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Za nami wybory samorządowe

*
*
*

Dobiegły końca
wybory samorządowe. Wybraliśmy wójta
i radę gminy na lata
2014-2018.
Aby wyłonić nowego wójta potrzebna była II tura, którą
zdecydowanie wygrał
dotychczasowy włodarz gminy Zdzisław Woźniak zdobywając 1464 ważnie oddanych
głosów tj. 61,78%.
Już 16 listopada wybranych zostało 15. radnych. Nową przewodniczącą rady została Marzena
Piętak, jej zastępcą będzie
Zdzisław Rymarczyk.
W radzie powiatu skarżyskiego naszą gminę reprezentować będą Danuta
Banaczek i Paweł Wiatr.
Czytaj na str. 2-3

*
*
*
*
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wójt i rada gminy złożyli ślubowanie,
za nami pierwsze decyzje nowej rady,
rozmowa z wójtem Zdzisławem Woźniakiem o planach na
nową kadencję,
perturbacje w nowej radzie powiatu,
wieczór poetycki z Wikliną,
w bibliotece,
akcje profilaktyczne w szkołach,
z życia szkół,
atrakcyjna oferta na ferie dla młodych piłkarzy,
bajkowo i mikołajkowo w Grzybowej Górze,
Święty Mikołaj hojnie nagradzał dzieciaki.

Mikołajki, Mikołajki…
Początek grudnia to czas popularnych Mikołajek, kiedy to wraz
z pierwszymi opadami śniegu (w tym roku wyjątkowo skromnymi)
przybył do naszych szkół gość z dalekiej Laponii. Zawitał też do dzieci w Świerczku.

Czytaj na str. 5 i 16
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Nowa rada gminy już pracuje
Wyłoniona w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada
rada gminy na kadencję 2014-2018 odbyła już dwie sesje. Najważniejsze podjęte decyzje to ślubowanie radnych i wybory prezydium rady
gminy, a na II sesji w dniu 9 grudnia ślubowanie wójta oraz powołanie stałych komisji rady.
Radni ślubowali
Pierwszą sesję w nowej kadencji na 1 grudnia
zwołał komisarz wyborczy w Kielcach (w jednym
terminie i o jednej godzinie w całym województwie).
Pierwszą część obrad
poprowadził radny senior
Stefan Kiełek. Później
przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej Jacek
Stachowicz wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, a następnie radni złożyli ślubowanie.

W skład nowej rady weszli (kolejność wg. obwodów wyborczych)
Zbigniew Piętak, Sebastian Pik, Renata Kępa, Włodzimierz Foch,
Andrzej Kwiatkowski, Janusz Sieczka, Monika Kocia, Stefan Kiełek, Jacek Bryzik, Marzena Piętak, Mieczysława Miernik, Mariusz Szwanke, Zdzisław Rymarczyk, Tomasz Winiarski, Stanisław Czubak.
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Po złożeniu ślubowania i stwierdzeniu prawomocności obrad, radni
jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Powołana
została
komisja skrutacyjna
dla przeprowadzenia
wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W jej skład weszli: Mariusz
Szwanke, Janusz Sieczka i Tomasz Winiarski.
Jedyną kandydatką, którą zgłoszono na stanowisko przewodniczącej była Marzena Piętak, poparło ją 13. radnych. Zastępcą został
Zdzisław Rymarczyk, który został wybrany jednogłośnie. Gratulacje i życzenia złożyli im wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy
Monika Mączyńska oraz Paweł Wiatr, przewodniczący rady dwóch
poprzednich kadencji, obecnie radny powiatowy.
Ślubowanie wójta
Drugą sesję 9 grudnia
otworzyła przewodnicząca
rady Marzena Piętak. Po
przyjęciu porządku obrad
wójt-elekt Zdzisław Woźniak przedstawił obszerną
i kompleksową informację o stanie gminy za lata
2011-2014.
Następnie przewodniczący GKW Jacek Stachowicz przedstawił informację o wynikach II
tury wyborów na wójta.
Zdobywając poparcie 1464
wyborców zwyciężył Zdzisław Woźniak. Następnie
wójt złożył ślubowanie.
Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg.

Później pogratulował radnym oraz przestawił zarys wyzwań stojących przed nim oraz radą na najbliższe cztery lata. –Czas wyborów
się skończył. Teraz trudniejsze zadanie przed nami – wywiązanie się
ze złożonych obietnic – powiedział wójt.
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ki poruszył sprawę budowy parkingu obok szkoły, wykorzystania
środków z funduszu sołeckiego, malowania pasów poziomych na ul
Św. Anny.
Wybory komisji stałych rady i ich przewodniczących
Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali: komisja rewizyjna – Renata Kępa, komisja gospodarki finansowej i inwestycji
– Janusz Sieczka, komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego –
Mariusz Szwanke, komisja ochrony środowiska, rolnictwa i integracji
z UE – Andrzej Kwiatkowski oraz komisja oświaty, zdrowia i spraw
społecznych – Włodzimierz Foch.
Podjęte uchwały
Na pierwszej sesji rady wszystkich miast i gmin muszą uchwalić
wynagrodzenie włodarzy samorządu. Tak też stało się u nas, padły
dwie propozycje. Janusz Sieczka (jak również później Zdzisław Rymarczyk) zaproponował, aby łączne wynagrodzenie wójta (zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny) wynosiło 8970,00 zł brutto (dla porównania tyle samo ma wójt Bliżyna, 8875,00 wójt Łącznej
a 9814 wójt Mirca), zaś Monika Kocia zaproponowała 7200,00 zł brutto. Ostatecznie stosunkiem 9 głosów za, 5 przeciw i przy 1 wstrzymującym wynagrodzenie zostało ustalone.
Radni dokonali też zmian w budżecie na ten rok, przyjęli Roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Jacenty Kita

Jerzy Żmijewski starostą skarżyskim
Na II w tej kadencji sesji rady
powiatu skarżyskiego wybrany został nowy zarząd powiatu.
Większością 10 do 8 głosów nowym starostą skarżyskim został
Jerzy Żmijewski, który już pełnił tę
funkcję w latach 2006-2010, a wcześniej był członkiem zarządu.

Interpelacje i zapytania
To zawsze jedna z ważniejszych i dłuższych części obrad. Choć
to dopiero II sesja, radni złożyli wiele interpelacji, wniosków i zapytań. Włodzimierz Foch zawnioskował, aby w budżecie na 2015 roku
zabezpieczyć środki na całoroczne finansowanie świetlic wiejskich
(problem ujawnił się w grudniu, gdy nie ma środków w Powiatowym
Urzędzie Pracy) oraz na wymianę pieca CO w szkole w Lipowym Polu
Skarbowym. Stanisław Czubak prosił o wyjaśnienie kwestii wpływu
do budżetu w 2015 roku kwoty 300.000 złotych z tytułu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz wnioskował o kompleksowe zniwelowanie poboczy od Kierza Niedźwiedziego do Świerczka. Sebastian
Pik wnioskował o dalsze remonty chodników w Grzybowej Górze,
a Renata Kępa o zabezpieczenie środków na modernizację drogi
gminnej koło kościoła w Lipowym Polu Plebańskim. Monika Kocia
wnioskowała o uwzględnienie w budżecie 2015 roku pieniędzy na budowę przedszkola w Skarżysku Kościelnym. O modernizację chodników w Grzybowej Górze wnioskował też Zbigniew Piętak, a ponadto
o położenie asfaltu na ul. Słonecznej, o doświetlenie tejże ulicy oraz
o zmianę lokalizacji słupa obok remizy, który znajduje się w chodniku.
Lawinę wniosków zgłosił Jacek Bryzik. Chodziło tu m.in. o naprawę uszkodzonych wiat przystankowych, dokończenie modernizacji
chodnika na ul. Iłżeckiej, budowę łącznika ul. Południowej z Iłżecką,
uregulowanie stanu prawnego boiska przy leśniczówce i utworzenia
tam miejsca integracji, budowę chodnika na ul. Polnej oraz oświetlenia na ul. Polnej i Południowej. Tomasz Winiarski pytał o ustawienie
wiat przystankowych w Kierzu Niedźwiedzim oraz budowę chodnika
na ul. Bocznej w kierunku szkoły. Zdzisław Rymarczyk z kolei pytał
o budowę przyłączy kanalizacyjnych na Rudce i środki na oświetlenie
placu integracyjnego w Michałowie. Natomiast Krzysztof Kasprzyc-

Wicestarostą wybrany został Artur Berus, zaś w skład zarządu
weszły: Katarzyna Bilska,
Anna Leżańska i Bogusława Krawczyńska.
Gratulacje nowo wybranym władzom powitanym złożył m.in. obecny
na obradach wójt gminy
Zdzisław Woźniak.
(jaki)

S T YC Z E Ń 2015

Nasza Gmina

3

N a sz a R oz m o wa

Musimy nadal inwestować w przyszłość
naszych mieszkańców

-

- mówi w rozmowie z nami nowo wybrany i zaprzysiężony wójt
gminy Zdzisław Woźniak.

-

Jacenty Kita: Niewiele zabrakło, aby już w pierwszej turze –
mimo walki o fotel wójta aż czterech kandydatów – został Pan
wybrany na swój urząd…
Zdzisław Woźniak: Faktycznie. Zdobyłem ponad 47% głosów, zabrakło więc zaledwie kilkunastu, aby wybory rozstrzygnęły się już
16 listopada.
Jaka to była kampania?
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, także tym, którzy na mnie nie
głosowali, za tak liczny udział w głosowaniu i wysoką frekwencję.
Swą postawą pokazaliście, że dobro naszej gminy leży Wam na
sercu. Czas kampanii wyborczej i wyborów mamy za sobą. Staje
przed nami o wiele trudniejsze zadanie, jakim jest realizacja obietnic wyborczych. Zdaję sobie doskonale sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas – na mnie i Radzie Gminy- ciąży. Nasi współobywatele zaufali nam. Uznali, że jesteśmy godni aby pokierować
naszą małą ojczyzną, nie możemy zatem zawieść pokładanego
w nas zaufania. Dobro naszej gminy wymaga wspólnego wysiłku
wszystkich podmiotów samorządowych, musi przebiegać w spokoju, bez kłótni i jałowych dyskusji. Już od dzisiejszego dnia powinniśmy rozpocząć ciężką pracę na rzecz naszej gminy. Ze swej
strony pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby współpraca ta układała się jak najlepiej.
Czego pan oczekuje od nowej rady gminy?
Pragnę przede wszystkim pogratulować wszystkim obecnym
radnym sukcesu wyborczego. Z częścią państwa miałem okazję
współpracować podczas poprzedniej kadencji, z pozostałymi pracę rozpocznę obecnie. Mam nadzieję, że współpraca ta układać
się będzie bez problemów. Cieszę się, że w radzie znaleźli się nowi
ludzie, ponieważ daje to możliwość świeżego spojrzenia na wiele
spraw.
Jakie najważniejsza zadania stoją przed Panem i Radą w latach
2014-2018?

-

-

-
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Zdajemy sobie sprawę z bolączek, potrzeb i wyzwań, jakie stoją
przed nami. Znamy dokonania dotychczasowe i wiemy co jeszcze
musimy zrobić. Przede wszystkim powinniśmy zakończyć wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte, np. dokończenie wykonania przyłączy kanalizacyjnych, ul. Słoneczna w Grzybowej Górze , dokończyć kanalizację ul. św. Anny w Majkowie. W dalszej
kolejności doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji, które w planie
rozwoju naszej gminy zostały zaplanowane na przyszły rok. Moim
zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy zająć się sprawami
infrastruktury drogowej. Wiele odcinków dróg na naszym terenie
wymaga modernizacji. Chodzi np. o ul. Staffa, ul. Leśną, ul. Spacerową, budowę parkingu koło szkoły w Majkowie. Mamy już złożony wniosek na remont szkoły w Lipowym Polu Skarbowym tj.
wymianę pokrycia dachowego, przeniesienie kotłowni. Niezbędne
jest wykonanie dokumentacji na kanalizację w Kierzu Niedźwiedzim, gdyż w połowie 2015 już 90% gmin będzie skanalizowane,
z wyjątkiem właśnie tej miejscowości. Priorytetem musi być wykonanie dokumentacji, aplikacja o środki i budowa przedszkola.
Lada moment Rada musi zająć się wspólnie z wójtem uchwaleniem budżetu na 2015 rok.
To kolejna ważna sprawa, jaką będziemy musieli zająć się bardzo
szybko. Musimy ustalić skąd pozyskać i na co wydać fundusze
gminne, a to sprawa niezwykle ważna. Odpowiednie rozplanowanie budżetu pozwoli nam na realizację zamierzeń. Niewątpliwie
silnym zastrzykiem finansowym byłyby fundusze z Unii Europejskiej, ale ich realne pozyskanie to dopiero rok 2016. Mam nadzieję,
że nasze propozycje złożone w tzw. fiszkach zostaną zaakceptowane, gdyż uzyskały one bardzo wysokie oceny.
Co jeszcze chciałby Pan przekazać Mieszkańcom na początku
nowej kadencji?
Znamy swoje zadania i obowiązki, jednak powinniśmy wsłuchać
się w głos naszych mieszkańców. Wiadomym jest, że nie zawsze
jesteśmy w stanie ogarnąć pełny obraz życia w gminie. Dlatego
ważne jest, aby komunikacja między władzami samorządowymi
a mieszkańcami była jak najlepsza. Dzięki temu sprawimy, że decyzje nasze będą nie tylko trafne, ale i społecznie akceptowalne.
Problemy zwykłych ludzi są naszymi problemami, a ich rozwiązanie powinno być naszym priorytetem. Nikt nie powiedział, że
będzie łatwo, ale powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować nasze przedwyborcze zapowiedzi. Powinniśmy to zrobić,
aby wyborcy nie poczuli się oszukani. Brak zaufania mieszkańców
to działania w próżni społecznej. Mam nadzieję, że dzień dzisiejszy to początek drogi do lepszej przyszłości naszej gminy.
Za kilka dni święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Czego pan
życzy sobie i mieszkańcom gminy?
Nadchodzące święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich wyjątkowym okresem. Spotykamy się z krewnymi, dla których przez
cały rok nie mieliśmy czasu, myślimy wszyscy, jak okazać sobie
wzajemnie serdeczność i czym się obdarować. Znajomi od dawna
pokłóceni szukają zgody, obcy ludzie życzą sobie wesołych świąt.
Mówi się, że w tych dniach działa na wszystkich duch świąt Bożego
Narodzenia, rozświetla nasze serca, wyzwala w ludziach dziecięcą radość życia i spod skorupy oschłości wydobywa ciepłe, dobre
uczucia. Pozwólcie Państwo jeszcze, że zanim każdy z Was przełamie się opłatkiem, złożę wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności. Zarówno tej w życiu zawodowym, związanej z satysfakcją
z wykonywanej pracy, jak i tej, która płynie ze szczęśliwego życia
prywatnego. Życzę więc wszystkim Wam oraz Waszym rodzinom,
braku kłopotów i trosk, rodzinnego szczęścia, wzajemnych uczuć,
czasu dla siebie i rodziny, bo zwykle mamy go za mało. Życzę Państwu, abyście Boże Narodzenie spędzili w gronie tych, których kochacie i którzy Was kochają. Oby duch Bożego Narodzenia opromienił te święta, wypełnił je miłością i pokojem.
Rozmawiał:
Jacenty Kita
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Święty Mikołaj w Świerczku
W sobotę 6 grudnia
do świetlicy w Świerczku zawitał Święty Mikołaj. W oczekiwaniu
na jego przybycie st.
sierżant Ireneusz Borowiec – dzielnicowy
w Skarżysku Kościelnym przeprowadził pogadankę i podarował
dzieciom odblaski.
Święty Mikołaj pojawił się ze śnieżynkami Danutą Banaczek radną powiatową, która ufundowała paczki oraz Marzeną Piętak,
przewodniczącą
rady gminy, która
zapewniła poczęstunek dla wszystkich dzieci.
W obecności
rodziców, dziadków, sołtysa i całej rady sołeckiej
dzieci miło zaskoczyły Świętego
Mikołaja przygotowanymi przez siebie wierszami i piosenkami. Szczęśliwe wróciły do
domu z nadzieją, że w przyszłym roku Święty Mikołaj znów ich odwiedzi.

(jaki)

Ukonstytuowały się
powiatu skarżyskiego

władze

rady

Z wielkimi problemami ukonstytuowały się władze powiatu skarżyskiego, co wynika z arytmetyki wyborczej. Choć większość w radzie
zdobył PiS (9 mandatów), to natychmiast po wyborach zawiązała się
koalicja KWW Przyszłość i Rozwój (4 mandaty), KW Platforma Obywatelska (3) i KKW SLD-Lewica Razem (3).
Pierwsza sesja miała trzy odsłony, radni ślubowali na raty, i dopiero we wtorek 9 grudnia wybrano prezydium rady powiatu. Tym razem na
sesję przyszli radni z koalicji i radni
z opozycji - możliwe więc było dokonanie wyboru.
Przypomnijmy - tydzień temu
(1 grudnia) na sesję nie przyszli radni z KWW Przyszłość i Rozwój, KW
Platforma Obywatelska i KKW SLD-Lewica Razem. Prowadzący obrady
radny-senior Mieczysław Bąk - po
odebraniu przez obecnych na sesji
radnych z PiS zaświadczeń o wyborze i złożeniu przez nich ślubowania - musiał ogłosić przerwę w obradach do czwartku. Trzy dni później sytuacja się odwróciła - to radni
z trzech wspomnianych wcześniej komitetów przyszli na sesję, a zabrakło radnych z PiS. Po wręczeniu przez Przewodniczącą Powiatowej
Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze,
odbyło się ślubowanie nowych radnych, a następnie ... z powodu braku
quorum radny senior Jerzy Żmijewski, musiał ogłosić... kolejną przerwę.
Wreszcie 9 grudnia na sesji pojawili się już wszyscy radni (poza Jackiem Jeżykiem, który był nieobecny
z przyczyn zdrowotnych). Po stwierdzeniu quroum, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Anna
Lipieniecka wręczyła Arturowi Berusowi zaświadczenie o wyborze na
radnego Rady Powiatu Skarżyskiego
(objął mandat po wygaśnięciu mandatu Konrada Kroniga – nowego
prezydenta Skarżyska-Kamiennej), a nowy radny złożył ślubowanie.
Później przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Skarżyskiego. Zgłoszono dwie kandydatury - koalicja zgłosiła Bożenę
Bętkowską, PiS - Pawła Wiatra. W głosowaniu tajnym, stosunkiem
głosów 10 do 8 na Przewodniczącą Rady Powiatu Skarżyskiego wybrano Bożenę Bętkowską (PO).
Kolejnym punktem był wybór dwóch wiceprzewodniczących.
Zgłoszono trzy kandydatury - koalicja zgłosiła kandydatury: Jana
Gajdy i Janusza Kołodzieja, PiS - Krzysztofa Ligowskiego. W głosowaniu tajnym, na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Skarżyskiego
wybrano Jana Gajdę i Janusza Kołodzieja (obaj z KW SLD Lewica-Razem).
Jacenty Kita
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„Magia słowa” w wieczór poetycki
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy 23 listopada
w Skarżysku Kościelnym zorganizowało
wieczór poetycki, którego gościem specjalnym była literacka grupa Wiklina,
świętująca w tym roku jubileusz 25.lecia
działalności. W świetlicy wiejskiej zgromadziło się ok. 70. osób.
Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Anastazja Górzyńska, która
przywitała wszystkich przybyłych gości,
po czym prowadzenie przejęła liderka
grupy Elżbieta Jach.
Po krótkim przerywniku muzycznym, przygotowanym przez Mikołaja
Janowskiego, wystąpiło koło recytatorskie działające w gimnazjum w Mircu
pod opieką Marzanny Kruk.
Główną częścią spotkania były prezentacje własnej twórczości
przez członków grupy literackiej, podzielone na cztery wątki tematyczne: patriotyczny, religijny, refleksyjny oraz satyryczny. W sumie
wysuchaliśmy 17. twórców. Wystąpili: Przemysław Skrzypczyński,
Czesław Nowakowski, Urszula Wójcik, Zdzisław Kobierski, Elżbieta Jach, Halina Wiśniewska, Jacek Kwiecień, Sławomir Wojtachnio, Katarzyna Metzer, Barbara Obara, Bożena Kiełkiewicz, Anna
Zakrzewska, Halina Wiśniewska, Zbigniew Ścisłowicz, Marzanna
Kruk, Michał Kajara i Marian Frąk.

W międzyczasie piosenkę Warszawo ma zaśpiewała Oliwia Kocia,
a jako przerywniki słuchaliśmy impresji muzycznych w wykonaniu
Sławomira Bogusiewicza.
Jacenty Kita
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Dzień Pluszowego Misia
Dwudziestego piątego listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Święto to jest świetną okazją, aby zaprosić najmłodszych czytelników na bajkę pełną ciepłego humoru i dobrej zabawy.

Światowy Dzień Pluszowego Misia na stałe zagościł w kalendarium imprez Gminnej Biblioteki Publicznej. 25 listopada na urodziny Pluszowego Misia do biblioteki wraz ze swoją wychowawczynią
Marzeną Dręga udały się dzieci z kl. II szkoły podstawowej. Po wysłuchaniu historii Jak to z Misiem było... dzieci chętnie opowiedziały
o swoich pluszowych przyjaciołach.

Następnie zostały zaprezentowane postacie znanych misiów min.
Miś Uszatek, Miś Paddington, Miś Colargol, Troskliwe misie. Kolejnym etapem spotkania były: zgaduj –zgadula z Misiem Uszatkiem, zagadki Kubusia Puchatka, rysowanie misia z zamkniętymi oczami oraz
inne konkursy. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach plastycznych,
kolorowały postacie Misia. Prace dzieci można oglądać na wystawie
w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.
Uczestnicy spotkania pożegnali bibliotekę uśmiechnięte i zadowolone.
Biblioteka Publiczna zaprosiła też dzieci z Przedszkola w Skarżysku Kościelnym na Spotkanie z Misiem Ambrożym. Ten interaktywny
spektakl, zaprezentowany przez Grupę Teatralno-Warsztatową Edu
Artis z Krakowa, pozwolił dzieciom na przeżycie wyjątkowej przy-

gody. Młodzi czytelnicy wraz z aktorami przygotowali urodzinowe
przyjęcia dla misia, poszukiwali dla niego przyjaciół, tańczyli, śpiewali piosenki. Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach przy
dźwiękach muzyki, wraz z artystami wykonały dla misia urodzinową
niespodziankę. Mamy nadzieję, że chwile spędzone w bibliotece wraz
z bajkowymi postaciami na długo pozostaną w pamięci przedszkolaków.

Teresa Banaszczyk

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
20
listopada
2014
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym w ramach akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom zaprosiła panią Bożenę Ciok, kierownik Banku
Spółdzielczego w Skarżysku Kościelnym, na spotkanie z przedszkolakami.
Biblioteka systematycznie
popularyzuje
czytanie
dzieciom i w ramach ogólnopolskiej akcji, stwarza
szanse na częstszy kontakt
ze słowem pisanym.
Na spotkanie przyszły
dzieci z zerówki z Przedszkola
Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym. Pełne skupienia słuchały pani kierownik,
która przeczytała im bajkę pt.: Złota gęś. Po przeczytaniu książki pani
Bożena opowiedziała
dzieciom o swojej pracy, o zadaniach banku
oraz odpowiadała na
pytania dzieci. W podziękowaniu za miłe
spotkanie
dzieciaki
wręczyły pani kierownik własnoręcznie
wykonany
prezent.
Natomiast przedszkolaki otrzymały od pani
Bożenki słodki upominek.
Teresa Banaszczyk
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Nagroda za bezpieczne wakacje
Od dwunastu lat Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach organizuje wakacyjne akcje Pomóżmy dzieciom
spędzić szczęśliwie wakacje, a także związany z nimi konkurs na najbardziej efektywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci, szczególnie z małych miejscowości.

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze
kilkakrotnie włączyło się w tę inicjatywę, również w wakacje w minionym roku. Od 1 lipca do 31 sierpnia druhowie zapewniali dzieciom
możliwość bezpiecznego spędzenia czasu pod okiem dorosłych, a także przeprowadzali pogadanki i praktyczne zajęcia związane z bezpieczeństwem.
Działania OSP w Grzybowej Górze zostały docenione przez komisję konkursową, która zdecydowała się nagrodzić strażaków wyróżnieniem i nagrodą wręczoną na ręce prezesa OSP Mariana Gładysia.
Uroczystość odbyła się w listopadzie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a pośród
zaproszonych gości znaleźli się:
Piotr Żołądek, członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, Czesław Dawid, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Kielcach oraz Rafał Kochańczyk, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.
Wszyscy z przyjemnością wysłuchali występu zespołu dziecięcego Tutti, który wystąpił w odblaskowych strojach ufundowanych przez Komendę Wojewódzką Policji
w Kielcach. Również w ubiegłych edycjach konkursu WRBRD doceniała działania podejmowane przez OSP Grzybowa Góra, które corocznie stara się zorganizować dzieciom letni wypoczynek.
Rafał Lipka

Profilaktyczny przegląd
19 listopada 2014 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej zorganizowała VII Powiatowy Przegląd Małych Form
Teatralnych o charakterze satyrycznym dot. tematyki antytytoniowej
pod hasłem Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy.
Zadaniem uczestników było przygotowanie autorskich scenariuszy i na ich podstawie inscenizacji teatralnych w formie satyrycznej
zawierających przesłanie dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz
informacje dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Do konkursu zgłosiły się 4 szkoły podstawowe z terenu powiatu skarżyskiego: Szkoła
Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa nr 9
w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła Podstawowa w Majkowie oraz Szkoła
Podstawowa w Odrowążku.
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Jury w składzie:
Barbara Lipnicka –
Oddział
Rejonowy
PCK w Skarżysku-Kamiennej, Damian
Szwagierek – Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Ewelina
Adamczyk – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
miało duże trudności w wyłonieniu najlepszych inscenizacji ponieważ wszystkie szkoły przygotowały się bardzo dobrze do konkursu.
O zwycięstwie decydowały detale. Ostatecznie jury postanowiło przyznać I miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
za inscenizację pt. Kocury w opałach – opiekun grupy Ewa Kopeć. Pozostałe szkoły ex aequo otrzymały wyróżnienie.
Konkurs miał
na celu promowanie
wśród dzieci i ich
rodziców zachowań
korzystnych
dla
zdrowia z wykorzystaniem
form
teatralnych, a także
podniesienie poziomu wiedzy dzieci
dot.
szkodliwości
palenia tytoniu, wyposażenie dzieci w argumentację za niepaleniem,
kształtowanie prawidłowych zachowań wobec uzależnień, propagowanie wśród dzieci i ich rodziców mody na niepalenie oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.
(jk)

Policjanci w przedszkolu
18 listopada roku nasze przedszkole odwiedzili specjalni goście:
sierż. sztab. Ireneusz Borowiec i sierż. Edyta Wiatr z Zespołu Dzielnicowych Wydziałów Prewencji KPP w Skarżysku – Kam.
Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od kilku dni poprzez
zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu
i w ogrodzie przedszkolnym, ale również w ruchu
drogowym. Dzieci bardzo
serdecznie powitały gości
i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówią.
Spotkanie przebiegało
w bardzo miłej atmosferze.
Pan Policjant przybliżył
dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Jak zwykle szczególnym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia
policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy.
Dzieci podziękowały gościom za dobre rady oraz wręczyły pamiątkowy dyplom i kwiaty. Po tym spotkaniu na pewno żaden przedszkolak nie będzie obawiał się spotkania z policjantem i będzie wiedział, że jest on jego przyjacielem, który chętnie służy pomocą.
Serdecznie dziękujemy za tak miłe i pouczające spotkanie, które
pozostanie na długo w naszej pamięci.
Monika Sławińska
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Spektakle profilaktyczne w Grzybowej Górze
W Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się cykl spektakli profilaktycznych, które z przyjemnością obejrzeli zarówno najmłodsi, jak i starsi uczniowie.
Dla dzieci występowały grupy teatralne
z Białegostoku i Krakowa, które zaprezentowały przedstawienia:
Egzamin z bezpieczeństwa Tygrys Beniamina,
Żywa Woda i Dwie Dorotki. W pierwszej z nich
tytułowy bohater zdawał egzamin z bezpiecznego poruszania się po
drodze, przechodzenia przez jezdnię i grzecznego zachowywania się
podczas spacerów i wędrówek. W bajce Żywa Woda bohater przeżywał
pouczające przygody, że nie kosztowności i złoto są ważne w życiu, ale
rodzina i przyjaciele. W bajce Dwie Dorotki aktorki wcieliły się w dwie
dziewczynki, z których jedna była grzeczna, dobra i pracowita, a druga
nieposłuszna, niedobra i leniwa. Oczywiście ta pierwsza za swoją pracę i działania otrzymała nagrodę od dobrej wróżki, natomiast druga
musiała obejść się smakiem. Spektakl uwrażliwiał dzieci na kwestię
pomagania innym, zwłaszcza rodzicom. Każde z przedstawień niosło
w sobie morał, a bohaterowie zmieniali się na lepsze. Aktorzy włączali
dzieci w spektakli, zapraszali je do aktywnego udziału i przeżywania
razem z nimi przygód bohaterów. Po każdym występie artyści otrzymali gromkie brawa, a emocje długo nie opuszczały dzieci.
rl

Rozstrzygnięcie konkursu
„Jestem bezpieczny na drodze”
W ramach Szkolnego Dnia
Profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
został rozstrzygnięty konkurs Jestem bezpieczny na drodze. Konkurs zaadresowany był do uczniów
klas I – III Szkoły Podstawowej,
organizatorami były: wychowawca
klasy Ib Małgorzata Lisowska i pe-

dagog szkolny Renata Wiatr.
Konkurs został poprzedzony wieloma działaniami profilaktycznymi jak np. dwukrotne spotkania z funkcjonariuszami policji dotyczącymi bezpieczeństwa,
rozdanie uczniom odblasków, lekcjami wychowawczymi, obserwacją ruchu
drogowego, praktyczną nauką przechodzenia przez
ulicę, zapoznaniem uczniów
ze znakami drogowymi
w związku z bezpiecznym
poruszaniem się pieszych.
Do organizatorów wpłynęły
32. prace konkursowe.
Wyniki konkursu:
- I miejsce - Wiktoria Wiatr - klasa Ia, Maja Rosińska – klasa IIb,
Szymon Woźniak – klasa III
- II miejsce - Wiktoria Stefańska - klasa IIa, Michał Kozieł – klasa
IIa, Gabriela Karpeta - klasa III

III miejsce - Amelia Rosińska – klasa Ib, Nadia Kocia – klasa Ib,
Oliwia Miernik – klasa IIb
- Wyróżnienie - Julia Borowska - klasa Ia, Aleksandra Skrzypczyk – klasa Ia, Jan Jabłoński – klasa Ia, Igor Jakubiec – klasa Ia,
Klaudia Skorek – klasa Ib, Maksymilian Gąska – klasa Ib, Miłosz
Szymański – klasa IIa, Patryk Staszałek – klasa III.
Organizatorzy konkursu oraz uczniowie serdecznie dziękują Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym za wsparcie w realizacji działań profilaktycznych.
Renata Wiatr
-

Szkolny Dzień Profilaktyki
27 listopada w Zespole Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym odbył się Dzień
Profilaktyki, w ramach
którego pedagog Renata
Wiatr zorganizowała dla
uczniów spektakle profilaktyczne przedstawione przez aktorów Impresariatu Artystycznego
Inspiracja z Krakowa. Dla klas I – III był to spektakl pt. Psoty nie z tej
ziemi, który dotyczył szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa zarówno w kontaktach z innymi ludźmi - zwłaszcza nieznajomymi; bezpieczeństwa w korzystaniu z nowoczesnych mediów - komputer, Internet, telefon jak i w kontaktach ze światem przedmiotów, urządzeń,
miejsc jak np. ulica, plac
zabaw, lodowisko. Klasy
IV – VI obejrzały spektakl Nad przepaścią,
który był opowieścią
o konieczności stawiania
sobie życiowych celów
i dążenia do ich realizacji, opowieścią o potrzebie pasji i konsekwencji,
która jest niezbędna do
realizacji marzeń. Spektakl poruszał również tematykę używek i różnego rodzaju wspomagaczy. Uczniowie gimnazjum obejrzeli program
pt. Punkt zwrotny poruszający problem konsekwencji, jakie niosą za
sobą uzależnienia we wszelakiej formie – od nikotyny, przez alkohol
po prawdziwą zmorę naszych czasów – narkotyki. Przedstawione
w spektaklu sytuacje miały wywołać pewną refleksję – czy warto? Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że nie warto!

Powyższe programy profilaktyczne odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym, za co dyrekcja
szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie dziękują.
Renata Wiatr
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Ewaluacja i występ teatru
Koniec listopada to czas organizacji zabaw
dla dzieci z okazji
katarzynek, andrzejek, dlatego
też z tej okazji,
a także w związku z obecnością
państwa wizytatorów B. Krzemińskiej i K. Jabłońskiego prowadzących ewaluację zewnętrzną w naszej placówce zorganizowany został
występ Teatru Rodzica Paluszek z bajką pt: Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków.

jek. Ich dotychczasowe figle, niefrasobliwe zachowania i wyjątkowo
niebezpieczne pomysły tak skutecznie przewróciły do góry nogami
bajkowy świat, że postanowiono ich wysłać w pouczającą podróż do
świata dzieci z XXI wieku.
Program ten poświęcony był szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa. Bajkowa konwencja daje możliwość pokazania w alegoryczny sposób wielu niebezpiecznych sytuacji, w których może się znaleźć
każde dziecko. Aktorzy w ten atrakcyjny dla dzieci sposób przedstawili zasady i reguły bezpiecznego zachowania.
Bardzo dobra gra aktorów i umiejętne wciąganie widzów do aktywnego udziału w przedstawieniu sprawiają, iż płynące z niego nauki
są zrozumiałe nawet dla najmłodszych odbiorców.
Występ był możliwy dzięki wsparci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Monika Sławińska

Wizyta weterynarza

W uroczystości wziął udział wójt gminy Zdzisław Woźniak,
przedszkolaki wraz z rodzicami oraz uczniowie z Prywatnej Szkoły
Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.
Po przedstawieniu dla dzieci zorganizowano zabawy
taneczne i konkursy,
które poprowadziła
nasza urocza Królewna Śnieżka (Katarzyna Kumalska). Przy
wesołej muzyce dzieci
tańczyły na gazetach,
uczestniczyły w konkursach na szybki refleks, muzyczne krzesełka
oraz stworzyły choreografię taneczną wspólnie z rodzicami.
Było to już kolejne przedstawienie teatru rodziców - amatorów,
który zdobył sobie niemałą sympatię mieszkańców naszej gminy.
Monika Sławińska

Wizyta aktorów w przedszkolu
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym
miały przyjemność gościć aktorów z Impresariatu Artystycznego INSPIRACJA z Krakowa z przedstawieniem profilaktycznym Psoty nie
z tej ziemi. Spektakl ten to spotkanie z dwoma budzącymi
sympatię barwnymi i zabawnymi stworami.
Specjalistami
od psot, którzy
przywędrowali
do nas wprost
z Krainy Ba-
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19 listopada 2014 r. w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku
Kościelnym odbyło się bardzo interesujące spotkanie. Dzieci z grupy
6.latków miały możliwość porozmawiania z weterynarzem Adrianem
Wójtowicz.
Celem spotkania było poznanie pracy lekarza, zdobycie wiedzy na
temat dbania i pielęgnowania zwierząt domowych, a także kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt. Pan weterynarz
na spotkanie z przedszkolakami przyniósł rasową kotkę co wprawiło
przedszkolaków w zachwyt. Lekarz opowiadał o ciekawostkach, niebezpieczeństwach oraz codziennej pracy weterynarza. Dzieci dowiedziały się o konieczności szczepień zwierząt i obowiązkowym przestrzeganiu higieny - po każdej zabawie z pupilem musimy myć ręce.
Przedszkolaki brały aktywny udział w spotkaniu, szukały odpowiedzi
na nurtujące ich wątpliwości dotyczące pielęgnacji zwierząt, chorób
które je dotykają, sposobów leczenia. Opowiadały o zwierzętach, które mają w domu, zasypywały pana Weterynarza różnymi pytaniami
np. co zrobić gdy nasz ulubieniec nie chce jeść, lub nie chce sie bawić,
jest smutny. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pozwoliło
uczestnikom na poznanie choć po części tego ciekawego i odpowiedzialnego zawodu. Może przez to spotkanie ktoś odkryje w sobie jakieś predyspozycje do tego zawodu, jakieś pasje- kto wie?
Serdecznie dziękujemy panu weterynarzowi za dostarczenie nam
tylu wiadomości i wspaniałych przeżyć. W podziękowaniu dzieci wręczyły własnoręcznie namalowane rysunki swojego ulubionego pupila
lub zwierzątka które chciałyby mieć w swoim domu.
Monika Sławińska
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II edycja „Ciastomanii”

„Śniadanie Daje Moc”

W Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbyła się
II edycja Ciastomanii.

W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Śniadanie
Daje Moc w szkołach podstawowych w całej Polsce zorganizowane zostały śniadania dla dzieci.

Charytatywny kiermasz słodkości pod czujnym okiem opiekunów
Magdaleny Mamcarz i Agnieszki Pakuły zorganizowały uczennice
klasy IIc: Zuzanna Pakuła, Dominika Sławińska i Gabriela Stefaniak wraz z Samorządem Uczniowskim.

Podczas kiermaszu za jedyne 2 zł można było kupić przepyszne
domowe wypieki przygotowane przez rodziców uczniów naszego
gimnazjum oraz niektórych nauczycieli. Sprzedano około 20 ciast
oraz 30 słodkich babeczek. Zaangażowanie i wkład pracy młodzieży
było bardzo duże. Szkolna cukierenka cieszyła nie tylko uczniów, ale
także nauczycieli i pracowników szkoły. Całkowity dochód z kiermaszu (740zł) wpłacono na konto ucznia Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, podopiecznego Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali
domowe wypieki oraz tym, którzy wsparli naszą akcję.
Agnieszka Pakuła

Tego dnia dzieci dowiedziały się jak powinien wyglądać pierwszy,
najważniejszy posiłek dnia oraz dlaczego jest tak ważny dla zdrowia.
To śniadanie pomaga zacząć dobrze dzień, dzięki niemu dzieci mają
energię do nauki i chęć do zabawy.
W naszej szkole tego dnia od rana również trwały przygotowania
do wspólnego śniadania. Uczniowie wspólnie z rodzicami z dużym
zaangażowaniem
zrobili
zdrowy
posiłek. Pod opieką wychowawców
i z pomocą pań kucharek przyrządzili śniadanie bogate
w witaminy.
W menu znalazły się: kanapki,
owoce, warzywa,
mleko i soki warzywno - owocowe. Aż przyjemnie było patrzeć jak wszyscy z apetytem pałaszowali smaczne, kolorowe, zdrowe śniadanie.
Przygotowanie śniadania poprzedziły zajęcia edukacyjne na temat: zdrowych zasad odżywiania, roli prawidłowego żywienia w życiu
każdego człowieka, potrzebie mycia rąk i produktów przed przygotowaniem posiłku, zachowania bezpieczeństwa w czasie posługiwania
się kuchennymi przedmiotami oraz kultury spożywania posiłków.
W czasie tych zajęć uczniowie wykonywali także prace plastyczne
związane z tą tematyką.

Klasa IIa pod opieką wychowawcy zaprezentowała tego dnia inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. Na Straganie nawiązując do tematyki zdrowego śniadania.
Poranek 7 listopada w naszej szkole to była cenna lekcja zdrowego
odżywiania i świetna zabawa z dzielenia się z innymi i spróbowania
nowych smaków.
Małgorzata Lisowska
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Rozśpiewana przerwa

Spotkanie z dziadkiem pszczelarzem

Listopad w Zespole Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym upływa w klimacie patriotycznym. Uczniowie
i nauczyciele wzięli udział w III
edycji ogólnopolskiej akcji Rozśpiewana przerwa – patriotyczne
śpiewanie organizowanej z inicjatywy Lidera Muzycznego - Edyty
Bobryk. Patronat nad uroczystością objęli: Wiceminister Obrony
Narodowej Beata Oczkowicz,
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł, Małopolski
Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski, Burmistrz Gminy
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Impreza ta miała na celu
popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży i propagowanie wartości.
Od godziny 9.00 korytarz szkolny zmienił się w salę koncertową.
Rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, legionowe, żołnierskie i harcerskie. We wspólne śpiewanie zaangażowali się nie tylko uczniowie,
ale i nauczyciele. Samorząd Uczniowski przygotował mini śpiewniki,
prezentację multimedialną z tekstami wykonywanych utworów oraz
zapewnił akompaniament.

18 listopada uczniów
klas I Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odwiedził niezwykły gość- pszczelarz
i wielki pasjonat pszczół.
Pan Woźniak przyjął zaproszenie od wychowawcy klasy Ib
Małgorzaty Lisowskiej
i swojego wnuka- Oliwiera.
Pszczelarz podzielił
się z nami swoją wiedzą
na temat świata pszczół.
W bardzo serdecznej
atmosferze opowiadał
o życiu pszczół, ich pożytecznej pracy i zwyczajach. Wyjaśnił jak powstaje miód, jakie są jego
odmiany i jak potrzebny jest w naszej codziennej diecie. Udzielił też
praktycznych rad, jak zachować się, gdy użądli nas pszczoła.

Dla wszystkich uczestników były to chwile wspaniałej zabawy i integracji, ale przede wszystkim czas refleksji. Młodzież swoim zaangażowaniem pokazała, że Ojczyzna i pamięć o niej jest im bardzo bliska.

Dzieci mogły obejrzeć przyrządy pszczelarza (ul, ubranie, dymkę, ramkę) oraz kolorową literaturę dotyczącej tej tematyki. Wszyscy
z zainteresowaniem słuchali opowieści o tajnikach pracy pszczelarza
i zadawały wiele pytań.
Na koniec spotkania
p. Woźniak poczęstował wszystkich pysznym
miodem ze swojej pasieki
mmmniam, mmmniam.
A dzieci podziękowały
za okazaną serdeczność
i poświęcony czas głośnymi brawami.
To była ciekawa lekcja
na temat pszczelarstwa,
która umożliwiła wychowankom bliski kontakt
z produktami stworzonymi przez naturę.
Małgorzata Lisowska

Bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom za wspólną zabawę.
Magda Mamcarz
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Śniadanie daje moc!
Również w Lipowym Polu Skarbowym
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki
któremu dzieci mają energię do nauki i siłę do zabawy.
Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Lipowym
Polu Skarbowym wzięli
udział w programie edukacyjnym pod hasłem Śniadanie Daje Moc, skierowanym
do dzieci z klas 0 – III szkół
podstawowych.
Podczas
specjalnych zajęć dzieci dowiedziały się co powinny
jeść oraz jak przygotować
smaczne i zdrowe posiłki.
Wychowawczynie klas Karolina Bąk oraz Katarzyna
Żmijewska wraz z uczniami przeprowadzili pokazy
z wykorzystaniem ciekawych doświadczeń. Odbyły się także pogadanki
dotyczące
zdrowego odżywiania i kształtowania
dobrych nawyków
żywieniowych. 8
listopada zorganizowano w szkole
uroczyste śniadanie
zgodnie z 12. zasadami zdrowego
odżywiania opracowanymi
przez
Instytut Matki i Dziecka. Była wyspa kanapkowa, warzywna, owocowa, deserowa,
mleczna, a także orzeźwienia.
Dzieci pod opieką
wychowawców
wykonały kolorowe
kanapki.
Było wiele zabawy i śmiechu,
a wspólny posiłek
smakował wszystkim. Uczniowie
mieli pole do popisu. Mogli samodzielnie wybrać ulubione produkty i skomponować
własny zestaw śniadaniowy.
Po wspólnie zorganizowanym śniadaniu
klasy wezmą udział
w konkursie na reportaż z przeprowadzonego 8 listopada wspólnego śniadania.
Ilona Wątła

Wizyta w filharmonii
Muzyka łączy ludzi
i sprawia, że dzięki niej
mogą przeżywać piękne
chwile, bawić się i wzruszać – to jest w niej najważniejsze… Tę prawdę wraz z księżniczką
Melodią odkryły, dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Lipowym Polu Skarbowym, które 3 grudnia
obejrzały symfoniczną
bajkę muzyczną pt. WIELKA PODRÓŻ KRÓLEWNY MELODII w Filharmonii Świętokrzyskiej.
Za sprawą muzyków orkiestry symfonicznej, pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza i pięknej bajce, Beaty Młynarczyk, dzieci otworzyły
się na muzykę poważną, która może zarazem bawić, wzruszać, wyciszać i pobudzać wyobraźnię.
Katarzyna Żmijewska

Święto Pluszowego Misia w Lipowym Polu…
25
listopada
w Szkole Podstawowej w Lipowym
Polu Skarbowym
odbyło się Święto
Pluszowego Misia.
Z tej okazji przedszkolaki zaprosiły
do wspólnej zabawy klasę I wraz
z wychowawczynią
Karoliną Bąk.
Przedszkolanki
Małgorzata Marszałek oraz Katarzyna Żmijewska zamieniły się w pluszowe misie
i przygotowały wiele wspaniałych gier i zabaw m.in. Misiowy masaż,
Wspólny taniec z misiem, Przenoszenie wykałaczek rękawicą, Co robi
miś. Największą atrakcją cieszyło się Łowienie smakołyków, które polegało na wyławianiu za pomocą wędki lizaków ze Stawu oraz Zumba
Taniec misiów. Szczególnie miłym momentem była degustacja miodu
oraz miniowych ciasteczek, czyli to co misie lubią najbardziej. Ważnym punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Mój kochany miś oraz wręczenie nagród dla wszystkich, którzy brali
w nim udział przez dyrektor szkoły Iwonę Maj. Uwieńczeniem tego
wyjątkowego dnia było wspólne zdjęcie do szkolnej kroniki.
Katarzyna Żmijewska
…i w Majkowie

Tego samego dnia pluszaki zawitały do Majkowa, a tutaj impreza
połączona została z zabawą andrzejkową.
Ilona Szwed
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Nasi młodzi piłkarze w rozgrywkach

Zapraszamy na obóz młodych piłkarzy

AMP PRIMO CUP – RYWALIZACJA GMIN to cykl sześciu turniejów dla dzieci uczestniczących w zajęciach Akademii Młodego Piłkarza. Młodzi zawodnicy z 12. gmin województwa świętokrzyskiego (w
tym z gminy Skarżysko Kościelne) będą rywalizować w kilku kategoriach wiekowych.
Cykl turniejów to nie tylko wspaniała okazja do sportowej rywalizacji wśród rówieśników z innych miejscowości, ale również propagowanie aktywnego, sportowego trybu spędzania czasu wolnego wraz
z rodziną.
Zawodnicy będą rywalizować w rozgrywkach ligowych podczas
pięciu turniejów rozgrywanych na halach oraz boiskach. Cztery najlepsze zespoły z poszczególnych roczników awansują do szóstego turnieju finałowego. Wszystkie uczestniczące akademie zbierają punkty
dla swojej gminy. Suma uzyskanych punktów przez dwa najlepsze
roczniki akademii oraz udział rodziców w rozgrywkach zsumują się
na łączny wynik akademii. Ta, która uzyska najwięcej punktów wygra
całą rywalizację i otrzyma wielki puchar AMP PRIMO CUP.
W rywalizacji wezmą udział dzieci i młodzież z następujących
gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Mirzec, Opatów, Pawłów, Raków,
Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łopuszno, Wąchock.
Rywalizacja odbędzie się w kategoriach wiekowych: rocznik 2004
i starsi, rocznik 2005 – 2007, rocznik 2008 i młodsi.
Harmonogram turniejów: 24.01.2015r. – hala sportowa w Opatowie, 07.03.2015r. – hala sportowa w Suchedniowie, Maj 2015 – boisko
otwarte/miejsce do ustalenia, Czerwiec 2015 – boisko otwarte/miejsce
do ustalenia – Turniej Finałowy, Wrzesień 2015 – Wielka Gala Podsumowująca I Edycję AMP PRIMO CUP – RYWALIZACJA GMIN.
Podsumowanie całej edycji turnieju odbędzie się podczas uroczystej gali, podczas której będą nagrodzeni zwycięzcy, najlepsi zawodnicy, rodzice oraz uczestnicy. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują
samorządy partnerskie, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
(jaki)

Zgodnie z zapowiedzią z lata – zapraszamy młodych amatorów
piłki nożnej na obóz piłkarski w Poroninie k. Zakopanego w dniach
od 14 do 29 lutego, który obejmuje: treningi na hali 2 x dziennie, zajęcia z nauki jazdy na nartach, zajęcia na basenie w AquaPark Zakopane, oglądanie materiałów szkoleniowo – metodycznych z piłki nożnej, śnieżny kulig, gry
i zabawy dla dzieci
i młodzieży z nagrodami, wycieczki po okolicy
(Zakopane, Gubałówka,
Skocznia Narciarska –
Wielka Krokiew), grilla
oraz niespodzianki z nagrodami.
Akademia w cenie
obozu zapewnia: wyżywienie, zakwaterowanie,
przejazd
autokarem,
profesjonalny
sprzęt
piłkarski, 70% rabat na
wypożyczenie sprzętu
narciarskiego na okres
całego pobytu, ubezpieczenie NNW, profesjonalną kadrę trenerską
i pedagogiczną, koszulkę
sportową Legii Warszawa. Cena waha się od 650,00 do 750,00 zł w zależności od terminu zgłoszenia.
Zgłoszenia pod nr telefonu: 501/404-305, 512/241-587
Termin zgłoszeń upływa 31 grudnia 2014 roku.

SZACHOWE GRAND PRIX 2014
Gminy Skarżysko Kościelne

Wyniki VII turnieju - 13 grudnia 2014
Kategoria „open”
1. Siek Jerzy - Świerczek

5,5

2. Cichocki Mariusz - Skarżysko - Kamienna

5,5

3. Szczepanowski Tomasz - Ostrowiec
4 . Kocia Kamil - Skarżysko - Kamienna

5
5

5. Bednarczyk Wojciech - Jastrząb

4,5

6. Gorgoń Kazimierz - Stąporków

4,5

7. Słoka Andrzej - Stąporków
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Pkt.

4

8. Górzyński Zbigniew - Skarżysko Kościelne

3,5

9 . Romańczuk Kamil - Skarżysko - Kamienna

3,5

10. Kabała Krzysztof - Majków

3,5

11. Socha Zdzisław - Stąporków

3,5

12 . Jedynak Jakub - Skarżysko-Kamienna

3,5

13. Dudek Zdzisław - Skarżysko-Kamienna

3,5

14. Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne

3,5

15. Socha Zdzisław - Stąporków

3,5

16 . Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne

3

17. Gelar Paweł - Skarżysko-Kamienna

2

18 . Kocia Piotr - Skarżysko - Kamienna

1,5

19 . Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne

1,5
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Bajkowo i Mikołajkowo w Grzybowej Górze
Od wielu już lat
społeczność Szkoły
Podstawowej w Grzybowej Górze na okoliczność wizyty Świętego Mikołaja dla
dzieci oraz wszystkich
mieszkańców sołectwa
przygotowuje
przedstawienie bajkowe. W tym roku
bardzo licznie zebrani
w strażackiej remizie mogli obejrzeć przedstawienie Kot w butach,
a przybyłych w tym gości powitała dyrektor szkoły Małgorzata
Strzelec. Wśród nich byli: wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, radna powiatowa Danuta Banaczek, radny Sebastian Pik, przewodnicząca rady rodziców Magdalena Piętak, prezes OSP Marian Gładyś oraz rada rodziców z jej
przewodniczącym Wojciechem Płusą.

Kilkudziesięciominutowe przedstawienie spotkało się z żywą
reakcją publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa na jego zakończenie.
Bajka została przygotowana pod kierunkiem Justyny Rokita,
o układy taneczne skrzatów i zwierzątek leśnych zadbały Sylwia
Stanisławek i Ewelina Hamera, dekoracja sceny to dzieło Justyny
Rokity, Łukasza Zbytniewskiego, Kingi Gawron i Eweliny Hame-

ra. O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbali Łukasz Zbytniewski
i Sławomir Ziewiecki.
Z kolei w bajkowe
role wcielili się: Kot
w butach – Marysia
Dwojak, Janek – Bartosz Strzelec, Brat
Janka - Piotr Gąska,
Bratowa – Gabriela
Gąska, Królewna – Julia Pik, Król – Łukasz
Derlatka, Damy dworu: Lena Sykuła, Julia
Zając, Ochmistrz – Jowita Wiatr, Dworzanin – Konrad Mularski,
Stangret – Przemysław Derlatka, Herold – Olaf Sulima, Kuropatwy
– Julia Kuszewska, Zuzanna Materek, Pola Pik, Anna Strzelec, Filip Podgórski, Jakub Stefaniak, Zające – Natalia Parkita, Paulina
Karpeta, Wiewiórka – Maja Nowak, Skrzaty leśne – Amelia Sykuła,
Emilka Raczyńska, Narrator: Kacper Płusa.
W swych krótkich wystąpieniach wójt gminy oraz przewodnicząca rady pogratulowali pedagogom i ich wychowankom występu
oraz złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Ale to niejedne
atrakcje tego dnia.
Wkrótce piosenką Puk,
puk, puk najmłodsi
mieszkańcy Grzybowej Góry zachęcili do
przybycia na salę gościa
z dalekiej Laponii (w tej
roli Sławomir Ziewiecki). Musiał on skorzystać z pomocy Śnieżynek
i Elfów, gdyż paczki były wyjątkowo bogate (kilka worków!). Wszystko to za sprawą sponsorów: rodziców, radnej powiatowej Danuty
Banaczek, wójta gminy Zdzisława Woźniaka, radnego Sebastiana
Pik oraz przewodniczącego rady rodziców Wojciecha Płusy.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze serdecznie
dziękuje
Rodzicom
za pomoc w przygotowaniu strojów oraz
smaczne
domowe
wypieki. -Gorące podziękowania składam
również sponsorom
paczek mikołajkowych
dla dzieci. Pragnę podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do podniesienia godności naszej uroczystości
– mówi dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec.
Jacenty Kita
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Mikołajki, Mikołajki…
Początek grudnia to czas popularnych Mikołajek, kiedy to wraz
z pierwszymi opadami śniegu (w tym roku wyjątkowo skromnymi) przybył do naszych szkół gość z dalekiej Laponii. Oto relacje
z jego pobytu.
***
5 grudnia 2014
roku w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim odbyły się Mikołajki. Długo wyczekiwany Święty
Mikołaj przyjechał
o godz. 17.00 swoją bryczką. Wizyta
szczególnego gościa
zachwyciła wszystkie dzieci. Po powitaniu rozpoczął się występ artystyczny uczniów. Następnie Mikołaj rozdał prezenty i poprosił, aby
wszystkie dzieci zaśpiewały przygotowaną na ten dzień przez niego
piosenkę. Podczas wspólnego śpiewania salę oświetlił blask sztucznych ogni.

W tym radosnym dniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na
Najciekawszą kartkę świąteczną. Jury w składzie: Katarzyna Góźdź,
Dorota Sodel i Ewelina Grzelka wytypowało najlepsze prace: w kategorii klas I-III - I miejsce - Karol Sadza (kl.2), II miejsce – Jaś Krakowiak (kl.2), w kategorii klas IV-VI - I miejsce – Kasia Maciejczak
(kl.6), II miejsce – Ola Wiśnios (kl.6); wyróżnienie - Natalka Lewandowska (kl.3). Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Mikołaja.
Serdeczne podziękowania dla Państwa Pączków i Pana Piotra
Jańca za wszelką pomoc.
Uczniowie kl. V:
Zuzia Lelonek, Wiktor Winiarski
***
Tego samego dnia
w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym dzieci od
samego rana z niecierpliwością oczekiwały
na Świętego Mikołaja.
Nie zawiodły się - Mikołaj pojawił się razem
z workiem pełnym
wspaniałych upominków.

Drogi Święty Mikołaju, wszystkie dzieci Cię kochają… - takimi
słowami wiersza dzieci powitały gościa. Oprócz pełnego prezentów
worka Św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał
z dziećmi, zachęcał aby były grzeczne, słuchały rodziców oraz pań
nauczycielek. Wizyta Św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła wiele radości. Na zakończenie wszyscy pozowali do
pamiątkowej fotografii. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci
wszystkich dzieci.
Małgorzata Marszałek
***
Święty Mikołaj nie
zapomniał też o Szkole
Podstawowej w Majkowie.
Dominował oczywiście kolor czerwony,
nie zabrakło również
czapek Św. Mikołaja na
głowach najmłodszych.
Specjalnie na te okazję została stworzona Mała Laponia - czyli miejsce dla świętego Mikołaja. Dzieci
z radością powitały
Świętego, zaśpiewały
piosenkę i powiedziały
wierszyk. Jednak najważniejszym punktem
dnia były oczywiście
prezenty - długo wyczekiwane, wymarzone. Radość dzieci była
ogromna, a i u liczne zgromadzonych rodziców łza w oku się zakręciła. To był niezapomniany dzień i na pewno długo pozostanie
w pamięci dzieci.
Ilona Szwed
***
6 grudnia to
dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Tradycja ta choć
stara, to bardzo miła
nie tylko dla dzieci,
ale i dla dorosłych.
W tym dniu Samorząd Uczniowski
przy ZSP przygotował niespodziankę
dla nauczycieli i pracowników szkoły. W rolę Mikołaja wcielił się Bartek Zając z kl. IIa,
który wraz ze swoimi pomocnikami – Aleksandrą Walas, Natalią
Węgłowską z kl. IIIb i Erykiem Ngo Ngoc z kl. IIb rozdał drobne
upominki i kartki z życzeniami.
Magdalena Mamcarz
Mikołajki odbyły się także w Przedszkolu Samorządowym sprawiając olbrzymią radość najmłodszym.
Zebrał: (jaki)
Mnóstwo zdjęć na www.skarzysko.com.pl
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