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Egzemplarz bezpłatny

Awans na porucznika dla Mariana
Kwiatkowskiego

nowe wyposażenie miejsca integracji w Lipowym Polu
Plebańskim,
dyskusje o zmianach w oświacie,
kolejna sesja rady gminy za nami,
stawki opłat za ścieki i wodę na 2017 rok,
unijny projekt w szkole w Lipowym Polu Skarbowym,
I Mistrzostwa Gminy w Brydżu.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne,
Przybyłym do naszej gminy Gościom,
Pracodawcom i pracownikom naszych firm,
Stowarzyszeniom oraz Organizacjom Pozarządowym,
Pracownikom Urzędu Gminy oraz podległych jednostek
organizacyjnych gminy,
Pięknych Świąt Bożego Narodzenia, przebiegających
w atmosferze radości, miłości
i rodzinnych spotkań składają:

Zmarły kilka dni temu Marian Kwiatkowski, 96.letni mieszkaniec Lipowego Pola Skarbowego, decyzją szefa MON został awansowany na stopień porucznika.
Czytaj na str. 2

Mikołajki w Świerczku

Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Miesiąc w naszych szkołach
W sobotę 10 grudnia 45. najmłodszych mieszkańców Świerczka
otrzymało paczki od Świętego Mikołaja.
Czytaj na str. 3

Bajkowe Mikołajki w Grzybowej Górze

Za nami kolejny miesiąc bogaty w ciekawe i atrakcyjne wydarzenia w naszych szkołach.
Czytaj w tym wydaniu Naszej Gminy.

Od 2008 roku szkoła Grzybowej Górze na okoliczność św. Mikołaja przygotowuje bajkę
– w wykonaniu dzieci
i dla dzieci. Ale takich
tłumów jak 4 grudnia
na kolejnym przedstawieniu, chyba ta remiza
jeszcze nie oglądała.
Czytaj na str. 16
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Awans na porucznika dla Mariana
Kwiatkowskiego
Zmarły kilka dni temu Marian Kwiatkowski, 96.letni mieszkaniec Lipowego
Pola Skarbowego, decyzją szefa MON został
awansowany na stopień porucznika. Decyzję
o awansie 30 listopada na sesji rady gminy
odczytał zastępca szefa WKU w Kielcach mjr
Mirosław Wolski, a wręczył ją wraz z wójtem
Zdzisławem Woźniakiem.

Mączyńska i skarbnik gminy Danuta Barwicka.
Do życzeń dołącza się redakcja Naszej Gminy.

(jaki)

Nowe wyposażenie miejsca integracji
Miejsce integracji w Lipowym Polu
Plebańskim wzbogaca się o nowe wyposażenie
dzięki
wsparciu sponsorów
i środków z funduszu sołeckiego.
W ostatnim czasie zakupiona została karuzela dzięki pomocy MPWiK w Skarżysku-Kamiennej i prezesowi tej spółki

Gratulacje i kwiaty w imieniu rady przekazała przewodnicząca
Marzena Piętak.
W uroczystości panu Marianowi towarzyszyli synowie Lech
i Andrzej wraz z wnukiem Hubertem.
(jaki)

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Pamiętali
o nich nasi włodarze.
Z okazji tego święta życzenia pracownikom socjalnym pracującym w naszej gminie złożyli przewodnicząca rady gminy Marzena
Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika
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Łukaszowi Żuchowskiemu. Z kolei elementy siłowni zewnętrznej
zamontowano dzięki spółce PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko
Kamienna (dyrektorowi Wojciechowi Nita oraz Annie Szcześniak)
– biegacz wolnostojący. Montaż wszystkich urządzeń sfinansowa-

ny został z oszczędności na zadaniach z funduszu sołeckiego przy
wsparciu z budżetu gminy. Ze środków gminy sfinansowano również
zakup wyciągu górnego i ławki betonowej z oparciem.
(jaki)
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Uroczystości patronki miasta

Dotacja dla biblioteki
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Skarżysku Kościelnym już po raz
kolejny otrzymała dotację ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem
programu jest poprawa czytelnictwa
w naszym kraju poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Dotacja
z programu Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych
– została już przez nas zrealizowana,
pozyskaliśmy 5593 złote.
Zapraszamy do biblioteki po nowości książkowe.
Teresa Banaszczyk

Mikołajki w Świerczku
W sobotę 10 grudnia 45.
najmłodszych mieszkańców
Świerczka otrzymało paczki
od Świętego Mikołaja.
Paczki od lat dzieciaki
otrzymują dzięki fundatorom
– Danucie Banaczek oraz Hubertowi i Ewelinie Olejarz.

16 listopada, w Bazylice Mniejszej w Skarżysku Kamiennej, odbyły się uroczystości odpustowe w dniu patronki miasta - Matki Bożej
Ostrobramskiej. Brał w nich udział wójt Zdzisław Woźniak.

Liturgii przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, koncelebransami liturgii byli biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński i rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Radomiu Jarosław Wojtkun. W homilii hierarcha nawiązał do kończącego się Roku Miłosierdzia i apelował o obronę życia poczętego.

Arcybiskup podkreślił, że wzorem Maryi powinniśmy zaufać
Bożej woli. Wyraził także wdzięczność za swoją obecność w skarżyskim sanktuarium. Jako pielgrzym prosił o pokój na Ukrainie.
(jaki)

Wyróżnienie dla Oliwii Kocia
Spotkanie mikołajkowe zorganizowali: radna Świerczka Marzena
Piętak, sołtys Bożena Jasek oraz rada sołecka. W rolę Mikołaja wcielił
się Andrzej Ołownia.
(jaki)

Dyżury pracowników ŚODR
Począwszy od stycznia 2017 r.
w każdy pierwszy poniedziałek
każdego miesiąca w godz. od
13:00 do godz. 15:00 w budynku
Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym pok. 107, będą prowadzone dyżury doradcze pracownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy
w Skarżysku - Kamiennej.
Czas dyżurów w okresie wypełniania wniosków o płatność bezpośrednią dla rolników na 2017 r. mogą zostać wydłużone.

Wychowanka Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym Oliwia
Kocia przygotowana przez Renatę
Wolską i Beatę Pastuszkę zdobyła
wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim zatytułowanym Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza Kima, który 13 listopada odbył się w Krakowie. Wcześniej
zyskała nominację do finału podczas
eliminacji wojewódzkich w Kielcach,
w których wystartowała aż 190 młodych artystów.
Za uśmiech, dobre słowo, zachętę
do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
Za pomoc w odkrywaniu, że można zrobić więcej niż się spodziewaliśmy. Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych.
Za to, że można zawsze liczyć na najlepszych pedagogów na świecie
swym nauczycielom podziękowanie składa Oliwia oraz jej rodzice.
(jaki)
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Za nami sesja rady gminy
30 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy, którą otworzyła przewodnicząca
rady Marzena Piętak, witając przybyłych na nią radnych, pracowników gminy, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich oraz gości
w osobach: Anny Leżańskiej – członka zarządu powiatu, Marka
Czyża – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, kombatanta Mariana
Kwiatkowskiego i jego rodzinę, zastępcę komendanta powiatowego
policji mł. insp. Jarosława Jasieńczuka, zastępcę szefa WKU Kielce
mjr Mirosława Wolskiego, prezesa MPWiK
Łukasza Żuchowskiego.
Najpierw kombatantowi Marianowi Kwiatkowskiemu
wręczony
został awans na stopień
porucznika (czytaj na
str. 2). Później władze samorządowe naszej gminy w osobach wójta
Zdzisława Woźniaka oraz przewodniczącej rady gminy
Marzeny Piętak złożyli gratulacje i życzenia owocnej służby
nowym komendantom skarżyskiej Policji
na ręce p.o. I zastępcy
mł. insp. Jarosława

Jasieńczuka.
Później sprawozdanie ze swej pracy w okresie pomiędzy sesjami
złożył wójt Zdzisław Woźniak. W okresie od ostatniej sesji wójt odbył
spotkanie ze środowiskiem ZSP w Skarżysku Kościelnym w sprawie
planowanych zmian w oświacie. Z MPWiK wójt prowadził rozmowy na temat przekazania w drodze
porozumienia sieci
kanalizacyjnej
w Majkowie i Michałowie. Dodał, że
w ramach LGD
Razem na Piaskowcu prowadzone są
prace
projektowe
w sprawie wytyczenia na obszarze
naszej gminy trasy
nordig walking. Wójt podziękował również dyrekcji, nauczycielom,
absolwentom i uczniom ZSP w Skarżysku Kościelnym za przygotowanie pięknej Wieczornicy Patriotycznej.
Zwyczajowo radni zgłosili wiele interpelacji, wniosków i zapytań.
Stanisław Czubak zwrócił uwagę na fakt, że korzenie drzewa niszczą
jeden z wjazdów na posesję w Kierzu Niedźwiedzim, ponadto na chodniku w jednym miejscu zbiera się woda po opadach. Sebastian Pik pytał o termin rozpoczęcia budowy ul. Słonecznej w Grzybowej Górze,
chodnika na ul. Spokojnej oraz o termin dokończenia przez powiatu niwelacji poboczy oraz czyszczenia rowów na ul. Świętokrzyskiej.
Andrzej Kwiatkowski zgłosił potrzebą uzupełnienia dziur na ul.
Dworskiej oraz wycięcia suchych gałęzi na ul. Szkolnej (kolejny raz).
Mariusz Szwanke prosił o zabezpieczenie na drodze włazu kanalizacji deszczowej na ul. Staffa oraz poprawę zakrętu na ul. Żeromskiego.
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Mieczysława Miernik poruszyła kwestię brakujących szyb na dwóch
przystankach. Włodzimierz Foch pytał o odśnieżanie ul. Wesołej
w Lipowym Polu i poprosił o wstawienie szyby w wiacie przystankowej. Kwestię uzupełniania dwóch skradzionych lamp oświetleniowych
poruszył Stefan Kiełek, Zbigniew Piętak pytał o termin wykonania
oświetlenia przy placu zabaw w Grzybowej Górze oraz wykonania
przyłączy kanalizacyjnych na ul. Spokojnej i Słonecznej. Renata Kępa
powtórzyła prośbę o naprawę drogi wzdłuż lasu, Monika Kocia zwróciła uwagę na zanieczyszczenia jezdni błotem przez samochody wyjeżdżające z budowy pawilonu handlowego na ul. Iłżeckiej. Jacek Bryzik pytał o możliwość remontu ok. 500 mb chodnika na ul. Iłżeckiej
w kierunku Grzybowej Góry oraz o termin wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Janusz Sieczka zasugerował, aby wyróżnić osoby, które przyczyniły się do organizacji Wieczornicy Patriotycznej. Zdzisław
Rymarczyk ponowił wniosek o naprawę przystanków uszkodzonych
podczas ubiegłej zimy, prosił o uwzględnienie w budżecie na 2017
roku budowy drogi na Rudce.
W dalszej części radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2016r., zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028,
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na 2017r., przyjęcia Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie
gminy na rok 2017, przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, publicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
gminy Skarżysko Kościelne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Następnie goście oraz wójt udzieli odpowiedzi na wnioski
i interpelacje. Anna Leżańska poinformowała, że w budżecie powiatu na 2017 roku na inwestycje zaplanowane jest jedynie 2,5 mln złotych. Dla władz powiatu w tej kadencji priorytetem jest kompleksowa
modernizacja drogi do Mirca wraz z przebudową wjazdów (a jest ich
aż 140), budową chodników oraz kanalizacji deszczowej. Jest szansa,
na pozyskanie dofinansowania w wysokości 64% w PROW-u. W 2017
roku planowany jest remont mostu w Majkowie oraz opracowanie
projektu na drogę w Michałowie. Marek Czyż dodał, że drobne spra-

wy (drzewa w Kierzu, studzienka w Majkowie, zakręt na Żeromskiego) zostaną zrealizowane. Wyjaśnił, że na ten moment realna jest budowa z własnych środków powiatu ul. Spokojnej w Grzybowej Górze.
Później Ksawery Krupa powiedział, że na ul. Dwosską zostanie
dowiezione kruszywo, zaś wójt Zdzisław Woźniak stwierdził, że doświetlenie ul. Polnej i placu zabaw w Grzybowej Górze zostanie wykonane do 29 grudnia. Wójt poinformował także że na linii Skarżysko-Mirzec kursować będą dodatkowe busy.
Na koniec przewodnicząca, radni, wójt i obecni na sesji złożyli życzenia obchodzącemu tego dnia imieniny radnemu Andrzejowi Kwiatkowskiemu.
Jacenty Kita
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Nowe taryfy za wodę i ścieki
Na sesji w dniu 30 listopada rada gminy uchwaliła wysokość nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Taryfy za
wodę pozostają bez zmian natomiast za ścieki rosną o 0,15 zł netto.
Przedstawiają je poniższe tabele:
Tabela l
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia l stycznia 2017r. do
dnia 31 grudnia 2017r. (w złotych, netto):
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

0

1

2

WI
Gospodarstwa
domowe
1 rozliczane na
podstawie wskazań
wodomierza
głównego

W4
Pozostali odbiorcy
usług zbiorowego
zaopatrzenia w
4
wodę rozliczani na
podstawie wskazań
wodomierza
głównego
W5
Pozostali odbiorcy
usług zbiorowego
5 zaopatrzenia w
wodę w lokalach
w budynkach
wielolokalowych
W6
Pozostali odbiorcy
usług zbiorowego
zaopatrzenia w
wodę rozliczani
6
na podstawie
przepisów
dotyczących
przeciętnych norm
zużycia wody

Jednostka
miary
4

1) cena 1m3
dostarczonej wody

3,53

2) stawka opłaty
abonamentowej -za
gotowość urządzeń wod.
kan. do świadczenia
usług

4,20

1) cena 1m3
dostarczonej wody

3,53

zł/m3

4,16

zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy

1) cena 1m3
dostarczonej wody

3,53

zł/m3

2) stawka opłaty
abonamentowej-za
gotowość urządzeń wod.
kan. do świadczenia
usług

3,60

zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy

1) cena 1m3
dostarczonej wody

4,82

zł/m3

2) stawka opłaty
abonamentowej-za
gotowość urządzeń wod.
kan. do świadczenia
usług

6,68

zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy

1) cena 1m3
dostarczonej wody

4,82

zł/m3

2) stawka opłaty
abonamentowej-za
rozliczenie

4,16

zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy

1) cena 1m3
dostarczonej wody

4,82

zł/m3

2) stawka opłaty
abonamentowej-za
gotowość urządzeń wod.
kan. do świadczenia
usług

6,08

zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy

W2
Gospodarstwa
2 domowe w lokalach 2) stawka opłaty
w budynkach
abonamentowej-za
wielolokalowych
rozliczenie
W3
Gospodarstwa
domowe rozliczane
na podstawie
3
przepisów
dotyczących
przeciętnych norm
zużycia wody

Cena/
stawka
netto1
3

zł/m3

zł/odbiorcę/
okres
rozliczeniowy

Tabela 2
Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków
w okresie obowiązywania taryf – od dnia l stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r. (w złotych, netto):
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

0

1

Wyszczególnienie
2

Cena/stawka
netto1
3

Jednostka
miary
4

1

OŚ1
Gospodarstwa domowe

1) cena 1m odprowadzanych
ścieków

5,68

zł/m3

2

OŚ2
1) cena 1m3 odPozostali odbiorcy
prowadzanych
usług zbiorowego odścieków
prowadzania ścieków

5,99

zł/m3

3

Do powyższych cen i stawek opłat dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2011 r. stawka
podatku VAT wynosi 8%.

Jest nowy zastępca komendanta powiatowego PSP
W piątek 9 grudnia
w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
przedstawiono nowego Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, którym
został mł. brygadier Andrzej
Pyzik.
Nowy zastępca ma 39 lat
i jest absolwentem Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie. W 2000 roku
podjął pracę w Komendzie
Powiatowej Straży Pożarnej Końskich, gdzie pracował przez około
1,5 roku. Od 1 stycznia 2002 roku pracował w Komendzie Powiatowej
w Starachowicach, gdzie przez ostatnie dwa lata był zastępcą dowódcy
jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Starachowicach.
(jk)

Po 10 latach znalazł się właściciel mostu
Minęło
niemal
10 lat od czasu, gdy
radny Lipowego Pola
Skarbowego Włodzimierz Foch zaczął się
dopytywać na sesjach
rady gminy o to, czyj
jest most oraz odcinek
drogi od tej miejscowości do ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Ostatecznie okazało się, że zarówno most, jak i kawałek
drogi, należy do miasta, które – po przeprowadzeniu odpowiednich
procedur – przekazało tą infrastrukturę na rzecz powiatu.
Jest szansa, że w najbliższych latach jej stan techniczny ulegnie poprawie. Jak powiedziała na ostatniej sesji radny gminy Anna Leżańska – członek zarządu powiatu – w 2017 roku powiat planuje opracować dokumentację zarówno na remont mostu, jak i przebudowę tego
odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz regulacją niebezpiecznego
łuku na zakręcie.
(jaki)
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Oświatowe dylematy

„Edukacja na rozdrożu”

W piątek 18 listopada
w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz
dyrektor wydziału organizacji
Świętokrzyskiego Kuratorium
Oświaty w Kielcach Tomasz
Pleban przedstawili władzom samorządowym powiatu i gmin oraz
dyrektorom szkół i placówek oświatowych wszystkich szczebli z te-

renu powiatu skarżyskiego główne założenia planowanej przez rząd
reformy oświaty. W spotkaniu udział wzięli m.in. wójt gminy
Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, dyrektorzy szkół z naszej gminy oraz prezes gminnego oddziału ZNP Beata
Pastuszka.
Przybyłych powitał starosta Jerzy Żmijewski. Później głos zabrał
wicewojewoda A. Bętkowski, który powiedział, że celem tej reformy
jest m.in. stworzenie spójnej struktury organizacji szkół i placówek
oświatowych, a także spowodowanie, żeby polska szkoła była dobra
dla każdego ucznia, niezależnie od jego statusu materialnego, czy
miejsca zamieszkania. Przyznał, że dyrektorzy, nauczyciele i samorządowcy mają obawy przede wszystkich w dwóch kwestiach: zwolnienień nauczycieli oraz kosztów finansowych reformy.
Zgodnie z planowanymi założeniami (projekty ustaw już są
w parlamencie) wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie
8-letnia szkoła podstawowa. Kolejnym szczeblem nauczania będą:
4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika.
Natomiast w miejsce zawodówek powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany te mają wejść
w życie od września 2017 r.
Wcześniej jednak, bo do 31
marca 2017 r. samorządy
będą zobligowane do podjęcia uchwał określających
nową organizację sieci szkół.
Obecni na spotkaniu samorządowcy wyrazili swoje obawy, co do
finansowania szkolnictwa po zmianach, gdyż jak zaznaczyli proponowana struktura sieci szkół spowoduje zwiększenie nakładów finansowych na wydatki oświatowe. Obawy te biorą się z dotychczasowych
informacji, z których wynika, że nie przewiduje się zmiany obliczania
algorytmu, co oznacza, że podstawowym elementem naliczania subwencji oświatowej w dalszym ciągu będzie liczba dzieci uczęszczająca
do szkół.
Jacenty Kita
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W czwartek 24 listopada,
w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
w ramach cyklu Klub Obywatelski odbyło się spotkanie
się pn. Edukacja na rozdrożu.
Spotkanie poświęcone było
wprowadzanym
zmianom
w systemie edukacji oraz

konsekwencjom jakie się
z tym wiążą.
Na zaproszenie posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz na spotkanie przybyli dyrektorzy
szkół, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych, rodzice. Gminę
Skarżysko Kościelne, poza
nauczycielami, reprezentowali sekretarz gminy Monika Mączyńska i przewodniczący komisji oświaty rady gminy
Włodzimierz Foch.
Spotkanie odbyło się
w formie debaty, podczas
spotkania prelegentami
byli: Ewa Baińska - nauczyciel, dyrektor jednej
z prywatnych szkół, Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska
-Kamiennej Krzysztof Myszka.
Prelegenci w trzech blokach tematycznych wypowiadali swoje
opinie i wnioski dotyczące zbliżających się zmian w oświacie, każdy
miał określony czas na wypowiedź, do dyskusji włączali się również
zgromadzeni nauczyciele i młodzież.
(jaki)

OSP Grzybowa Góra znów nagrodzona
W poniedziałek 28 listopada
w kieleckiej siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odbyło się podsumowanie wakacyjnego konkursu Pomóżmy
dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje, w którym udział wzięło 26
podmiotów z terenu województwa świętokrzyskiego.
W tym roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Grzybowej Górze została doceniona cennym upominkiem za szereg działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa
dzieci w okresie wakacji letnich. Nagrodę od organizatorów, czyli Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w imieniu druhów i wolontariuszy zaangażowanych w konkurs, odebrał Prezes OSP
Pan Marian Gładyś, któremu podczas spotkania w Kielcach towarzyszył pracownik Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne Ksawery Krupa.
Rokrocznie organizowany konkurs przyciąga coraz większą liczbę
uczestników, a ich działania poprawiają bezpieczeństwo na świętokrzyskich drogach.
Rafał Lipka
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Unijny projekt w Lipowym Polu Skarbowym
Ostatniego dnia października 2016 roku, w Centrum Kultury
i Sztuki w Połańcu, Zarząd Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój, w obec-

ności marszałka Adama Jarubasa i członka Zarządu Województwa
Piotra Żołądka, podpisał umowę na dofinansowanie projektu Mała
szkoła-wielkie wyzwanie, w ramach RPOWŚ 2014-2020, Poddziałania
8.3.2 Wsparcie kształcenia
podstawowego
w zakresie kompetencji
kluczowych - wsparcie
szkół podstawowych.
Bardzo cieszymy
się, że wśród 29. projektów, które otrzymały pozytywną ocenę
i zostały skierowane
do realizacji, znalazł
się projekt dedykowany uczniom klas I-III,
Szkoły
Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym z Gminy
Skarżysko Kościelne.
W projekcie pn.
Mała szkoła – wielkie
wyzwanie, uczniowie
skorzystają z zajęć dodatkowych, rozszerzających i wzbogacających ofertę szkoły, w roku szkolnym 2016/2017:
• koła matematycznego - którego program będzie angażować wiele
zmysłów i umożliwiać dzieciom połączenie pojęć matematycznych z własnymi doświadczeniami z życia codziennego,
• zajęć z programowania w Scratch-u, których uzupełnieniem i kontynuacją będą warsztaty robotyczne. Na potrzeby warsztatów, zakupione zostały tablety dla uczniów i po zestawie dwóch robotów:
mBot, oraz mBot Ranger, dla każdej klasy,
• interdyscyplinarnych projektów badawczych, realizowanych
przez zespół uczniów pod opieką dwóch nauczycieli, łączących
wiedzę z przyrody i języka angielskiego, wykorzystujących eksperyment jako metodę zdobywania dokładniejszej wiedzy o rzeczywistości przyrodniczej,
• warsztatowych zajęć z psychologiem – coachem, rozwijających
kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci, wzmacniających

poczucie wiary we własne możliwości oraz gotowości do podejmowania nowych zadań i osiąganie pozytywnych celów. Podczas
zajęć minicoachingu, uczniowie rozwiną umiejętność uczenia się,
współpracy, zarządzania czasem, kreatywności,
• zajęć z terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i terapii integracji sensorycznej.
W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne pomoce
dydaktyczne, w tym TIK oraz odbędą się liczne wycieczki i warsztaty edukacyjne.
Oprócz zajęć dodatkowych dla uczniów, przewidziane są szkolenia podnoszące kompetencje kadry pedagogicznej.
Wycieczka w ramach projektu
W poniedziałek 28 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lipowym Polu Skarbowym, w ramach realizowanego projektu Mała
szkoła – wielkie wyzwanie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, wybrali
się na warsztaty przyrodnicze w niezwykłe
miejsce, do Wiącki
k. Bodzentyna, do
gospodarstwa agroturystycznego Pani
Jadwigi.
Wyjazd finansowany był ze środków
projektu. Było bardzo
miło, pysznie i wesoło.
Dzięki opowieściom gospodyni, uczestnicy poczuli klimat gospodarstwa wiejskiego i dowiedzieli się jak ludzie dawniej potrafili żyć w zgodzie z naturą. Dzieci asystowały przy wypieku chleba, w tradycyjnym
piecu chlebowym na podwórku, a także w ciepłej, domowej atmosferze, zupełnie samodzielnie piekły pierniki, które później dekorowały
według własnego pomysłu.
W przerwie odwiedziły zwierzęta gospodyni i zajrzały do stodoły,
gdzie mieścił się warsztat tkacki. Następnie przyszedł czas na malowanie drewnianych koników, ulubionej zabawki dzieci w dawnych czasach. Wszyscy zostali ugoszczeni przez gospodynię pysznym poczęstunkiem i obdarowani na drogę smakołykami. Na pamiątkę wyjazdu
do uroczego miejsca, otrzymali ozdobione przez siebie koniki.
Dziękując Pani Jadwidze za gościnę w gospodarstwie Na górce,
dzieci złożyły obietnicę, że przyjadą ponownie wiosną.
Małgorzata Pączek

g r u dz i e ń 2016

Nasza Gmina

7

8

Nasza Gmina

NAZWA SOŁECTWA

g r u dz i e ń 2016

III

V

VI

VII

VIII

IX

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

IV

X

XI

XII

16

22
24

16 20 18

20

Odpady
Biodegradowalne

Popiół

19

23
28

23 23 28

31

24 29 19 24 28 22 23 23

30 27 27 24

31

18 28 23 20 24 21 19 23 21 18 22 8

Segregowane:
(żółty worek) –
tworzywa sztuczne,
papier, metal,
opakowania
wielomateriałowe
(zielony worek) szkło

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny

25 22 29 26 31 28 26 30 27 25 29 20

21 22 16 17 24 18 16 20

16 17 20 21

20

17 20 22 19 23 20 18 22 20 17 21 1

Komunalne
(pojemnik)

Odpady
Biodegradowalne

Popiół

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Segregowane:
(żółty worek) –
tworzywa sztuczne,
papier, metal,
opakowania
wielomateriałowe
(zielony worek) szkło

II

24 21 28 25 30 27 25 29 26 24 28 19

I

Kierz
Niedźwiedzi,
Grzybowa
Góra

Skarżysko
Kościelne I i II

NAZWA SOŁECTWA

2017

Odpady
Biodegradowalne

Popiół

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Segregowane:
(żółty worek) –
tworzywa sztuczne,
papier, metal,
opakowania
wielomateriałowe
(zielony worek) szkło

Komunalne
(pojemnik)

Odpady
Biodegradowalne

Popiół

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Segregowane:
(żółty worek) –
tworzywa sztuczne,
papier, metal,
opakowania
wielomateriałowe
(zielony worek) szkło

Komunalne
(pojemnik)

Rodzaj
odpadów

Miesiąc

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

IV

X

XI

XII

16

22
24

1

16 20 18

20

19

23
28

8

23 23 28

31

24 29 19 24 28 22 23 23

30 27 27 24

31

18 28 23 20 24 21 19 23 21 18 22

27 24 31 28 26 30 28 25 29 27 24 22

21 22 16 17 24 18 16 20

16 17 20 21

20

17 20 22 19 23 20 18 22 20 17 21

26 23 30 27 25 29 27 31 28 26 30 21

I

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2017r.

Adres PSZOK
ul. Kolonia 7
26-115 Skarżysko-Kościelne
Punkt czynny w każdą środę od godziny 11:00 do 18:00 (wiosna lato) , zaś w godzinach od 11:00 do 17:00 (jesień, zima). Sobota w godzinach 11:00 do 14:00

baterie i akumulatory, świetlówki, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowaniach po farbach, lakierach oraz innych środkach
chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania z tekstyliów, oleje i tłuszcze, popiół, odpady poremontowe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy do oddawania takich odpadów jak:

Szanowni Państwo!
Proszę w dniu wywozu odpadów do godziny 7:00 wystawiać pojemniki lub worki w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób nie zagrażający ruchowi publicznemu pieszych
i pojazdów. Zbiórkę odpadów zaczynamy od godziny 7.00 !!!

Majków,
Michałów

(ul. Leśna,
Dworska,
Spacerowa,
Olszynki, Kolonia)

Lipowe Pole
Skarbowe,
Lipowe Pole
Plebańskie,
Świerczek,
Skarżysko
Kościelne

Rodzaj
odpadów

Komunalne
(pojemnik)

Miesiąc

2017

ZTiUA Andrzej Pogorzelski
Ul. Szydłowiecka 28A
26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. 412514427, 0603274495

w s a m o r z ą dz i e

w s a m o r z ą dz i e
Skarżysko Kościelne, dnia 28 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne działając na podstawie
uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXI/130/2016 z dnia
09 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Majkowie oraz
art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:
I.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Majkowie, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków Obrębu 0001 Majków, Arkusz mapy Nr 1,
jako działka nr 178 o pow. 0,2500 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.500,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Wadium wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100).
Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr KI1R/00031369/2.
III. Teren działki równy, lekko pochylony w kierunku zachodnim.
Granica zachodnia działki sąsiaduje z gruntami zalesionymi
sosną i drzewami liściastymi. Przez część zachodnią działki
przebiega linia energetyczna NN na słupach żelbetowych oraz
przepływa ciek wodny- okresowo wysychający. Południową
granicę w części wschodniej działki na długości 35 m stanowi
ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach c-owych stalowych.
W części środkowej działka jest podmokła i dziko porośnięta
trawą oraz około 10 –letnimi drzewami brzozy i osiki.
Nieruchomość nie jest zabudowana.
IV. W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka położona jest na terenie oznaczonym
jako MN tj. Obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej oraz
R – obszary rolnicze.
V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód rozporządzania nią.
VI. Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz.
11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne przy
ulicy Kościelnej 2a, sala konferencyjna, pok. 106, I piętro.
VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt I niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000
0003, Bank Spółdzielczy Wąchock o/Skarżysko Kościelne.
Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 03.01.2017 r., przy
czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na
konto Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (ostateczny
termin wpływu: 03.01.2017 r.).
2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

3. Złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
4. Okazanie dowodu tożsamości.
5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej –
przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego
podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby
prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu
przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika
reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
7. W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu
zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą
do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
VIII. Wadium może być wniesione w pieniądzu.
IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XI. Wpłacone wadium podlega:
1. Zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu;
2. Przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu;
3. Zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
XV.		 Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy
ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, I piętro, tel. 41 271 44 66 w. 14.
/-/ Wójt Gminy
inż. Zdzisław Woźniak
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Minął miesiąc w przedszkolu
Czarodziejskie eksperymenty chemiczne w przedszkolu
21 listopada dla dzieci ze wszystkich grup z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym odbyły się pokazy doświadczeń
chemicznych.
Agnieszka Synowiec
pokazała dzieciom fascynujące i niezwykłe doświadczenia, podczas których dzieci obserwowały
m.in.: jak powstaje pienisty
wulkan, jak możemy nadmuchać balon bez naszego
udziału czy zabarwianie
wody na różne kolory, itp.
Przedszkolaki dowiedziały się również, jak ważne
jest przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas
przeprowadzania
doświadczeń chemicznych.
Eksperymenty budzą
w dzieciach ciekawość świata, oswajają z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami oraz dostarczają dużo radości, ponieważ maluchy
uwielbiają odkrywać to, co nowe i nieznane. Najlepiej uczymy się, gdy
odkrywamy, doświadczamy i działamy, dlatego to spotkanie było niezwykle wartościowe dla małych odkrywców.
Magdalena Kolasa
Lekcja przyrody
20 listopada w naszym przedszkolu gościliśmy przedstawicieli
Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, którzy zaprezentowali nam piękno przyrody ziemi skarżyskiej oraz uświadomili
o konieczności ochrony przyrody i podejmowaniu działań, które nie
są szkodliwe dla otaczającej przyrody. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie nosi tytuł Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej.
Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały gości, którzy
opowiadali o bogactwie pomników przyrody, zabytków kultury oraz
malowniczo położonych wśród lasów, zbiorników wodnych i kąpielisk
,które znajdują się w powiecie skarżyskim. Po zakończonej prezentacji dzieci otrzymały materiały edukacyjne dzięki którym będą mogły
utrwalić zdobytą wiedzę.

Od kilku już lat 25 listopada w naszej placówce obchodzony jest
Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji dzieci mogą przynosić do przedszkola swoich pluszowych przyjaciół. Milusińscy uczestniczą wraz z maskotkami w licznych zabawach i konkursach, a w tym roku także w okolicznościowych zajęciach bibliotecznych.
Dodatkowo święto to zostało połączone z Brązowym Dniem, bo
jak powszechnie wiadomo, misiowe futerko najczęściej ma kolor brązowy. Tego dnia w przedszkolu nie tylko zaroiło się od ulubionych
przytulanek, ale także zapachniało czekoladą i piernikami.
Andrzejki - wróżymy ….. marzymy
30 listopada w imieniny Andrzeja w naszym przedszkolu zostały
zorganizowane zajęcia z wróżbami i zabiegami magicznymi. Na początku dzieciom przybliżono ludową tradycję związaną z wieczorem
wróżb, a następnie zaproszono przedszkolaki, aby i one spróbowały
poznać swój los.

Dzień Pluszowego Misia

10 Nasza Gmina

g r u dz i e ń 2016

W P r z e d s z ko lu
Dzieci losowały przedmioty o znaczeniu symbolicznym, przebijały magiczne serce, a także wyciągały karteczki z przepowiedniami. Nie
zabrakło tego dnia także zabaw tanecznych i wspólnego śpiewania.

Mikołajki przedszlokalów
W ostatnim czasie do przedszkola zawitał też Święty Mikołaj.

Wypieki maluszków
Czwartkowe
zajęcia
w grupie Jeżyków najczęściej przebiegają pod hasłem
eksperymentowania i doświadczania. Maluszki miały okazję m.in. tworzyć zaczarowany atrament i bańki
mydlane, badać rozpuszczalność i gęstość substancji,
sprawdzać, co pływa, a co
tonie.
Tym razem poznawały
tajniki i etapy wykonywania świątecznych wypieków. Przy udziale
i pomocy pani kucharki przygotowywały pyszną ucieraną babkę, którą miały okazję skosztować na podwieczorek.

Aneta Działak
Monika Sławińska

Wyprawa w świat eksperymentowania
Dzięki projektowi Mała szkoła – wielkie wyzwanie, 7 grudnia
uczestniczyliśmy w wycieczce edukacyjnej, do CNK w Warszawie.
Centrum Nauki Kopernik to duży gmach, w którym czekało na

nas wiele naukowych atrakcji. To świat samodzielnego eksperymentowania. Tuż przy wejściu powitał nas robot, który wielu z nas bardzo
przypadł do gustu. Podczas
zwiedzania najbardziej zaciekawiło nas wielkie wahadło,
prototyp maszyny latającej
Leonardo, model tornado, armatka powietrzna.
Przyjemnie było posłuchać
dźwięków różnych instrumentów, zagrać na harfie i olbrzymim bębnie.
Mogliśmy zabawić się
w odkrywców śladów z przeszłości - dokonywaliśmy wykopalisk archeologicznych,
poznawaliśmy różne rzeczy,
takie, których jeszcze nigdy

nie widzieliśmy. Podziwialiśmy
wielkie
bańki mydlane, w których mogliśmy się na
moment schować jak
w zaczarowanym świecie. Nie sposób opowiedzieć o wszystkim, co
widzieliśmy i czego doświadczaliśmy.
Byliśmy także w teatrze… w Teatrze Wysokich Napięć, gdzie wzięliśmy udział w premierowym pokazie naukowym, z zakresu fizyki, dotyczącym ciśnienia. Mimo iż, nie mamy
tego przedmiotu w szkole, odpowiadaliśmy na pytania Pana edukatora, który chwalił nas za trafność skojarzeń, logiczne myślenie i wiedzę
z życia codziennego.
Po krótkim odpoczynku i obiadku, ruszyliśmy na Stare Miasto
aby obejrzeć piękną iluminację świąteczną, od której dech zapierało.
Wróciliśmy w do domów, w doskonałych nastrojach z głowami pełnymi wiedzy i wrażeń.

Obszerna relacja zdjęciowa i filmowa na FB szkoły: Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym.
Małgorzata Pączek
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Z wizytą w gminnej bibliotece
Na zaproszenie kierownik biblioteki Teresy Banaszczyk uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze uczestniczyli w zajęciach pt: Jesienne inspiracje.
Rozpoczęły się one
odczytaniem
kilku
wierszy o jesieni oraz
krótkim scharakteryzowaniu tej pory roku.
Następnie
uczniowie
przystąpili do wykonania różnego rodzaju
zwierzątek i stworków
z wykorzystaniem darów jesieni (kolorowych
liści, łupin orzecha,
kasztanów, żołędzi i szyszek).
Mali twórcy wykazali się
dużą kreatywnością i sprawnościami manualnymi. Powstało
bardzo wiele ciekawych prac.
Uczniowie również z zaangażowaniem i fantazją opisywali
swoje dzieła. Pani kierownik nagrodziła wszystkich za
owocną pracę.
Był to bardzo miło spędzony czas. Uczniowie mieli
nie tylko okazję do twórczego działania, ale także możliwość poznania nowego miejsca. Na pewno wielu z nich odwiedzi jeszcze nie raz
gminną bibliotekę.
Za wszystko serdecznie dziękujemy.
Ewelina Hamera
Andrzejkowa zabawa
W czwartek 24 listopada w Szkole Podstawowej
w Grzybowej Górze odbyła
się Dyskoteka Andrzejkowa połączona z wieczorem
wróżb dla dzieci z Punktu
Przedszkolnego, Zerówki
i klas I-VI. Dzieci doskonale
bawiły się przy najnowszych
przebojach dance i pop,
a muzyka płynęła głośną
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nutą przez kilka godzin.
W przerwach odbyły się najpopularniejsze wróżby: chłopcy
i dziewczęta losowali imię przyszłej żony lub męża, a także brali udział
w wyścigu bucików. Wszyscy próbowali zgadnąć co ich czeka w najbliższym roku, a wybuchom śmiechu nie było końca. Dyskoteka była
niezwykle udana, a następna odbędzie się już w karnawale.
O bezpiecznym korzystaniu z internetu
W naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne z aktorami Teatru Inspiracje z Krakowa, którzy wystąpili w przedstawieniu
W krainie bajtów. W głównych rolach wystąpili Mistrz Dioda i Kom-

puterka przekonujący dzieci o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą
uzależnienie od gier komputerowych.
Dzieci dowiedziały się, jak w niedostrzegalny sposób komputery
i programy telewizyjne zabierają życie i czas przeznaczony na naukę
i realną zabawę.
Razem z uczniami naszej szkoły Mistrz Dioda ustalił podstawowe
zasady korzystania z internetu i rozrywek on-line.
Występ artystów spotkał się z ciepłym przyjęciem nagrodzonym
gromkimi brawami.
Rafał Lipka

Nietypowa lekcja przyrody
24 listopada uczniowie klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym gościli
na lekcji przedstawicieli
Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Pod hasłem
projektu realizowanego
przez to stowarzyszenie Poznaję, rozumiem
i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej uczestniczyli w ciekawej lekcji przyrody. Poprzez prezentację mapy, zdjęć i folderu mogły
zapoznać się z pięknem i różnorodnością przyrody naszego regionu.
Lekcja ta była również przypomnieniem
o konieczności dbania
o rośliny i zwierzęta oraz
zachętą do wycieczek po
ziemi skarżyskiej.
Uczniowie i wychowawcy dziękują za spotkanie.
Małgorzata Lisowska
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Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Dyskoteka andrzejkowa
25 listopada w Publicznej Szkole w Kierzu Niedźwiedzim odbyła
się dyskoteka andrzejkowa.

Uczniowie klasy piątej i szóstej
przygotowali na ten
dzień różne konkursy i wróżby andrzejkowe, mi.in.
przekłuwanie serduszek z imionami

Podróżnik wśród uczniów

przyszłych żon i mężów, taniec z klaunem.
Było dużo śmiechu i radości, wszyscy doskonale się
bawili.
Spektakl „Piękna i Bestia”
24 listopada 2016 roku
dzieci z klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej

czas zabawy. To był kolejny udany wyjazd.

Piotra Jańca.
Po krótkich poszukiwaniach spotkali Go w lesie i wraz z Nim
przyjechali do szkoły. Na powitanie dzieci z ochotą śpiewały piosenki,
recytowały wiersze, a Mikołaj opowiadał im ciekawe historyjki. W nagrodę za dobre zachowanie i piękny występ wszyscy dostali prezenty.
Dziękujemy za miło spędzony czas i zapraszamy ponownie za rok.
Justyna Woźniak
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

w Kierzu Niedźwiedzim
uczestniczyły w wycieczce do MCK w Skarżysku
-Kamiennej, gdzie miały
okazję obejrzeć spektakl
Piękna i Bestia.
Kolejny punktem programu była Bawialnia
u Pana Kota, gdzie dzieci
rozładowały energię pod-

18 listopada uczniów
klas III ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym
odwiedził
wyjątkowy gość – podróżnik Zbigniew Ścisłowicz, który na przełomie
stycznia i lutego uczestniczył w wyprawie do Ameryki Południowej, aby zdobyć jej najwyższy szczyt – Aconcaguę.
Podczas spotkania opowiedział on o długich przygotowaniach
do tej trudnej wyprawy, zademonstrował wyposażenie, które musiał
posiadać, aby móc zdobywać najwyższą górę Ameryki. Dzięki przygotowanemu filmowi uczniowie zobaczyli kolejne etapy wspinaczki,

Katarzyna Woźniak

Pluszaki w SP Kierz Niedźwiedzi
W dniu 25 listopada wszystkie dzieci z przedszkola w Kierzu
Niedźwiedzim uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego
Misia.
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi
i kochanymi pluszakami. Dzieci, opowiadały o swoich maskotkach,
słuchały czytanych przez panie fragmentów książek o niedźwiadkach,
bawiły się w starego niedźwiedzia oraz tańczyły z misiami w rytm
piosenki Pokochaj pluszowego misia. Wykonały także prace plastyczne
przedstawiające swoje ulubione maskotki. Ten dzień wywołał u dzieci
wiele uśmiechów i radości.
Kornelia Piskorz
Mikołajki w Kierzu Niedźwiedzim
6 grudnia to dzień bardzo wyczekiwany przez dzieci. Nie mogąc
się doczekać przyjazdu Mikołaja uczniowie Publicznej Szkoły w Kierzu Niedźwiedzim wyjechali mu naprzeciw, dzięki uprzejmości pana

ogromny trud poniesiony przez alpinistów, zagrożenia czyhające na
wspinaczy oraz sposoby radzenia sobie w bardzo trudnych warunkach
z codziennymi czynnościami jak jedzenie, spanie, mycie się. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem i pełni podziwu dla odwagi pana
Zbyszka. Na zakończenie spotkania każdy mógł ubrać kurtkę alpinisty, która była niezmiernie gorąca, bo wypełniona puchem gęsim.
Żegnając się z uczniami Zbyszek Ścisłowicz obiecał kolejne spotkanie, na którym opowie o swojej wyprawie do Afryki.
Anastazja Górzyńska
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Minął miesiąc w SP w Lipowym Polu Skarbowym

Piękno przyrody ziemi skarżyskiej
16 listopada w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym,
gościliśmy przedstawicieli Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, którzy zaprezentowali nam piękno przyrody ziemi
skarżyskiej i uświadomili konieczność ochrony przyrody.
Projekt
realizowany
przez Stowarzyszenie nosi
tytuł Poznaję, rozumiem
i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej.
Po zakończonej prezentacji
dzieci otrzymały materiały
edukacyjne dzięki którym
będą mogły utrwalić zdobytą wiedzę podczas spotkania.
Ewa Cedro
Programowanie bez komputera?
Tak to możliwe. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym 21 listopada podczas zajęć komputerowych.
Stało się to za sprawą Rafała Mitkowskiego – prezesa firmy EDU
Sense, z którym do Szkoły w Lipowym Polu, przyjechały małe, ale
bardzo inteligentne OZOBOTY. Uczestnicy zajęć otrzymali konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota
i zestawu zaprogramowanych komend. Uczniowie z zapałem rysowali
kolorowe kody na kartce papieru, programując w ten sposób zadania,
które roboty natychmiast wykonywały. Dzieci od razu mogły zaobserwować efekty swojej pracy, z czego były bardzo zadowolone. Była
to fantastyczna przygoda łącząca w sobie rysowanie, rozwiązywanie
problemów i pracę grupową.
Ale to nie koniec z programowaniem i robotami
w SP Lipowe Pole. W szkole
od listopada rozpoczęły się
zajęcia
informatyczno-robotyczne z programowania
w Scratchu i programowania
robotów. Tym razem uczniowie zmierzą się z mbot-ami.
Wizyta artystów cyrkowych
W poniedziałek 5 grudnia
2016 roku Szkołę Podstawową
i Punkt Przedszkolny w Lipowym Polu Skarbowym, odwiedzili artyści cyrkowi.
Wszyscy, mali i duzi bardzo lubią tę dziedzinę sztuki
widowiskowej. Były magiczne
sztuczki, jazda na monocyklu,
KLAUN robiący super żarty
i wykonujący śmieszne akrobacje, ŻONGLER prezentujący
niesamowite ewolucje i pokazy
ekwilibrystyczne i wiele interakcji publiczności z artystami.
Ogromną atrakcją dla widzów
było spotkanie z wężem. Show
jaki zaprezentowali na scenie
wykonawcy, zostanie zapamiętany na bardzo długo przez najmłodszą publiczność.
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Dobry Święty w Lipowym Polu
Idzie dobry święty, uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku słodyczy bez liku,

Pełno dzisiaj wszędzie
radości i krzyku.
Wielu emocji, radości
i słodyczy dostarczył dzień
6 grudnia, dzieciom z Punktu Przedszkolnego i Szkoły
Podstawowej w Lipowym
Polu.
Dobry Święty rozdał
wiele prezentów, grzecznym
dzieciom i równie grzecznym nauczycielom.

Małgorzata Pączek

Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”
rozstrzygnięty
Kolejny raz już w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
przeprowadzony został konkurs plastyczny Bezpieczna droga do szkoły dla uczniów klas I - III.
Do organizatorów
konkursu
wpłynęło
17 prac.
Wyniki konkursu
były następujące: I miejsce – Oskar Zyzik kl.
IIb, II miejsce – Kasia
Kabała kl. I i Filip Głowacki kl. IIIb, III miejsce – Patrycja Paź kl.I
i Lena Homik kl. IIIb,
wyróżnienie – Marysia

Miernik kl. IIb
Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!
Małgorzata Lisowska
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Sport - Rekreacja

Starosta dziękuje

przewodnicząca rady gminy, puchary i pozostałe nagrody wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz prezes Stowarzyszenia Szlem Andrzej
12 listopada w Skarżysku-Kamiennej z udziałem ponad
120. zawodników odbył się I Bieg
Niepodległościowy, który zorganizowało skarżyskie starostwo
we współpracy m.in. z naszym
urzędem gminy. Na tę okoliczność za nasz udział w tym wydarzeniu na ręce wójta gminy
Zdzisława Woźniaka stosowne podziękowania przekazała
członek zarządu powiatu Anna
Leżańska.
Podobnie na sesji rady powiatu dwa dni wcześniej uczynił starosta Jerzy Żmijewski, który stosowny dyplom za wsparcie biegu przekazał na ręce radnej powiatowej a zarazem właścicielki firmy Dana
Danucie Banaczek.
(jaki)

Zbigniew Górzyński najlepszym brydżystą
3 grudnia odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Gminy

w Brydżu adresowane tylko dla mieszkańców naszej gminy. Wygrał
Zbigniew Górzyński.
Łącznie zmagało się 10. zawodników. Ostateczna kolejność była
następująca: 1. Zbigniew Górzyński, 2. Jerzy Poddębniak, 3. Józef
Łyżwa, 4. Andrzej Kwiatkowski, 5. Adam Sieczka, 6. Leszek Kubik,
7. Zenon Wojton, 8. Zbigniew Celski, 9. Ryszard Stefaniak, 10. Kazimierz Król.
Główną nagrodę finansową ufundowała Marzena Piętak –

Kwiatkowski. Fundatorzy nagrody wręczyli wspólnie z sędzią głównym zawodów Markiem Jaskólskim.
(jaki)

Rafał Lipka charytatywnie
Nasz
siłacz
Rafał Lipka, nauczyciel SP w Grzybowej Górze, poza
sportową rywalizacją, w wolnych
chwilach udziela się
również charytatywnie.
W środę 23 listopada w Zespole
Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
odbył się już po raz 10. Piknik Europejski, tym razem pod nazwą
Przystanek Polska, Cudze chwalicie swego nie znacie. W konkurencjach przygotowanych przez gospodarzy brało udział siedem placówek. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: kulinarnej
i artystycznej.
Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów był pokaz
Trójboju Siłowego - Martwy Ciąg przygotowany przez Włodzimierza Żmijewskiego i Rafała Lipkę.
(jaki)
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Bajkowe Mikołajki w Grzybowej Górze
Od 2008 roku szkoła Grzybowej Górze na okoliczność św. Mikołaja przygotowuje bajkę – w wykonaniu dzieci i dla dzieci. Ale takich
tłumów jak 4 grudnia na kolejnym
przedstawieniu, chyba ta remiza jeszcze nie oglądała.
Przybyłych powitała dyrektor
szkoły Małgorzata Strzelec: rodziców,
seniorów, dzieci oraz gości: radnego
powiatowego Pawła Wiatra, przewodniczącą rady gminy Marzenę Piętak,
miejscowych radnych Zbigniewa Piętaka i Sebastiana Pika, sołtys
Magdalenę Piętak, przewodniczącego rady sołeckiej Waldemara Dwojaka, prezesa OSP Mariana
Gładysia oraz przewodniczącego rady rodziców
Wojciecha Płusę i jego
zastępcę Piotra Materka.
Później
obejrzeliśmy bajkę Jaś i Małgosia.

W rolę aktorów wcielili się: Daniel Gładyś (Jaś), Paulina Karpeta
(Małgosia), Lena Sykulska, Mateusz Janiec (Narratorzy), Zuzanna
Materek (Macocha), Bartosz Strzelec (Drwal), Julia Zając (Wróżka), Gabrysia Gąska (Czarownica), Zofia Materek, Anna Strzelec,
Pola Pik, Julia Kuszewska, Bartosz Gładyś, Filip Podrórski, Jakub

Stefaniak (Zwierzęta),
Maria Pacek, Ola Makowska, Wiktoria Zając, Alicja Stefaniak,
Aleksandra Stefaniak,
Marcel Gryz, Marcel
Jaworski, Filip Kowalik, Igor Jaworski
(Elfy).
Następnie zebrani obejrzeli pokazy taneczne, w których wystąpił zespół cheerleaderek w składzie: Julia Kuszewska, Zuzanna
Materek, Pola Pik, Anna Strzelec, Lena Sykuła, Julia Zając, Emilia
Błach. Z kolei w pokazach choreograficznych zobaczyliśmy: Alicję
Dwojak, Julię Działak, Natalię Działak, Kamilę Fijałkowską, Paulinę Karpetę, Nikolę Klimorowską, Lenę Madej, Zosię Materek,
Zuzię Materek, Oliwię Misiowiec, Maję Nowak, Natalię Parkitę,
Emilę Raczyńską, Annę Strzelec, Norberta Wiatra, Miłosza Skorka-Piętaka, Blankę Cendę i Klaudię Kocia.
Na zakończenie
zebranych odwiedził
św. Mikołaj (w roli
tej niezawodny Rafał
Lipka). Również nauczyciele otrzymali
upominki od Świętego
Mikołaja, które przygotowała Rada Rodziców.
Wydarzenie wraz
z uczniami przygotowały: Justyna Rokita (scenariusz, reżyseria,
choreografia), Ewelina Hamera (oprawa muzyczna), Aneta Makowska (piosenka i taniec Elfów), Magdalena Chmolowska-Becla (dekoracja), Rafał Lipka (nagłośnienie), Katarzyna Kowalik (choreografia
tańców zespołu cheereleaderek), Artur Cieślik (choreografia układów tanecznych zumby).
Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze serdecznie dziękują wszystkim pomocnikom Świętego Mikołaja,
a w szczególności sponsorom za dofinansowanie paczek mikołajkowych: Danucie Banczek, Wojciechowi Płusie, Sebastianowi
Pikowi, Zbigniewowi Piętakowi oraz Św. Mikołajowi, który wspaniale wcielił się w rolę
prawdziwego Św. Mikołaja. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie
dziękują
Rodzicom za pomoc
w przygotowaniu strojów na występ dzieci
oraz upieczenie domowych wypieków na
świąteczny kiermasz.
Pragną również podziękować
druhom
OSP Grzybowa Góra za udostępnienie pomieszczeń remizy strażackiej, a także zapewnienie bezpieczeństwa podczas przedstawienia
teatralnego Jaś i Małgosia.
Jacenty Kita
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