ISSN - 1899-1769
WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Luty 2014 r.

Rok VII, Nr 2 (68)

Egzemplarz bezpłatny

Czas wigilijnych spotkań…

W numerze m.in.:
* mamy budżet na 2014 rok,
* strażacy rozpoczęli cykl zebrań sprawozdawczych,
* jasełka w gminie,
* z życia szkół,
* w bibliotece,
* siatkarki Dany wygrały noworoczne zawody.

Podsumowanie Szachowego Grand Prix 2013

Okres poprzedzający najpiękniejsze polskie święta – Boże Narodzenie – to w polskiej tradycji czas licznych spotkań opłatkowych,
przedstawień jasełkowych. Staramy się jak najpiękniej spędzać ten
czas, w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół.

11 stycznia w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym miało
miejsce podsumowanie IX edycji Szachowego Grand Prix Skarżyska
Kościelnego 2013, a jednocześnie zainaugurowano tegoroczne rozgrywki.
Czytaj na str. 18

Z „Nadzieją” weszliśmy w Nowy Rok

Zapewnił nam to wspaniały koncert scholi parafialnej Nadzieja,
który 29 grudnia odbył się w kościele pw. św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym. To kolejna tego typu, doroczna inicjatywa Stowarzyszenia
na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy.
Czytaj na str. 7
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Jezus jest Bogiem. Wierzysz w to?

niu zagraną przez
grupę ośmiu flecistów przy akompaniamencie Renaty Wolskiej na
pianinie, rozpoczęły się jasełka. Akcja przedstawienia
miała miejsce równocześnie w dwóch
czasach: obecnych – rodzina przygotowuje się do wieczerzy wigilijnej i dawnych – gdy Jezus rodził się w ubogiej stajence. Wątkiem
Pod tym intrygującym tytułem 3 stycznia odbyły się jasełka
w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym (20 grudnia
zaprezentowane zostały społeczności szkolnej).
Od lat jestem obecny na tych dorocznych spotkaniach, ale tak
dużej liczby osób, jeszcze nie widziałem. Miejsc siedzących zabrakło, więc część osób na stojąco, a część na rozłożonych materacach,
podziwiała półtoragodzinny występ młodzieży. Spotkać można było
mieszkańców z naszej gminy, ale również ze Skarżyska – Kamiennej, w tym grupę sióstr Eucharystek. Urokowi całemu przedstawieniu dodawała żywo nim zainteresowana grupka najmłodszych (kil-

kuletnich) naszych
mieszkańców.
Z zaciekawieniem,
nie bacząc na rytuał, zaglądali do
szopki,
oglądali
choinkę, wchodzili
za kulisy scenografii.
Obecnych powitał dyrektor szkoły Witold Woźniak, a wśród
publiczności obecni byli ks. proboszcz Marian Czajkowski, wójt
Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, grupa radnych.
I nadszedł długo wyczekiwany moment. Kolędą Lulajże Jezu-
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przewodnim było pytanie: Po co są te święta?, na które wszyscy
uzyskali odpowiedź w końcowej części przedstawienia: Są po to, by
wspólnie cieszyć się narodzinami Chrystusa.
Słowo mówione było
przeplatane pięknymi
kolędami i wzruszającymi pastorałkami
w wykonaniu uczniów.
Aktorzy wspaniale oddali współczesne
przygotowania do świąt
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– łącznie z pilnym
poszukiwaniem
lampek na choinkę,
kłótni o prezenty,
przyjazd oczekiwanych teściów, ale też
i samotności (ojciec
nas zostawia i na
stałe zostaje w Irlandii), ale też gdy w wigilię, ojciec od rana
świętuje, a dziecko
siada przy stole
u przyjaciela. Sceny humorystyczne
pojawiają się również w starożytności, kiedy to Józef
musi poważnie porozmawiać z Maryją, gdy
dowiaduje się, iż ta jest
w stanie błogosławionym.
Zebrani w głębokiej ciszy wysłuchali
przejmujących słów.

Na koniec młodzież i zebrani zaśpiewali Znak pokoju,
a także wypowiedzieli kilka ważnych przesłań, aktualnych nie
tylko w święta, ale
każdego dnia roku:
- Umiejmy wybierać
to, co jest naprawdę ważne.
- Pamiętajmy, że Bóg jest przy nas w każdej chwili naszego życia –
także w trudnej.
- Nie zamykajmy się we własnym bólu, szukajmy pomocy i sami pomagajmy.
- A wtedy zobaczymy, że jest nadzieja, że życie jest wielkim darem i że
Bóg naprawdę jest pośród nas i, że jego narodziny w Betlejem dokonu-

Kolędy dla nieobecnych Beaty Rybotyckiej:
Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.

ją się na nowo w naszych domach – jeśli tylko na to pozwolimy.
Występ oraz osoby, które wraz z młodzieżą go przygotowały, został na stojąco nagrodzony gromkimi, długimi oklaskami, a podziękował za to wzruszony, ale też nie kryjący satysfakcji dyrektor Witold
Woźniak. Szacunek artystom i ich opiekunom wyrazili wójt Zdzisław
Woźniak oraz przewodniczący rady Paweł Wiatr.
Na koniec słowa, które być może powinny paść na początku.
Wielki szacunek i uznanie paniom, które przygotowały jasełka: Renacie Wolskiej, s. Annie Wrzesińskiej i Marcie Kwiatkowskiej, które
wsparły Beata Pastuszka i koordynująca wykonanie wspaniałej dekoracji – Katarzyna Malik.
Jacenty Kita
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Mamy budżet na 2014 rok
Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia uchwaliła budżet Gminy
Skarżysko Kościelne na 2014 rok. Budżet Gminy po stronie dochodowej
zamyka się kwotą 15.807.363,58 zł, z czego kwotę 14.283.957,00 zł stanowią
dochody bieżące, a kwotę 1.523.406,58 zł stanowią dochody majątkowe,
w tym 1.503.406,58 zł środki na dofinansowanie planowanych inwestycji
pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
W 2014 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej
wysokości 17.054.015,58 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 13.846.242,00
zł, a wydatki majątkowe (na zadania inwestycyjne) 3.207.773,58 zł.
Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze planowane wydatki, ze
szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.
Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – 2.318.002,00 zł
- 2.206.700,00 zł to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Michałów i Majków,
- 108.000,00 zł to realizacja projektu w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013 wniosków Lokalnej Grupy Działania
projektu Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze w kwocie 101.000,00 zł i doposażenie centrum
kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Świerczek finansowanego
z funduszu sołeckiego w kwocie 7.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność - 268 200,00 zł
-120.500,00 zł na utrzymanie dróg gminnych,
- 60.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Krótka).
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 22.000,00 zł
Dział 710 - Działalność usługowa – 62.000,00 zł
Dział - 720 Informatyka – 119.234,58 zł
Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację projektów RPO:
-e–świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
w kwocie 34.266,92 zł
-e–świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 84.967,66 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna – 2.342.868,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.110,00 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
– 213.200,00 zł., w tym 163.000,00 zł na funkcjonowanie ochotniczych
straży pożarnych.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 450.000,00 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia - 70.000,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6.258.683,00 zł (subwencja oświatowa to tylko 3.806.594,00 zł), w tym:
- szkoły podstawowe – 2.768.442,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 340.390,00 zł,
- przedszkola - 495.016,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 202.262,00 zł,
- gimnazja – 1.746.692,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 142.000,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.876,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 475.470,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia – 85.000,00 zł, w tym 45.000 zł na termomodernizację budynku SPZOZ.
Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.960.833,00 zł.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
7.200,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 142.303,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
1.384.498,00 zł
- 567.000,00 zł to wydatek na wniesienie wkładów do MPWIK SP. z o.o.
w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym oraz
zadania Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
w Skarżysku- Kamiennej i Skarżysku Kościelnym, a także opłata za energię
elektryczną na przepompowniach,
- gospodarka odpadami - 432.041,00 zł, w tym 381.641,00 zł na pokry-
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cie wydatków związanych z gospodarką odpadami i utylizacją azbestu,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 263.539,00 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 237.128,00
zł
Dział 926 - Kultura fizyczna – 111.756,00 zł
***
Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne
są następujące:
1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym
przepompowni w miejscowości Michałów, Majków, Skarżysko Kościelne,
Grzybowa Góra – 2.206.700,00 zł.
2. e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST –
34.266,92 zł
3. e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 84.967,66 zł.
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko
Kościelne, ul. Krótka – 60.000,00 zł.
5. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku – Kamiennej na realizację zadania Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym i Podłączenie budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym - 560.000,00 zł.
6. Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze – 101.000,00 zł.
7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna - 50.000,00 zł.
8. Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra - 5.000,00 zł.
9. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół
kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – 10.200,00 zł.
10. Wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie – 5.600,00 zł.
11. Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce 659 – 16.500,00 zł.
12. Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów –
8.000,00 zł.
13. Budowa oświetlenia w części ul. Polnej oraz oświetlenie ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - 13.539,00 zł.
14. Doposażenie Centrum Rekreacyjno- Sportowego w miejscowości
Świerczek – 7.000,00 zł.
15. Termomodernizacja budynku SPZOZ – 45.000,00 zł.
W 2014 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych
w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 166.351,00 zł.
(jaki)

Centralne Obchody 151. Rocznicy Wybuchu
Powstania Styczniowego
Federacja Kapituła Równość - Wolność - Niepodległość zapraszana na Centralne Obchody 151. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się w dniach 24 - 26 stycznia 2014r. na terenie
Szydłowca, Skarżyska Kościelnego, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Program obchodów na terenie naszej gminy jest następujący:
* Piątek – 24 stycznia – ok. godz. 16.30 delegacja uczestników uroczystości przyjedzie z Szydłowca do Kierza Niedźwiedziego, gdzie pod
Mogiłą Powstańczą złożone zostaną wiązanki kwiatów.
* Sobota – 25 stycznia – godz. 11.00 - uroczystości przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim:
- rozpoczęcie uroczystości i powitanie ich uczestników
- modlitwa w intencji Bohaterów walk 1863/1864
- apel pamięci
- przyrzeczenie strzeleckie
- okolicznościowe wystąpienia
- salut armatni
* Niedziela – 26 stycznia – Grzybowa Góra – godz. 14.00
- złożenie wiązanek kwiatów przy Kapliczce Powstańczej
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Gościliśmy uczestników wyjazdowego
posiedzenia izby rolniczej

Cykl zebrań strażackich rozpoczęty

17 grudnia w świetlicy wiejskiej w Skarżysku
Kościelnym odbyło się
wyjazdowe posiedzenie
Oddziału Powiatowego
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, któremu przewodniczył zastępca prezesa
Jarosław Bednarz.

Obecnych powitał wójt gminy Zdzisław Woźniak, po czym zebrani dokonali podsumowania mijającego roku oraz omawiali zmiany, jakie czekają rolnictwo w najbliższym roku, a szerzej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Głos w tej sprawie zabrali
m.in. przedstawiciele ŚODR Modliszewice Jolanta Krupa, dyrektor
powiatowy ARiMR
oraz powiatowy lekarz
weterynarii.
Później na temat odnawialnych źródeł
energii głos zabrał
przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych, a na
koniec wójt Zdzisław Woźniak złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku.
(jaki)

„Nadzieja” koncertowała w Lipowym Polu
Schola
parafialna
Nadzieja działająca pod
kierunkiem s. Anny
Wrzesińskiej przy parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym w dniu
5 stycznia wystąpiła
z koncertem noworocznym w kościele parafialnym w Lipowym
Polu Skarbowym.
Zebrani w świątyni
występ młodzieży nagrodzili zasłużonymi brawami.

(jk)

Druhowie z Lipowego Pola Plebańskiego jako pierwsi w powiecie 11 stycznia rozpoczęli cykl corocznych zebrań sprawozdawczych
w jednostkach OSP. Gośćmi zebrania byli ks. kapelan Mirosław Maciąg, wójt Zdzisław Woźniak, komendant powiatowy PSP Sylwester
Hamera, komendant gminny OSP Piotr Janiec, delegacje strażaków
z Grzybowej Góry i Kierza Niedźwiedziego.
Ze
sprawozdania
prezesa OSP Tadeusza
Chyba, który przewodniczył zebraniu, wynika, że w 2013 roku
jednostka z Lipowego
Pola Plebańskiego brała
udział w 66 akcjach ratowniczo – gaśniczych,
prowadziła
aktywną
działalność szkoleniową, uczestniczyła w zawodach pożarniczych,
była aktywna w lokalnej społeczności.
Więcej w następnym wydaniu Naszej Gminy.
(jaki)

Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia mieszkańców
Gminy Skarżysko Kościelne, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXXVII/232/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa
miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1/ do 28 lutego danego roku za miesiące styczeń i luty,
2/ do 30 kwietnia danego roku za miesiące marzec i kwiecień,
3/ do 30 czerwca danego roku za miesiące maj i czerwiec,
4/ do 31 sierpnia danego roku za miesiące lipiec i sierpień,
5/ do 31 października danego roku za miesiące wrzesień i październik,
6/ do 31 grudnia za miesiące listopad i grudzień.
Opłatę uiszczać należy wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy
lub przelewem na rachunek bankowy Nr 92 8523 0004 0006 0206 2000
0021 z dokładnym opisem przelewu tj. imię i nazwisko, dokładny adres posesji, z zapisem „opłata za odpady komunalne za okres ............. ”.
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Klasowe wigilie w Kierzu

spotkanie wigilijne tych
grup.
Po nabożeństwie
członkowie m.in. Rycerzy Kolumba, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
św. Trójcy, Scholi para-

Dnia 20 grudnia
2013 roku w naszej
szkole obchodziliśmy
klasowe wigilie.
Uczniowie wraz
z wychowawcami podzielili się opłatkiem
składając sobie najlepsze życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, na którym przygotowano pyszne dania. Przy
wigilijnym stole nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd.
Po wigilii został rozstrzygnięty konkurs na ozdobę bożonarodzeniową zorganizowany przez Iwonę Rafalską. Prace konkursowe
wykonane zostały z niezwykłą starannością oraz zaskakującą pomysłowością. Ozdoby zachwycały bogactwem surowców, z których
zostały wykonane, gdyż wśród nich można znaleźć zarówno prace
z makaronu, cekinów, szyszek, plasteliny czy materiału. Wszystkie
prace były bardzo ładne i pracochłonne, jednakże zgodnie z regulaminem konkursu nie wszystkie prace mogły wygrać. Jury w składzie:
Iwona Rafalska, Katarzyna Woźniak oraz Justyna Duklas przyznało
4 nagrody główne i 1. wyróżnienie. Dodatkowo pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia.
Nagrody otrzymali:
Klasy I-III
Miejsce I - Maciej Mróz
Miejsce II -Maria Ulewińska
Miejsce III - Antoni Krakowiak oraz wyróżnienie Wiktoria Brzezińska.
Klasy IV-VI
Miejsce I -Weronika Tarabasz oraz miejsce II na równi pozostali uczestnicy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy !
Iwona Rafalska

fialnej, Kółka Żywego Różańca, Apostolatu Maryjnego i grupy pielgrzymkowej spotkali się w świetlicy wiejskiej na opłatku. Tutaj życzenia składali m.in. ks. proboszcz Marian Czajkowski, ks. Sławomir
i s. Anna, wójt Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady Paweł
Wiatr, Anastazja Górzyńska – prezes Stowarzyszenia oraz Wielki
Rycerz Mariusz Piętak. Później połamano się opłatkiem składając
sobie wzajemne życzenia.
(jaki)

Spotkanie świąteczne w świetlicy
Rada Sołecka Skarżyska Kościelnego oraz
sołtys a zarazem radny
Stefan Kiełek w dniu 4
stycznia w świetlicy wiejskiej zorganizowali spotkania świąteczno – noworoczne, a z zaproszenia
organizatorów skorzysta-

Obyśmy stanowili jedność
Msza św. sprawowana przez ks.
S ł awom i r a Pł u s ę
w intencji grup parafialnych działających
przy kościele św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym poprzedziła
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li m.in. wójt Zdzisław Woźniak i przewodniczący rady Paweł Wiatr.
Były życzenia, łamano się opłatkiem, a na koniec skosztowano potraw
świątecznych, które przygotowały: Irena Sykulska, Bogusława Kowalik, Janina Kiełek, Wanda Sułek, Aleksandra Kozieł, Jolanta Kapusta, Anna Niewczas i Joanna Kwiatkowska.
(jk)
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Z „Nadzieją” weszliśmy w Nowy Rok
Zapewnił nam to wspaniały
koncert scholi parafialnej Nadzieja, który 29 grudnia odbył
się w kościele pw. św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym. To kolejna tego typu, doroczna inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii św.
Trójcy. Tym razem koncertowali
nasi młodzi artyści, a choć działają niecały rok, to o ich kunszcie niech świadczy fakt, iż musieli dwukrotnie bisować.

Na wstępie kilka słów do bardzo licznie zebranych w świątyni
skierował ks. proboszcz Marian Czajkowski, który po krótkim powitaniu, przypomniał tradycje śpiewania polskich kolęd i pastorałek
oraz nawiązał do polskiej rodziny, której święto tego dnia obchodził
kościół katolicki.
Po koncercie za wspaniałą ucztę duchową młodzieży podziękowała Anastazja Górzyńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy, które było organizatorem koncertu.
Nadzieja wystąpiła w składzie: Ola Gospodarczyk, Weronika
Kowalik, Daria Gruszka, Dominika Kobierska, Andżelika Gruszczyńska, Karina Piętak,
Magda Kobierska, Magda Niziołek, Ola Parszewska, Ola Tołwińska, Anna Olbryś, Adaś
Niziołek, Arek Piętak, Łukasz Janiec i Robert Jakóbczyk.

Schola Nadzieja to młodzieżowy zespół muzyczny działający przy
parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Została ona założona
w lutym 2013 roku. Opiekunkami scholi są Marta Kwiatkowska oraz
s. Anna Wrzesińska.
Jacenty Kita
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Kolędowanie i opłatek nauczycieli seniorów

Kolędowania
nadszedł czas –
koncertem
pod
tym tytułem rozpoczęło się spotkanie
wigilijne
emerytowanych
nauczycieli zrzeszonych w Sekcji
Emerytów i Renci-

stów Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Najpierw jednak głos zabrała prezes sekcji Krystyna Nowak mówiąc: -Biorąc do ręki biały opłatek, zapominamy o kłopotach. Boże
Dziecię niech w nadchodzącym nowym 2014 roku przyniesie wszystkim wiele dobrego. Później do życzeń dołączył wójt Zdzisław Woźniak: -Niech święta opromieniają Was dobrocią i miłością, rok 2014
niech będzie czasem spełnienia marzeń.
Nim obecni zasiedli do wigilijnego stołu piękny program artystyczny zatytułowany Kolędowania nadszedł czas zaprezentowała
młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym pod
kierunkiem Renaty Wolskiej i Beaty Pastuszki.
Młodzież recytowała wiersze, śpiewała najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, na gitarze akompaniował Adam Niziołek. Wystąpili też soliści i recytatorzy, m.in. Martyna Szumiał, Oliwia Kocia,

Klaudia Kwaśniewska, Beata Olesińska, Michał Węgrzyn, Natalia Sołsa,
Wiktoria Szumiał,
Kuba Gluza, Kacper
Jaros, Kuba Zbroiński, Wiktor Tomkowski.
Występ młodzież
zakończyła fragmentem wiersza Z. Kunstmana zatytułowanego W dniu Bożego Narodzenia:
Pamiętaj będą ludzie
smutni, opuszczeni
Niepotrzebni nikomu I nikt z nimi słowa nie zamieni
Nie zaprosi do swojego domu.
Weź do ręki biały opłatek,
Choćbyś nawet nie miał go z kim
dzielić
I życz szczęścia
całemu światu:
Niech się wszystkie serca rozweselą..
Za występ obdarowani zostali
słodkim poczęstunkiem.
Po występie uczniów w świetlicy szkolnej zebrani złożyli sobie
życzenia, połamali się opłatkiem

i zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Królowała oczywiście zupa grzybowa z kaszą gryczaną, a do tego pasztet z ziemniaków, kapusta z grzybami i inne tradycyjne potrawy.
Jacenty Kita
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„Wigilijne tradycje” w przedszkolu
Tegoroczna wigilia
w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku
Kościelnym odbyła się
19 grudnia i przebiegała pod hasłem Wigilijne tradycje.
Spotkanie otworzyła dyrektor przedszkola

Barbara Kocia, która powitała wszystkich przybyłych gości. Na tę
okoliczność nauczycielki wspólnie z dziećmi przygotowały inscenizację słowno - muzyczną, którą przedszkolaki zaprezentowały przed
swoimi kolegami i koleżankami, rodzicami i pracownikami przedszkola.
Po przedstawieniu połamano sie opłatkiem i składano sobie wzajemnie życzenia.
Podczas spotkania
ogłoszono także wyniki rozstrzygniętego
konkursu na najpiękniejszy bożonarodzeniowy stroik, a wyróżnione dzieci otrzymały
nagrody. I miejsce za
najpiękniejszy
stroik
otrzymał Adam Kumalski z grupy 5-latków, II miejsce otrzymali Julia Świerczyńska, Joanna i Bartosz Binder z grupy maluszków, a III miejsce Nadia Kocia
z grupy 5-latków i Maksymilian Gąska z grupy 6-latków.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przy wspólnym kolędowaniu i słodkim poczęstunku.
Zofia Sieczka

żysku-Kamiennej oraz druhami OSP powiatu skarżyskiego przeżyć
te radosne chwile, 19 grudnia do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przybyli Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg.
Stanisław Woś, poseł Maria Zuba – przedstawiciel parlamentu ziemi
świętokrzyskiej, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych
oraz zaprzyjaźnionej służby policji. Nie zabrakło naszego komendanta
gminnego OSP Piotra Jańca oraz prezesów poszczególnych jednostek.
Po przywitaniu wszystkich uczestników spotkania przez Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej, w świąteczny nastrój wprowadzili strażaków księża z kapelanem powiatowym strażaków ks. Jerzym Karbownikiem.
Następnie Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach oraz przybyli goście skierowali szereg ciepłych
i miłych słów życzeń świątecznych do strażaków, po których każdy
już indywidualnie w niezwykle miłej i ciepłej atmosferze dzielił się
opłatkiem składając życzenia.
(jk)

Spotkanie opłatkowe seniorów
Jak co roku
członkowie Stowarzyszenia Romano
w świetlicy wiejskiej
zebrali się na tradycyjnym spotkaniu
opłatkowo – wigilijnym. Piękną tradycją jest dzielenie się
w tym okresie opłat-

Strażacy połamali się opłatkiem
Spotkania wigilijne w gronie strażaków stały się już tradycją. Aby
wspólnie ze strażakami, pracownikami cywilnymi KP PSP w Skarkiem – który jest symbolem przyjaźni, miłości, pojednania i przebaczenia.
W tej uroczystej chwili z seniorami byli wójt gminy Zdzisław
Woźniak i przewodniczący rady Paweł Wiatr. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii nastąpił czas składania sobie życzeń i łamania się
opłatkiem. Przy wspólnej wieczerzy wigilijnej nie mogło zabraknąć
śpiewania kolęd i pastorałek.
(jk)
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Noworoczne Spotk anie
czący rady gminy Paweł Wiatr,
prezydent Skarżyska - Kamiennej
Roman Wojcieszek, wójt Łącznej
Romuald Kowaliński, radni Renata Kępa, Włodzimierz Foch
i Janusz Sieczka, Karolina Pisarczyk – regionalny koordynator
Szlachetnej Paczki na wojewódz-

„Piękna jest radość w święta…”

two świętokrzyskie.
Słowa wstępu prezes zakończył
życzeniami dla wszystkich zebranych:
Z okazji Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Więc niech pełnia tej radości
Zawsze w sercach Waszych gości
Niech Rok Nowy niesie blaski
Bożej chwały, Bożej łaski
A blask Gwiazdy Betlejemskiej
Wśród wędrówki świeci ziemskiej.

Piękna jest radość w święta
Ciepłe są myśli o bliskich
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.
5 stycznia w Lipowym Polu Plebańskim odbyło się tradycyjne
spotkanie opłatkowo – noworoczne zorganizowane przez strażaków
i społeczność wiejską.

W części artystycznej
najpierw wystąpiły
dzieci z rodzin
strażackich z programem jasełkowym w reżyserii
s. Agaty Niziołek.
Do występu na
skrzypcach akompaniował Adam

Licznie przybyłych powitał prezes OSP
Tadeusz Chyb. Dopisali goście – wśród
nich byli: ks. proboszcz Mirosław Maciąg,
poseł Andrzej Bętkowski, starosta Michał
Jędrys, członek zarządu powiatu Stanisław
Dymarczyk, radni powiatowi Danuta Banaczek, Anna Leżańska i Stanisław Czubak, wójt Zdzisław Woźniak, przewodni-
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Noworoczne Spotk anie

Niziołek, a w jasełkach zagrali: Wiktoria i Mateusz Stopińscy, Natalia, Elżbieta, Karolina i Mateusz Chyb, Oliwia i Klaudia Bućko,
Karolina Minda, Agnieszka, Kacper i Mateusz Kowalik. Słodkie
upominki dla młodych artystów ufundowała i wręczyła Danuta Banaczek.
Później z programem Kolędnicy wystąpiły Perły z lamusa ze skarżyskiego Miejskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Anny Tchórzewskiej,
która zaśpiewała solo kilka
kolęd i pastorałek. Na scenie
pojawił się i diabeł, i śmierć,
ale – jak to zwykle bywa –
dobro zwyciężyło. Zespół
zagrał w składzie: Danuta
Głogowska, Dorota Grudniewska, Bożenna Winiarska – Kasprzyk, Bożenna
Fijałkowska, Barbara Pela,
Halina
Nowak,
Anna i Mieczysław
Siemiączko, Maria
Włosiewicz, Ryszard Siedlak i Bogusław Zieliński.
Na koniec części
artystycznej
kolędowaliśmy
z zespołem KGW
z Łącznej pod kie-

runkiem Jolanty Żaczek.
Życzenia zebranym złożyli obecni na spotkaniu goście. Szczególnie miło zabrzmiały słowa prezydenta Skarżyska – Kamiennej,

który poinformował,
że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji przekaże
30.000 złotych z przeznaczeniem na zakup
wozu bojowego dla
strażaków z Lipowego Pola. Pomoc gminy
zadeklarował
również wójt Zdzisław Woźniak.
Później modlitwę odmówił ks.
proboszcz
Mirosław Maciąg, fragment Ewangelii wg.
św. Łukasza odczytała Agnieszka Kowalik, zebrani poła-

mali się opłatkiem składając sobie życzenia oraz zasiedli do wieczerzy
wigilijnej, którą przygotowały Strażackie Druhenki.
Jacenty Kita
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Gdy się Chrystus rodzi…

wodniczą rady sołeckiej
Wiesławę Krzętowską,
prezesa OSP Tadeusza
Chyba i sołtysa Lipowego Pola Plebańskiego
Stanisława Niziołka.
Później młodzież
szkolna pod kierunkiem Moniki Bujnowskiej zaprezentowała
okolicznościowy program jasełkowy z narratorem Klaudią Bućko

Pierwsze słowa tej przepięknej kolędy były mottem przewodnim przedstawienia jasełkowego, które 20 grudnia
zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym.
–Święta Bożego Narodzenia to szczególne święta, budzące radość i nadzieję.
Gromadzimy się dziś w szkole, która
stanowi wspólnotę. W tym budynku
kształcimy nasze umysły, wykonujmy
pracę, która będzie owocować w przyszłości, inwestujemy w swój rozwój
intelektualny. Dzień, w którym obchow roli głównej.
Goście
złożyli
obecnym życzenia
świąteczne
i noworoczne, po
czym fragment
Ewangelii
odczytał
Dariusz

dzimy Boże Narodzenie, budzi w nas dobro – powiedziała na początek
dyrektor placówki Ilona Wątła i powitała przybyłych na spotkanie
rodziców, nauczycieli, dzieci oraz gości: wójta Zdzisława Woźniaka,
przewodniczącego rady gminy Pawła Wiatra, sekretarz gminy Monikę Mączyńską, radnych Renatę Kępa i Włodzimierza Focha, prze-
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Ziomek. –Abyśmy potrafili wspólnie budować. W dialogu poszukiwać zrozumienia i wzajemnej akceptacji. Niech nowy rok będzie
rokiem patrzenia w przyszłość, a nie tylko na to co tu i teraz… Aby
wszystkie dni w roku
były piękne, jak wigilijny wieczór. Niech
święta rozbudzą nasze marzenia, te wypowiedziane głośno,
te mówione skrycie,
a często niewypowiedziane wcale – tym
przesłaniem
część
oficjalną zakończyła Ilona Wątła, po czy zaprosiła zebranych do
wspólnej wieczerzy.
Jacenty Kita
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Spotkanie noworoczno – jasełkowe
w Lipowym Polu Skarbowym

Sala gimnastyczna szkoły w Lipowym
Polu Skarbowym
ledwie pomieściła
uczestników spotkania noworoczno – jasełkowego, które 12
stycznia br. zorganizowali sołtys i radny

tej miejscowości Włodzimierz Foch wspólnie z radą sołecką.
Obecnych w imieniu organizatorów powitał Włodzimierz Foch, a wśród
gości znaleźli się m.in. ks.
proboszcz Mirosław Maciąg, wójt Zdzisław Woźniak, radni Stefan Kiełek,
Wiesław Derlatka, Janusz
Ulewiński, Janusz Siecz-

ka, Tomasz Winiarski, dyrektor szkoły Ilona Wątła, sołtys Lipowego
Pola Plebańskiego Stanisław Niziołek, prezes OSP Tadeusz Chyb.
Na początek program jasełkowy przedstawiła miejscowa młodzież
pod kierunkiem Krystyny Foch w pięknej scenografii przygotowanej
przez Edytę Niziołek. W sceniczne postacie wcielili się: Kinga Nowak, Andżelika Romańska, Aleksandra Romanowska, Inga Bilska,
Aleksandra Bilska, Oliwia Stopińska, Karolina Minda, Aleksandra
Minda, Kacper Niziołek, Dominik Sadza i Aleks Niziołek – Kiełbasa.
Druga część spotkania to występ zespołu wokalno - muzycznego
z Kierza Niedźwiedziego pod kierunkiem Janusza Ulewińskiego, który zaprezentował się w składzie: Julia Sasal (gitara), Dominika Wiśnios, Karolina Wiśnios, Paulina Ulewińska, Marysia Ulewińska,
Maciej Ulewiński (akordeon).

Młodzież występująca w części artystycznej została obdarowana
upominkami, które ufundowali Piotr Stopiński i Danuta Banaczek.
Później po modlitwie zebrani połamali się opłatkiem, a dalsza
część wieczoru upłynęła w noworocznej atmosferze.
Jacenty Kita
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Bóg się znowu narodził

Później wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki,
można było skosztować
wypieków przygotowanych
przez rodziców oraz pierników wg. przepisów nauczycielek. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na
rzecz chorej Klaudii, byłej

12 stycznia w szkole
podstawowej Grzybowa
Góra odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez kadrę miejscowej szkoły.
Obecnych powitała
dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, a wśród
gości byli m.in. wójt
Zdzisław Woźniak, radni Marzena Piętak i Wojciech Płusa, prezes OSP Marian Gładyś,
przewodnicząca rady sołeckiej Magdalena Piętak, członkowie rady
sołeckiej oraz rady rodziców.
Na początek młodzież zaprezentowała jasełka, które przygotowała z nimi Ewelina Hamera przy współpracy Justyny Rokita, Katarzyny Kowalik, Moniki Ziętkowskiej i Łukasza Zbytniewskiego.
O dekorację zadbała Kinga Gawron i Łukasz Zbytniewski, o nagłośnienie Rafał Lipka i Piotr Spadło. W przygotowaniu dekoracji
pomogli Marysia Dwojak i Karol Zawada. W krótkim wystąpieniu
wójt Zdzisław Woźniak podziękował młodzieży oraz nauczycielom
szkoły za kultywowanie pięknej polskiej tradycji jasełkowej.
W postacie sceniczne wcielili się: Zuzanna Materek (Maryja),

Paweł Płusa (Józef), Alicja Dwojak (Gwiazdka), Jowita Wiatr (Herod), Kamil Kocia, Bartosz Strzelec i Kacper Śniegulski (Trzej
Królowie), Wiktoria Walczyńska (Śmierć), Weronika Płusa (Diabeł), Mateusz Janiec, Daniel Gładyś, Filip Podgórski, Jakub Stefaniak, Kacper Płusa (Pastuszkowie), Patrycja Bułka (Narrator),
Marysia Dwojak i Julia Pik (Starsi aniołowie) oraz chór aniołów
w składzie: Apolonia Pik, Lena Sykuła, Julia Zając, Anna Strzelec,
Emilia Błach oraz Kacper Płusa i Przemysław Derlatka.
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towaniu strojów, nauczycielom za piernikowe serduszka oraz
wszystkim ludziom
dobrego serca, którzy
włączyli się w akcję
pomocy dla Klaudii.
Dziękujemy Radnej
Powiatowej Pani Danucie Banaczek oraz

uczennicy szkoły.
Na koniec dzieci zostały obdarowane słodkim
upominkiem ufundowanym przez Danutę Banaczek.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej serdecznie dziękuje Rodzicom za domowe
wypieki, pomoc w przygo-

Radnemu Gminy Skarżysko Kościelne Wojciechowi Płusie za słodkie upominki dla artystów występujących w Jasełkach.
Jacenty Kita
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Święty Mikołaj w Lipowym Polu

„Porwanie” w Skarżysku Kościelnym

6 grudnia, jak co
roku, do wszystkich
grzecznych
dzieci
przybywa Mikołaj.
Tak też się stało i tym razem…. Do
Oddziału i Punktu
Przedszkolnego oraz
Szkoły Podstawowej
w Lipowym Polu zawitał od dawna wyczekiwany, ważny gość. Emocji było co niemiara ….
Najmłodsi wyrecytowali piękne wierszyki, odśpiewali piosenkę, a w
zamian otrzymali paczki ze słodyczami.
Na tym jednak się nie skończyło. Wszystkie dzieci zostały obdarowane przepięknymi maskotkami, ciekawymi książkami, zabawkami
oraz grami planszowymi przez Renatę Kępę – radną gminy Skarżysko
Kościelne, która w tym wyjątkowym dniu odwiedziła naszą szkołę.
Uśmiech dziecka to najcenniejsze, co może być. W tym dniu gościł on
na buziach wszystkich dzieci. Czekamy już z niecierpliwością kolejnej
wizyty świętego Mikołaja. Ale to dopiero za rok…
Monika Bujnowska

„Kolczasta przyjaźń”, czyli warto mieć
przyjaciela
13 grudnia w SP Lipowe Pole
odbył się spektakl profilaktyczny zatytułowany Kolczasta przyjaźń. Widowisko skierowane było do najmłodszych dzieci. Opowiadało o tolerancji
i przyjaźni. Historia losów Jeżyka,
wyśmiewanego przez Tygryska bardzo poruszyła naszych uczniów. Z zaciekawieniem oglądali spektakl poświęcony powszechnym problemom współczesnego świata, zwłaszcza
tolerancji. Należy przezwyciężyć uprzedzenia i dać szansę każdemu
na zaprzyjaźnienie się - stwierdzili zgodnie. Kto, jak nie przyjaciel jest
najcenniejszym skarbem na świecie. Program poruszał problem tolerancji wobec inności. Dotyczył pozornie błahej odmienności w ubiorze czy wyglądzie, jak w przypadku naszego kolczastego bohatera.
Spektakl nauczył dzieci, że nie wolno wyśmiewać się i wykluczać kogoś z grupy. Należy akceptować innych, takimi jacy są.
Ilona Wątła

Pod takim kryptonimem
przeprowadzono
ćwiczenia
dowódczo-sztabowe, w trakcie
których połączone zostały siły
i środki Komendy Powiatowej
Policji w Skarżysku-Kamiennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego.
Głównym celem tych działań było wypracowanie jak najlepszej współpracy oraz zgranie wszystkich służb i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo w przypadku zaistnienia sytuacji skrajnej.
Tegoroczne ćwiczenia zakładały działania Policji oraz służb ratunkowych w przypadku porwania samochodu wraz z dzieckiem.
Około godziny 11 do
dyżurnego komendy
dodzwoniła się kobieta, która oświadczyła,
że dwóch zamaskowanych
sprawców
uprowadziło jej samochód, w którym
znajdowało się dziecko pokrzywdzonej.
Do zdarzenia doszło
przy jednej z posesji w Skarżysku Kościelnym podczas zamykania bramy wjazdowej przez kobietę. Dyżurny komendy po otrzymaniu informacji przekazał komunikat do wszystkich patroli w mieście. Rozpoczęły się działania pościgowe za sprawcami. Wystawiono posterunki
blokadowe, jednocześnie na miejsce zdarzenia skierowano policyjnego technika wraz z grupą procesową. Sprawcy odjechali w kierunku
miejscowości Majków. Tam też zostali zauważeni przez policjantów
prewencji. Rozpoczął się pościg, w trakcie którego sprawcy uderzyli
pojazdem w drzewo. Jeden z mężczyzn uciekł do lasu, natomiast drugi
został zatrzymany przy pojeździe. Na miejsce skierowano straż pożarną. Z uwagi na obrażenia ciała jakich doznał kierujący pojazdem skierowano także pogotowie ratunkowe
celem udzielenia mu
pomocy medycznej.
W wypadku ucierpiało również dziecko
przebywające
w samochodzie. Po
udzieleniu pomocy
osobom,
sprawca
został przewieziony
do jednostki policji, natomiast ranne
dziecko trafiło do
szpitala. Do poszukiwań drugiego ze sprawców zadysponowano kolejne patrole w tym
także przewodnika z psem służbowym. Policyjny pies podjął trop,
który doprowadził do poszukiwanego mężczyzny. Chwilę po tym
sprawca został zatrzymany.
Mimo, iż były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy
profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Wspólne działania
pozwoliły wypracować optymalną współpracę wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku zaistnienia tego rodzaju zdarzenia.
D. Sz.
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W S z ko ł ac h

Wycieczka do Wioski Świętego
Mikołaja
Dnia 10 grudnia 2013
roku uczniowie klas 1-6
wyjechali na wycieczkę do
Wioski Świętego Mikołaja w Bałtowie. Wyjazd był
w całości sfinansowany
w ramach projektu Klucz
do przyszłości.
Przy wejściu do wioski dzieci przywitała czarownica, która pokazała
dzieciom swoją Chatkę
na Kurzej Łapce. Dzieci
mogły odwiedzić także
domki elfów, które są ze
sobą połączone mostkami i linami oraz głuchym
telefonem. Każde dziecko mogło wcielić się
w rolę pracowitego elfa.
Do wspólnej zabawy zaprosili dzieci Bałwanek
i Lisek Urwisek. Zabawa
polegała na slalomie wokół bałwankowych kręgli oraz toczeniu piłki
między słupkami. Dzieci doskonale się przy tym bawiły. Na terenie
wioski mieszkają także zwierzęta Świętego Mikołaja. Uczniowie mięli
możliwość zobaczyć prawdziwego renifera. Wreszcie dzieci dotarły do
głównej atrakcji – Chaty Świętego Mikołaja. W chacie było bardzo ładnie, ciepło i kolorowo. Tam Mikołaj rozmawiał z każdym dzieckiem
z osobna o jego zachowaniu, zainteresowaniach i pasjach. Dzieci oczywiście obiecały Mikołajowi, że będą grzeczne i każdy dostał prezent.

również w Wiosce
Igloo z Ping winem i Eskimosem,
którzy przygotowali dla nich mnóstwo zabaw.
Na koniec wyciecz k i spot k a l i
ma muta , k tór y
majestatycznie odprowadził ich do
wyjścia. Dzień ten
był bardzo wesoły, pełen atrakcji i zabaw. Dzieci wracały do domu
w bardzo dobrych humorach.
Katarzyna Woźniak

Kiermasz Bożonarodzeniowy w szkole
Nauczyciele i uczniowie szkoły w Lipowym Polu
Skarbowym w okresie poprzedzającym święta w ramach prowadzonych zajęć
przygotowali
przepiękne
stroiki i ozdoby choinkowe,

które mógł nabyć każdy
chętny. -Zebrane w ten
sposób pieniądze zostaną przeznaczone na
uatrakcyjnienie oferty
dla naszych uczniów –
mówi dyrektor placówki Ilona Wątła.
(jk)

Wolontariusze w świetlicy

Potem udały się na
bajkę pt. Elfia Opowieść
w wersji 5D. Była to ciekawa bajka o chłopcu,
który przestał wierzyć
w Świętego Mikołaja.
Uczniowie
odwiedzili także siedzibę Szkoły
Elfów, gdzie każdy mógł
pomalować aniołka gipsowego wedle swego
uznania, a także zabrać
go ze sobą do domu.
Doskonale się bawili
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Niekiedy niewiele trzeba, aby sprawić najmłodszym radość. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszek
– Edyty Niziołek oraz
Agnieszki Sadza – grupa
dzieciaków z Lipowego Pola
Skarbowego w świetlicy
wiejskiej obejrzała kukiełkowe przedstawienie Bajka o Czerwonym Kapturku.
Dodatkowo obie
panie przygotowały dla nich cykl
zabaw i planszowych gier dydaktycznych.
(jk)
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R oz m a i t o ś c i
snych trzydziestolatków, których życie
zdominowała pogoń za karierą. Bohaterowie książki, mimo że osiągnęli sukces, mają pieniądze i uznanie, nie umieją się cieszyć z tego co osiągnęli - ciągle
goniąc za nowym spełnieniem. Miłość
jest dla nich chwilową iluzją, zaspokojeniem egoistycznej potrzeby uznania. Za sukces płacą wysoką cenę. Czy
przebudzą się z uczuciowego odrętwienia? W tle gorące kulisy show biznesu
i kolegiów redakcyjnych kolorowego
pisma. Ożywiona dyskusja świadczyła

Najładniejsze ozdoby choinkowe
Tradycją w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym jest to,
iż co roku przed
Świętami Bożego
Narodzenia ogłaszany jest konkurs
związany z nimi tematycznie.
W tym roku
wychowawca świetlicy szkolnej Małgorzata Lisowska, pedagog szkolny Renata Wiatr i nauczycielka plastyki Renata Wolska ogłosiły
konkurs plastyczny Ozdoba choinkowa. Jak co roku konkurs cieszył
się dużym zainteresowaniem. Do organizatorów
zostały złożone 44 prace,
w tym 34 prace wykonali
uczniowie szkoły podstawowej, 10 prac uczniowie
gimnazjum.
Wyniki ogłoszonego konkursu z podziałem na kategorie wiekowe:
Klasy I – III
I miejsce - Michał Kozieł
– klasa Ia, Wiktor Tomkowski - klasa II
II miejsce - Gabriela Karpeta- klasa II
III miejsce - Wiktoria
Stefańska - klasa Ia, Kacper Warwas – klasa Ib
Wyróżnienie: Patryk Staszałek – klasa II, Karolina Sieczka – klasa III
Klasy IV –V I
I miejsce - Nikola Ćmiel – klasa IV
II miejsce - Gabriela Kuźdub – klasa Vb
III miejsce - Wiktoria Nobis – klasa Vb
Klasy I – III gimnazjum
I miejsce - Aleksandra Lisowska – klasa IIIc
II miejsce - Monika Wiatr – klasa Ib
III miejsce - Aleksandra Wiaderny – klasa IIa
Wykonanymi przez uczniów ozdobami została udekorowana choinka, która jest wyeksponowana na holu w budynku szkoły podstawowej, a w trakcie jasełek szkolnych dopełniła piękną dekorację.
Renata Wiatr

Przedświąteczne spotkanie DKK
12 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tym razem dyskusja toczyła się na
temat przeczytanej książki pt. Ciepła
głód – Katarzyny Błeszyńskiej. Tematyka książki to sława i świat mediów
kreujących życie celebrytów, pokazany
z perspektywy gwiazdy oraz redaktorki tabloidu. Lektura powieści skłania
do refleksji nad pokoleniem współcze-

o tym, że książka została przyjęta przez klubowiczów bardzo pozytywnie. Poruszane tematy przez autorkę są bliskie każdemu, zmuszają
do refleksji, dają wiarę w drugiego człowieka, a w bohaterach możemy
odnaleźć samego siebie. Autorka wskazuje nam, że trzeba mieć wiarę
w zwycięstwo dobra nad złem.
Na ostatnie tegoroczne spotkanie przybył wójt gminy Zdzisław
Woźniak oraz sekretarz Monika Mączyńska, którzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia.
Teresa Banaszczyk

„Cała Polska czyta dzieciom”
9 grudnia 2013 roku
w ramach akcji Cała Polska
czyta dzieciom, propagującej głośne czytanie, odbyło
się kolejne spotkanie z najmłodszymi czytelnikami.
Tym razem treść książek była związana ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia.
W
świąteczny
nastrój wprowadziła dzieci sekretarz
gminy Monika Mączyńska. Spotkanie
odbyło się w gabinecie pani sekretarz,
gdzie dzieci bardzo
grzecznie
słuchały
czytanych opowiadań. Przedszkolaki chętnie odpowiadały na pytania i mówiły o strojeniu choinki, a także o prezentach, jakie dostały lub chcą dostać od św.
Mikołaja. Przedszkolaki otrzymały od pani sekretarz świąteczne cukierki.
Teresa Banaszczyk
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Sport

Podsumowanie Szachowego Grand
Prix 2013

15. Zygfryd Dąbrowski
16. Zenon Wojton
17. Jakub Goliński
Już dziś szachiści planują godne obchody jubileuszu 10.lecia Grand Prix
w roku przyszłym, a pomoc
w tym względzie zadeklarował wójt.

Jacenty Kita

11 stycznia w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym miało
miejsce podsumowanie IX edycji Szachowego Grand Prix Skarżyska
Kościelnego 2013, a jednocześnie zainaugurowano tegoroczne rozgrywki.
W sezonie 2013 wystartowało łącznie 37. szachistów, spośród
których ostatecznie sklasyfikowano 17. m.in. ze Skarżyska Kościelnego, Skarżyska – Kamiennej, Stąporkowa, Odrowążka i Szydłowca.
Spotkanie podsumowujące prowadził Szymon Płusa, a rozpoczęło
się ono od występu kabaretu Grom, który na tę okoliczność zaśpiewał okolicznościową piosenkę. Poza zawodnikami w spotkaniu wziął
udział wójt Zdzisław Woźniak i radny Stefan Kiełek.
Puchary i dyplomy najlepszym wręczyli wójt Zdzisław Woźniak oraz Szymon
Płusa i Zbigniew Górzyński, który dziewięć lat temu
był inicjatorem rozpoczęcia
rozgrywek. Ostateczna klasyfikacja końcowa była następująca:
1. Kamil Kocia
2. Zbigniew Górzyński
3. Kazimierz Gorgoń
4. Andrzej Słoka
5. Mariusz Ochocki
6. Zdzisław Socha
7. Krzysztof Kabała
8. Wojciech Bednarczyk
9. Jerzy Siek
10. Kamil Romańczuk
11. Wiesław Wiśniewski
12. Tomasz Jędras
13. Zdzisław Dudek
14. Zbigniew Czubak
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Dana zwycięża w turnieju noworocznym
Zwycięstwem
podopiecznych Jarosława Mosiołka, drużyny Dana Gameb Skarżysko Kościelne,
zakończył się Noworoczny
Turniej Piłki Siatkowej
Kobiet o Puchar Starosty
Skarżyskiego. Do zmagań
28 grudnia przystąpiło
7 drużyn – w tym Dana
Gameb Powrót do przeszłości oraz Dana Gameb
Skarżysko Kościelne.
Turniej rozegrany został z podziałem na dwie
grupy eliminacyjne systemem każdy z każdym do dwóch wygranych
setów. W wyniku przeprowadzonych meczy grupowych do półfinałów awansowały zawodniczki Dana Gameb, Gala I, Kobitki oraz II LO
Mickiewicz. Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna Dana Gameb
Skarżysko Kościelne, pokonując w finale zespół Kobitek 2:0.
Wyniki klasyfikacji drużynowej:
1. Dana Gameb Skarżysko Kościelne
2. Kobitki
3. Gala I
4. II LO Mickiewicz
5. Gala Młodziczki
6. Gala II
7. Dana Gameb Powrót do przeszłości
Na zakończenie turnieju Członek Zarządu Powiatu – Katarzyna Bilska oraz koordynator zawodów – Jarosław Mosiołek wręczyli
zwycięskiej drużynie pamiątkowy puchar oraz upominki rzeczowe
zawodniczkom wszystkich drużyn, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.
(jk)
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Ś w i ę ta w O b i e k ty w i e

Czas świątecznych spotkań...

Kolędowali dla nauczycieli seniorów

Jaselka w Lipowym Polu Plebańskim

Jasełka w Grzybowej Górze

Noworoczne spotkanie w Lipowym Polu Skarbowym

Jasełka w Lipowym Polu Skarbowym

Jasełka w Majkowie

Z Nadzieją w Nowy Rok
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Ja s e ł k a w M a j ko w i e

Jasełka, wigilia i… 1300 pierogów!

witała dyrektor placówki Danuta Jasiewska.
Wśród gości znaleźli się
wójt Zdzisław Woźniak,
sekretarz gminy Monika Mączyńska i radny
Michał Rymarczyk.
Poza
wspólnym
śpiewem i recytacjami,
partie solowe wykonywali m.in. Laura Żmijewska (Maryja), Maja
Kowalik (5 lat), Marysia Rymarczyk (4
lata!), Wiktoria Połeć
oraz duet: Karolina
Składanowska i Aleksandra Leśniewska.

Interesujące, a zarazem intrygujące (wesoły diabeł – Zuzanna
Wałęga i jego asystenci)
przedstawienie jasełkowe, w dniu 20 grudnia
zaprezentowali uczniowie szkoły w Majkowie.
To jeden z elementów
przygotowań lokalnej
społeczności
do
świąt Bożego Narodzenia, a licznie
przybyłych na występ mieszkańców
Majkowa i Michałowa, społeczność
szkolną i gości po-

Program jasełkowy z uczniami przygotowały Justyna Dziumowicz – Dziura i Małgorzata Szczygieł a aranżacje muzyczne Ilona
Szwed i Jacek Opozda.
Na koniec zebrani zasiedli do
wigilijnego posiłku, na który złożyło
się – bagatela – 1300 pierogów!, które przez kilka dni wspólnymi siłami
przygotowały panie kucharki, nauczyciele i rodzice.
Jacenty Kita
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