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W numerze m.in.:
* SPECJALNY DODATEK TELEADRESOWY,
* mamy budżet na 2015 rok,
* rondo dopuszczone do ruchu,
* ukonstytuowały się władze powiatu skarżyskiego,
* czas wigilijnych i opłatkowych spotkań,
* z życia parafii,
* strażacki opłatek,
* w szkołach,
* harmonogram wywozów odpadów komunalnych.

Czas przedstawień jasełkowych

Grudzień to czas tradycyjnych przedstawień jasełkowych w szko-
łach, które doskonale wprowadzają nas w atmosferę tych najpięk-
niejszych polskich świąt. Odbyły się one we wszystkich placówkach 
oświatowych w naszej gminie oraz w świetlicach wiejskich w Lipo-
wym Polu Plebańskim i Skarbowym, a kulminacyjne przedstawienie 
miało miejsce 5 stycznia w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym. 

Relacje w tym wydaniu Naszej Gminy, a fotorelacja na str. 20.

Podsumowanie rozgrywek brydżowych

12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym nastą-
piło uroczyste podsumowanie V edycji rozgrywek brydża sportowe-
go, w której rywalizowało łącznie 34. zawodników. Zwycięzcą został 
Leszek Kubik (303,5 pkt.), drugi był Marek Jaskólski (284), a trzeci 
Józef Łyżwa (254).

Czytaj na str. 18

Strażackie spotkania opłatkowo - noworoczne

Wyjątkową oprawę miało spotkanie wigilijno-opłatkowe straża-
ków z OSP w Grzybowej Górze, które odbyło się 21 grudnia. Podob-
nie było 4 stycznia w Lipowym Polu Plebańskim.

Czytaj na str. 10-11

Jasełkowo i koncertowo w Nowy Rok

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, ale również absolwenci Ze-
społu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym wraz z Nowym 
Rokiem znów pokazali swą klasę.

Czytaj na str. 19
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Opłatkowe spotkanie rady

30 grudnia na wspólnym opłatku spotkały się władze samorzą-
dowe gminy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji współ-
pracujących z naszym samorządem, a także pracownicy urzędu gmi-
ny.

Modlitwę odmówił ks. proboszcz Marian Czajkowski, po czym 
życzenia wszystkim przybyłym złożyli przewodnicząca rady gminy 

Marzena Piętak oraz wójt gminy Zdzisław Woźniak. Następnie ła-
mano się opłatkiem i składano sobie wzajemne życzenia.

(jaki)

A k t uA l n o ś c i

„A kto wie, czy za rogiem, nie stoi 
Anioł z Bogiem”

Taki tytuł miało 
przedstawienie jaseł-
kowe, które 18 stycznia 
wystawili uczniowie SP 
w Grzybowej Górze. 
Obecnych mieszkań-
ców, a także gości po-
witała dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec. 
Byli wśród nich: sekre-

tarz gminy Monika Mączyńska, skarbnik Danuta Barwicka, Woj-
ciech Płusa, dyrektor Departamentu Infrastruktry Urzędu Marszał-
kowskiego oraz przewodniczący rady rodziców, radny Sebastian Pik, 
prezes OSP Marian 
Gładyś, przewodni-
cząca rady sołeckiej 
Magdalena Piętak.

Program jaseł-
kowy przenosił nas 
w dość odległe obsza-
ry naszych wyobrażeń 
– od piekła do nieba, 
od diabelskich stwo-
rzeń, do aniołów, ale też do rodzinnego domu. Zostały one przygo-
towane pod kierunkiem Eweliny Hamery przy współpracy Justyny 
Rokity, Sylwii Stanisławek (taniec diabłów). Dekoracje  wykonały 
Kinga Gawron i Monika Ziętkowska,  oprawa muzyczna to dzieło 
Łukasza Zbytniewskiego, a nagłośnienie Rafała Lipki.

W postacie sceniczne wcielili się: Boruta – Bartosz Strzelec, 
Lucyfer – Łukasz Der-
latka,  Diabeł Rokita 
– Alicja Dwojak, Czart 
– Konrad Mularski, 
Diabełek – Mateusz 
Janiec, Archaniołowie 
– Marysia Dwojak, Ju-
lia Pik, Przemysław 
Derlatka, Anioł dyżur-
ny - Zuzanna Materek, 
Mama – Emila Błach, 

Tata – Kamil Zawada, Śmierć – Anna Strzelec, Czesio – Daniel Gła-
dyś, Angela – Paulina Karpeta, Mikołaj – Piotr Gąska; Chór anio-
łów - Apolonia Pik, Lena Sykuła, Julia Zając, Julia Kuszewska, Filip 
Podgórski; Diabełki – Gabrysia Gąska, Maja Nowak, Amelia Sy-
kuła, Emilia Raczyńska, Natalia Parkita, Mateusz Woźniak, Nar-
ratorzy – Jowita Wiatr, 
Olaf Sulima.

Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej w Grzybowej 
Górze serdecznie dzię-
kuje Rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu strojów 
oraz przepyszne domowe 
wypieki, Zarządowi OSP 
za udostępnienie pomiesz-
czeń, a wszystkim przy-
byłym za miłą, świąteczną atmosferę podczas przedstawienia oraz 
wspólne kolędowanie.

Jacenty Kita
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Mamy budżet gminy na 2015 rok
Rada gminy na sesji w dniu 30 grudnia uchwaliła budżet gminy 

na 2015 rok. Dochody mają wynieść 15.891.812,22 złotych, wydatki 
16.841.817,22 złotych, w tym wydatki majątkowe (na inwestycje) to 

kwota 2.678.887,50 zł. Po stronie wydatkowej największe pozycja to 
oświata – 6.708.054 złote (subwencja to 4.111.182 zł) oraz pomoc spo-
łeczna – 2.843.759 zł.

To najważniejsza, choć nie jedyna decyzja rady, której obrady 
otworzyła jej przewodnicząca Marzena Piętak. Na sesji obecny był 
m.in. nowy starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, który zabrał głos za-
raz na początku obrad dziękując za głosy oddane na niego w ostat-

nich wyborach samorządowych, a następnie poinformował o swych 
pierwszych decyzjach oraz najważniejszych zamierzeniach inwesty-
cyjnych na ten rok na terenie naszej gminy. –NPPDL został ostatecz-
nie zatwierdzony 18 grudnia i przewiduje on dofinansowanie budowy 
ul. Staffa w Majkowie kwotą 1.850.000 złotych przy wartości zadania 
opiewającej na ok. 4 mln złotych, na co złożą się środki czterech samo-
rządów. Jeszcze w styczniu chcemy ogłosić przetarg i rozstrzygnąć go 
do końca marca, a prace zakończyć do 10 września tego roku – mówił 

Jerzy Żmijewski. Starosta przedstawił również skład zarządu powia-
tu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego człon-
ków oraz zapowiedział, że po sporządzeniu bilansu otwarcia zostanie 
przedstawiony plan działań inwestycyjnych na całą kadencję. –Ale na 
sytuację finansową powiatu wpływ będzie miała sytuacja finansowa 
szpitala powiatowego, którego zadłużenie wynosi 49 mln przy budże-
cie powiatu na ten rok w wysokości 90 mln. Sprawa ta wisi nad nami 
jak miecz Damoklesa – podkreślał Jerzy Żmijewski.

Tradycyjnie radni składali wiele wniosków i interpelacji (których 
pełny wykaz jest opublikowany w protokole z obrad zamieszczonym 
na stronie podmiotowej BIP).

W części uchwałodawczej radni najpierw dokonali ostatnich, po-
rządkujących zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz w WPF na 
lata 2014-2028. 

Później wójt gminy Zdzisław Woźniak przedstawił ogólne zało-
żenia budżetu gminy na 2015 rok wraz z WPF na lata 2015-2028. Od-
czytał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w sprawie tych projektów. –Najpierw musimy zakończyć 
trwającą od lat budowę kanalizacji, a następnie przez najbliższe czte-
ry lata równomiernie inwestować we wszystkich sołectwach – mówił 
wójt dodając: -Zdaję sobie sprawę, że ten budżet nie zaspokaja wszyst-
kich potrzeb, ale będzie on wspólnie realizowany przez wójta i radę. 
Największym wyzwaniem będzie wypracowanie wolnych środków 
finansowych na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych 
w kadencji 2014-2020.

Pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu w imieniu Komisji 
Budżetu i Finansów przedstawił Janusz Sieczka, a w dyskusji nad pro-
jektem głos zabrali m.in. Monika Kocia, Janusz Sieczka, wójt i skarb-
nik gminy Danuta Barwicka.

Mieszkańców najbardziej interesuje to, co w budżecie dotyczy in-
westycji. Jakie więc one będą? Oto najważniejsze inwestycje do reali-
zacji w 2015 roku (kwoty w zaokrągleniu):

- budowa kanalizacji na św. Annie w Majkowie – 779.350 złotych,
- udział gminy w budowie ul. Staffa w Majkowie – 650.000 zł,
- budowa parkingu obok szkoły w Majowie – 50.000 zł (już ogło-

szony został przetarg),
- projekty e-świętokrzyskie – ponad 73.000 zł,
- wkład na udziały do MPWiK na budowę kanalizacji – 480.000 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych – 130.000 zł,
- remont dachu i pomieszczeń w SP w Lipowym Polu Plebańskim 

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły – 140.000 zł,
- nowa kotłownia w tej samej szkole – 50.000 zł,
- oświetlenie i doposażenie boiska w Grzybowej Górze – 16.000 zł,
- wykonanie piłkochwytów na boisku w Kierzu Niedźwiedzim – 

ok. 11.000 zł,
- modernizacja ul. Spacerowej – 20.000 zł,
- modernizacja ul. Leśnej – 20.000 zł,
- oświetlenie części ul. Południowej w Skarżysku Kościelnym – 

40.000 zł.
Jacenty Kita
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A k t uA l n o ś c i

Nie zawiodły w potrzebie
W noc wigilijną dwie 

mieszkanki Majkowa - 
Martyna Tuśnio i Ola Je-
ziorska - uratowały życie 
kobiecie, która zasłabła 
pod kościołem w Majko-
wie po Pasterce. 

Akcję ratowniczą 
rozpoczęła Martyna Tu-
śnio a po dwóch minu-
tach reanimację konty-

nuowała 14. letnia Ola Jeziorska (uczennica 2 klasy Gimnazjum nr 2 
w Skarżysku – Kamiennej). To ona poleciła zadzwonić po pogotowie 
jednemu z panikujących świadków, a sama podjęła reanimację. Pro-
wadziła akcję aż do przywrócenia czynności życiowych. Oddychającą 
już Barbarę Wiśniowską ułożyła w pozycji bezpiecznej i przekazała 
załodze Pogotowia Ratunkowego.  

Dzięki prawidłowej postawie dwóch młodych uczennic kobie-
ta żyje. Takie zachowanie powinno uzmysłowić nam, jak ważna jest 
umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

Kilka dni później w gimnazjum odbył się uroczysty apel połączo-
ny z pokazami pierwszej pomocy. Aleksandra opowiedziała rówieśni-
kom w jaki sposób pomagała.

Dziewczyna poznała zasady udzielania pierwszej pomocy w szko-
le. Oprócz prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, 
szkoła we własnym zakresie prowadzi pokazy i szkolenia dla uczniów. 
Placówka dysponuje fantomami, na których uczniowie mogą ćwiczyć 
pierwszą pomoc.

(jaki)

Powstanie nowa dzwonnica
Do 28 lutego można składać dokumenty na wykonanie dzwonni-

cy przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy. Parafia ogłosiła przetarg, 
który wyłoni wykonawcę.

Projektowana budowla jest obiektem 
o prostej bryle, nawiązującej stylistycznie 
do znajdującego się na działce kościoła 
barokowego. Dzwonnicę zaprojektowa-
no w formie masywnej, zdobionej de-
talem ściany z wyciętymi otworami na 
trzy dzwony znajdujące się w posiadaniu 
inwestora. Projektowany obiekt harmoni-
zuje z istniejącą zabudową na działce in-
westora oraz na działkach sąsiednich, jego 
parametry, gabaryty i funkcja są zgodne 
z ustaleniami obowiązującej decyzji o wa-
runkach zabudowy. 

Podstawowe dane o obiekcie: kuba-
tura 52,27m3, wysokość 8,50m, wysokość do górnej krawędzi okapu 
7,66m, wymiary zewnętrzne bryły głównej 6,22x1,12m, wymiary ze-
wnętrzne ze słupami 6,22x1,12m, szerokość elewacji frontowej („wej-
ściowej”) 6,22m (ok.6,00m) wysokość podmurówki do 2,44m, nachy-
lenie połaci dachowych 18,93stopnia, tj 34,30%.

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej dzwonnicy znajdującej się 
w narożniku działki inwestora – w miejscu, gdzie realizowana będzie 
przedmiotowa inwestycja. Z należytą ostrożnością należy zdemon-
tować istniejące dzwony, których masę oszacowano na odpowied-
nio 350, 220 i 100kg. Dzwony zostaną wykorzystane w projektowa-
nym obiekcie.

(jaki)

Pamięci bohaterów 1863 roku
W całym regionie 

odbyły się uroczysto-
ści związane ze 152. 
rocznicą wybuchu Po-
wstania Styczniowego. 
Także nasz samorząd 
włączył się w te ob-
chody.

W sobotę 24 stycznia tuż po 11.00 rozpoczęły się uroczystości przy 
Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim. Na komendę komen-
danta Związku Strzeleckiego Romana Burka odegrany został Hymn 
Państwowy, po czym przybyłych w imieniu organizatorów powitał 

sołtys Kierza Stanisław Czubak. Wśród gości byli: poseł Andrzej Bęt-
kowski, wicestarosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Katarzy-

na Bilska, przedstawiciele samorządu Szydłowca w osobie Magdaleny 
Kisiel – Naczelnik Wydziału Promocji oraz pocztu sztandarowego 
ŚZŻAK. Nasz samorząd reprezentował wójt Zdzisław Woźniak oraz 
przewodnicząca rady Marzena Piętak wraz z radnymi: Andrzejem 
Kwiatkowskim, Stanisławem Czubakiem, Januszem Sieczką, Zbi-
gniewem Piętakiem i Tomaszem Winiarskim.

Odczytano Apel 
Poległych, oddano salut 
armatni, ks. proboszcz 
Janusz Mroczek od-
mówił modlitwę a de-
legacje złożyły wiązan-
ki kwiatów.

Później spotkanie 
przy ognisku, na które 
przybył doradca szefa 

MON ds. organizacji paramilitarnych gen. Bogusław Pacek.
Obszerna relacja za miesiąc.

Jacenty Kita
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W  G m i n i e  i  o ko l i c y

Informacja dla pacjentów POZ
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycz-

nia 2015 r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety 
lekarza POZ.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycz-
nia 2015 r., od godz. 15.00 uruchamia specjalną, bezpłatną infolinię, 
pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarza 
POZ, które będą przyjmować pacjentów w 2015 r. W razie jakichkol-
wiek problemów z odnalezieniem najbliższej placówki udzielającej 
świadczeń z zakresu lekarza POZ można dzwonić pod numer 0 800 
060 213 (z telefonów komórkowych bez zera). 

Pracownicy Funduszu będą udzielać informacji całodobowo.

Rondo gotowe
W Skarżysku Kościelnym zakończyła się budowa długo oczekiwa-

nego ronda, które zastąpiło dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowa-
nie w rejonie ulic – Szkolnej, Kolonii, Kościelnej i Iłżeckiej. 

Budowa ronda została dofinansowana przez powiat skarżyski 
kwotą w wysokości 700 tys. zł. Gmina Skarżysko Kościelne w budżecie 
zabezpieczyła na ten cel 400 tys. złotych.

W ramach 
inwestycji: roze-
brano budynek 
mieszkalny przy 
ulicy Kościelnej 
1, przeniesio-
no figurę NMP 
oraz fundamen-
ty masztów fla-
gowych urzędu 
gminy poza pas 
drogowy, prze-

budowano linię energetyczną oraz istniejący system odwodnienia. 
Ponadto wykonano oświetlenie skrzyżowania, a teren wokół ronda 
zostanie zagospodarowany zielenią.     

Końcowe prace związane z zagospodarowaniem terenu będą kon-
tynuowane w tym roku.

Budowa ronda miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w tej 
części gminy.

(jaki)

Jerzy Żmijewski starostą skarżyskim
Radni powiatu skarżyskiego na II w tej kadencji sesji odbytej 15 

grudnia wybrali staro-
stę i pozostałych człon-
ków zarządu powiatu. 
Starostą został Jerzy 
Żmijewski. W skład 
zarządu powiatu weszli: 
Artur Berus – wicesta-
rosta oraz Anna Leżań-
ska, Katarzyna Bilska 
– etatowe członkinie 
zarządu i Bogusława 

Krawczyńska, nieetatowy członek zarządu. A. Leżańska odpowia-
dać będzie za infrastrukturę, a więc m.in. drogownictwo, które naj-
bardziej interesuje 
nasz samorząd.

Nowy starosta 
tuż po głosowaniu 
podziękował rad-
nym za obdarzenie 
go kredytem zaufa-
nia. Dodał także, 
że zobowiązuje się 
uczciwie i rzetelnie 
pracować na rzecz 
dobra mieszkańców 

powiatu skarży-
skiego. Gratulacje 
nowemu staroście 
złożył m.in. obec-
ny na obradach 
wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak.

Jerzy Żmi-
jewski mieszka 
w Suchedniowie. 
Absolwent Poli-
techniki Święto-
krzyskiej, ukoń-

czył też studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji oraz 
prawa europejskiego. Prze długie lata pracował w Fabryce Urządzeń 
Transportowych. W latach 80. naczelnik miasta i gminy, później bur-
mistrz. W latach 2002-2006 był członkiem zarządu powiatu skarży-
skiego, od 2006 do 2010 był starostą skarżyskim. Radny rady powiatu 
od 1998 roku.

(jaki)
PUP wie czym dysponuje w tym roku

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd 
Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał informację o dysponowaniu 
w 2015 roku środkami finansowymi w wysokości 13.374,4 tys. zł.

W ramach przyznanego limitu urząd realizować będzie w roku 
bieżącym programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skut-
ków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowane z niżej wskaza-
nych źródeł:

- 6.358.200 zł w ramach algorytmu,
- 4.488.500 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-

cja Rozwój,
- 2.527.700 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W dniu 29.12.2014r. Powiatowa Rada Rynku Pracy z udziałem 

m.in. wójta Zdzisława Woźniaka, pozytywnie zaopiniowała podział 
środków finansowych w 2015 roku na poszczególne formy aktywizacji 
osób bezrobotnych.

(jaki)
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c z A s  ś W i ąt e c z n yc h  s P ot k A ń

Spotkanie opłatkowo – noworoczne 
w Lipowym Polu Skarbowym

Ponad setka 
osób wzięła udział 
w spotkaniu opłat-
kowo - noworocz-
nym w Lipowym 
Polu Skarbowym 
w dniu 11 stycznia.

Licznie przyby-
łych powitał sołtys, 
jednocześnie radny, 
Włodzimierz Foch, 
a wśród gości byli 
m.in. ks. proboszcz 
Mirosław Maciąg, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt 
Zdzisław Woźniak z małżonką, radni Janusz Sieczka i Tomasz Wi-
niarski, dyrektor szkoły Iwona Maj, strażacy z prezesem Tadeuszem 
Chybem, członkowie rady sołeckiej.

W części artystycznej najpierw wystąpili uczniowie szkoły wraz 

z rodzicami przy-
gotowani przez 
nauczycieli. Póź-
niej śpiewała wo-
kalistka Ewelina 
Górecka, wystąpi-
ły również Niedź-
wiadki z Kierza 
Niedźwiedziego 
pod kierunkiem 
Jacka Banaszczyka 

i Janusza Ulewińskiego. Słodkie, okazała paczki dla wykonawców, 
ufundowali radna powiatowa Danuta Banaczek i Piotr Stopiński.

Modlitwę odmó-
wił ks. proboszcz, 
a zebrani łamali się 
opłatkiem i zasiedli 
do wspólnego po-
siłku w wyjątkowej 
atmosferze - przy 
świecach, gdyż... za-
brakło prądu.

Organizatorzy 

pragną podziękować Edycie Niziołek za przygotowanie pięknej deko-
racji oraz panom Hubertowi Niziołek, Robertowi Kowalik i Alekso-
wi Jabłońskiem za pomoc organizacyjną.

Jacenty Kita
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Z „Barką” w nowy 2015 rok

Parafianie ze Skarżyska Kościelnego w nowy rok wkroczyli kon-
certowo. Tego dnia już po raz VI Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy 
Zabytków Parafii św. Trójcy zorganizowało koncert, podczas którego 
słuchaliśmy najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. W tym roku 
gościliśmy chór Barka, który został założony i jest prowadzony przez 
Annę Staszałek -Sitkowską, organistkę wąchockiej parafii.

Obecnych na kon-
cercie powitał ks. pro-
boszcz Marian Czaj-
kowski, który po jego 
zakończeniu nawiązał 
do historycznych po-
wiązań naszej świątyni 
z zakonem Ojców Cy-
stersów z Wąchocka. 

Za piękną ucztę du-

chową w imieniu Stowarzyszenia na ręce kierownik i dyrygent chóru 
podziękowania złożyły prezes Anastazja Górzyńska wraz z wicepre-
zes, a jednocześnie przewodniczącą rady gminy, Marzeną Piętak.

Jacenty Kita

Opłatkowe spotkanie grup parafialnych

Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Mariana Czajkow-
skiego poprzedziła spotkanie opłatkowe grup parafialnych, które 
miało miejsce w Święto Trzech Króli, 6 stycznia.

Po nabożeństwie w świetlicy wiejskiej ks. proboszcz odczytał frag-
ment Ewangelii, odśpiewano kolędę i pomodlono się. Życzenia zebra-

nym złożyli: ks. proboszcz Marian Czajkowski, szef Rycerzy Kolumba 
Marcin Piętak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków 
Parafii św. Trójcy Anastazja Górzyńska, radny powiatowy Paweł 
Wiatr oraz w imieniu wójta oraz rady gminy Marzena Piętak, prze-
wodnicząca rady.

Na koniec zebrani zasiedli do wigilijnego stołu, po czym wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek.

(jaki)
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„Śpiewajcie i grajcie”
Zespół wokalno-muzyczny przy ZSP w Skarżysku Kościelnym 

doskonale wprowadził nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia 

podczas spotkania wigilijnego Sekcji Emerytów i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, które odbyło się 16 grudnia. Na początek 
zaśpiewano kolędę Wśród nocnej ciszy.

Później przybyłych po-
witała prezes sekcji Krysty-
na Nowak, a wśród gości 
była przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak 
oraz sekretarz gminy Mo-
nika Mączyńska. 

Nastrojowy, choć z ele-
mentami nowoczesności, 
program artystyczny przy-

gotowały: Renata Wolska, Marzanna Dręga, Marta Kocia i Beata Pa-
stuszka.

Podczas występu młodzież śpiewała kolędy i pastorałki, były ele-
menty taneczne, śpiewali soliści: Oliwia Miernik, Gulia Cunto, Pa-
tryk Jędrzejczyk, Oliwia Kocia, Magda Kobierska, chór Śnieżynki 

(klasa IIa). Były kolędy tradycyjne, ale również i nowoczesne w ryt-
mie rocka.

Muzycznie wspomagała ich Renata Wolska (instrumenty klawi-

szowe), Julia Sasal i Dawid Kutwin (gitara), Dominika Wiśnios (me-
lodynka) oraz Michał Sieczka (perkusja).

Za występ wzruszeni pedagodzy podziękowali uczniom oraz ich 
opiekunom wręczając im słodki poczęstunek.

Po występie odbyło się spotkanie wigilijne, składano sobie życze-
nia łamiąc się opłatkiem. Życzenia składali również zaproszeni goście, 
oraz dyrekcja szkoły w osobach Doroty Gibas i Witolda Woźniaka.

Jacenty Kita
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Wigilia u seniorów
Na święto życia kolęd śpiewanie oraz tradycyjnego opłatka spoży-

wanie w dniu 17 grudnia do świetlicy wiejskiej przybyli członkowie 
Stowarzyszenia Kultury Romano, Klub 60+ oraz zaproszeni goście.

Tradycyjne spotkanie rozpoczęło się odczytaniem przez Teresę 
Poddębniak i Józefa Łyżwę modlitwy, po której wspólnie z zapalo-

nymi świecami, symbolami życia w rękach, odmówiono Ojcze nasz.
Po opłatku i życzeniach rozpoczęła się lawina niespodzianek. Do 

świetlicy z łomotem wszedł Święty Mikołaj, który zajął puste miejsce 
przy stole i tak zaczęła się kolacja wigilijna z tradycyjnymi potrawa-
mi, które przygotowały członkowie Stowarzyszenia. Święty, jeszcze 

nierozpoznany przez nikogo, zaczął  rozdawać prezenty z wielkiego 
worka. Bombki duże, małe i brzuchate – istne rękodzieła. Każde wspa-
niałe no i cukiereczków sznur.

Zaproszeni goście – radni powiatowi Danuta Banaczek i Paweł 
Wiatr, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, sołtysi Waldemar Błach i Stefan Kiełek – po 
serdecznych życzeniach też obsypali obecnych prezentami pod cho-
inkę. Danuta Banaczek i rozpoznany Święty Mikołaj – radny Janusz 
Sieczka (który zawsze odwiedza członków stowarzyszenia i służy po-
mocą) oddała przybyłym całą swoją dietę radnej. Oj, było bogato!

Za serdeczność, serce i dary od wszystkich Gości bardzo dzięku-
jemy. Dziękujemy za wpisy do naszej Kroniki. Była to niezapomniana 
wigilia – święto życia 2014.

Z podziękowaniem
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Kultury, 

Zespół Pieśni i Tańca Romano
PS
Informujemy, iż nasze spotkania odbywają się w środy w godz. 

16.00-18.30. Są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy seniorów w środy 
na obywatelskie Kluby 60+ z herbatką w godz. 18.30-19.30. Czekamy 
na propozycje i wymianę doświadczeń.

Znamy już pierwsze nowe rady sołeckie
Za nami pierwsze wybory sołtysów i rad sołeckich na kaden-

cję 2014-2018. W Michałowie sołtysem został Waldemar Kutera, 
a radę tworzą:

1. Mariusz Kuźdub - przewodniczący
2. Tadeusz Ostrowski
3. Mirosław Dudek
4. Piotr Wąsowski
5. Robert Wąsowski
Z kolei w Majkowie obowiązki sołtysa pełnić będzie Mieczysława 

Miernik, a radę sołecką tworzyć będą:
1. Anna Małecka - przewodnicząca
2. Elżbieta Borej
3. Adam Borowiec
4. Krzysztof Kasprzycki
5. Danuta Jasiewska
6. Aneta Leśniewska
7. Janusz Maciejewski
8. Karolina Miernik
9. Marzena Stępień

Powstanie parking obok szkoły w Majkowie
Gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania pod nazwą Budowa 

parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce 
nr 659 (zainteresowani oferty mogą składać do 2 lutego 2015 roku do 
godz. 10.00).

Prace obejmują wykonanie zjazdu w nawiązaniu do istniejącej osi 
oraz krawędzi jezdni drogi powiatowej, konstrukcji pod ciąg jezdny 
w postaci warstwy ścieralnej z kostki betonowej 8cm grubości, wyko-
nanie zatoki autobusowej oraz przebudowę sieci gazowniczej. Gmina 
jeszcze w 2014 roku zakupiła łącznie 284. krawężniki, które zostaną 
przekazane jako materiał inwestora. Prace mają potrwać do 31 lipca br.

(jaki)
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Strażackie spotkania opłatkowo - 
noworoczne

Wyjątkową oprawę miało spotkanie wigilijno – opłatkowe straża-
ków z OSP w Grzybowej Górze, które odbyło się 21 grudnia.

Aby połamać się 
opłatkiem i wspólnie 
zasiąść do wigilijnego 
stołu, do Grzybowej 
Góry przybyli: ks. dzie-
kan Marian Mężyk, ks. 
proboszcz Marian Czaj-
kowski, radna powiato-
wa Danuta Banaczek, 
przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, 
wójt gminy Zdzisław 
Woźniak, wiceprezydent Skarżyska – Kamiennej Andrzej Brzeziń-
ski, radny Sebastian Pik, dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec oraz 
prezes powiatowy PSL Wojciech Płusa. 
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Obecnych powitał prezes OSP Marian Gładyś, a po modlitwie 
łamano się opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia świąteczno 
– noworoczne.

Później zebrani zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej.
Noworoczno – opłatkowe spotkanie strażaków z OSP Lipowe Ple-

bańskie odbyło się w tym roku 4 stycznia, a mieszkańcy i goście nie 
zawiedli. Wszystkich przybyłych w ciepłych słowach przywitał prezes 
jednostki, a wśród gości  byli m.in. ks. proboszcz Mirosław Maciąg, 
parlamentarzyści – Maria Zuba i Andrzej Bętkowski, radna powiato-
wa Danuta Banaczek, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, 
wójt gminy Zdzisław Woźniak, skarbnik gminy Danuta Barwicka, 
radni; Monika Kocia, Renata Kępa i Włodzimierz Foch, członkowie 
rad sołeckich, strażackie druhenki  i strażacy.

Na program artystyczny złożył się występ wychowanków świetli-
cy OSP oraz Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin. 

Najpierw zaprezentowali się podopieczni Agaty Niziołek. Pro-
gram jasełkowy w ich wykonaniu wzbudził szczery aplauz zebranych, 
występ nagrodzony został bogatym, słodkim upominkiem, którego 
fundatorem była radna powiatowa Danuta Banaczek.

W rolę aktorów wcielili się: Klaudia, Oliwia i Patryk Bućko, Ka-
rolina, Elżbieta i Mateusz Chyb, Kacper Kamiński, Kacper Kowalik, 
Mateusz Kowalik, Daria Rusek, Ewelina i Patrycja Góreckie oraz Ja-
kub Płusa. Na gitarze akompaniował Adam Niziołek.

Później wystąpił utytułowany wieloma nagrodami i wyróżnie-
niami Zespół Pieśni i Tańca Sorbin z Sorbina w gminie Bliżyn pod 
kierunkiem artystycznym Haliny Fidor. W ponad półgodzinnym 
występie zespół zaprezentował kilkanaście najpiękniejszych polskich 
kolęd i pastorałek. 

Później odczytano fragment Ewangelii, modlitwę odmówił ks. 
proboszcz Mirosław Maciąg, połamano się opłatkiem, na koniec 
wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Ta ostatnia to dzieło strażac-
kich druhenek oraz radnej Renaty Kępy.

Jacenty Kita
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Czas przedstawień jasełkowych

Grudzień to czas tradycyjnych przedstawień jasełkowych w szko-
łach, które doskonale wprowadzają nas w atmosferę tych najpiękniej-
szych polskich świąt. 

Cicha noc, święta noc - pod takim tytułem w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim wystawiono jasełka.  Program 
artystyczny przygotowała katechetka Dorota Fituch. Po nastrojowym 
przedstawieniu wszyscy uczniowie udali się na wspólną wigilię, gdzie 
podzielili się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy.

W szkole w Lipowym Polu Skarbowym wspólnie wystąpili rodzice 
i uczniowie klasy 0 oraz I przygotowani do występu przez Karolinę 
Bąk i Ilonę Wątłą. Połączenie pokoleń w przedstawieniu okazało się 

świetnym pomysłem.
Po przedstawieniu odczytano fragment Pisma Świętego, a sekre-

tarz gminy Skarżysko Kościelne Monika Mączyńska, ksiądz pro-
boszcz Mirosław Maciąg i prezes stowarzyszenia prowadzącego szko-

łę Iwona Maj złożyli wszystkim przybyłym życzenia. Później wszyscy 
połamali się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy.

Jasełka odbyły się także w szkole podstawowej w Majkowie. Tutaj 
wspólnie wystąpili uczniowie klasy 0 oraz II wsparci przez rodziców 
oraz absolwentów szkoły.  Obecnych powitała dyrektor szkoły Danu-
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ta Jasiewska, a program - poza liczną grupą rodziców i mieszkańców 
Majkowa - oglądała sekretarz gminy Monika Mączyńska.

Program z uczniami przygotowali: Ilona Szwed, Dagmara Zbyt-
niewska i Mateusz Jeziorski.

Tradycyjnie, jak w Majkowie już bywało, na poczęstunku wigilij-
nym były pierogi, których w tym roku przygotowano… bez mała 1500!

Z kolei uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Ko-
ścielnym wystąpili dwukrotnie – najpierw dla społeczności szkolnej, 
później dla szerokiego grona mieszkańców gminy. Gdyby nie Gwiazda 
z Betlejem… - to tytuł tegorocznego przedstawienia. 

Tak powitaliśmy Nowy Rok

Tradycyjnie od pewnego już czasy mieszkańcy gminy mają możli-
wość witać Nowy Rok na zabawie pod gwiazdami organizowanej przez 
samorząd gminy.

W tym roku zabawa przy muzyce DJ Tomasza Gluzy trwała od 
10.00 do 1.00 w nocy. Wraz z wybiciem północy zebranym życzenia 
złożył wójt Zdzisław Woźniak wspólnie z małżonką oraz radny Ja-
nusz Sieczka.

(jaki)

O tym ostatnim wydarzeniu relacja na str. 19.
Jacenty Kita
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Koncert w PSM z udziałem naszych muzyków

W piątek 9 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej im. Z. No-
skowskiego odbył się tradycyjny Koncert Noworoczny. W sali koncer-
towej wystąpili uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej.

Na początku wszystkich gości przywitała dyrektor PSM Elżbieta 
Rokita. Przed skarżyską publicznością wystąpili m.in: Tomasz Pię-
tak, Jan Markowski, Zuzanna Gadowska wraz z Filipem Skośkiewi-
czem, Mateusz Szkil, Wiktoria Paduch oraz zespół instrumentalny 
PSM pod dyrekcją Krzysztofa Długosza. W programie koncertu zna-
lazły się kolędy oraz muzyka klasyczna i rozrywkowa.

Zespół instrumentalny zagrał w składzie: wiolonczela - Rena-
ta Wolska, fortepian - Mateusz Szkil, skrzypce - Katarzyna Wrze-
śniewska, Natalia Dąbrowa, Maksymilian Pandyra, Gabriela Fal-
kiewicz, Weronika Bieniek, Adam Niziołek, Martyna Dąbrowska, 
Filip Skośkiewicz,  Zuzanna Gadowska, flet poprzeczny - Wiktoria 
Paduch, Magdalena Niziołek, saksofon - Michał Stępnik, klarnet - 
Karina Piętak , Kajetan Górlicki, gitara basowa - Agnieszka Stępnik, 
perkusja - Kajetan Kurek, Mateusz Ślusarczyk, Jakub Lipiński.

(jaki)

III edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek

12 grudnia w szkole w Skarżysku Kościelnym odbył się konkurs 
kolęd i pastorałek. Za sprawą przepięknie wykonanych utworów 
jeszcze raz poczuliśmy magię świąt Bożego Narodzenia. W ten spo-
sób propagujemy wspólne śpiewanie kolęd, staramy się kultywować 
polską tradycję, a także propagować muzykę wśród amatorów, przy-
gotowywać dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
Z roku na rok zainteresowanie naszym konkursem  rośnie.

Imprezę poprowadziły uczennice klasy IIIb: Aleksandra Walas, 
Natalia Wegłowska i Patrycja Szymańska. Jury w składzie: Barba-
ra Kocia, Renata Wolska, Magda Mamcarz, Jacek Bnaszczyk i Jan 
Ulewiński wysłuchało prezentacji uczniów występujących w trzech 
kategoriach: klasy I – III,  IV – VI SP i  I – III gimnazjum. Artyści 
oceniani byli pod kątem możliwości wokalnych, doboru repertuaru, 
interpretacji tekstu. Bardzo istotne były również pomysłowość i ogól-
ny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
KLASY I – III SOLIŚCI:

I miejsce:   Oliwia Kocia kl. III
II miejsce:  Oliwia Miernk kl. IIB
III miejsce:  Natalia Sołsa kl. III

KL  I - III ZESPOŁY:
I miejsce: Śnieżynki kl. IIA
II miejsce:  Śeżynki kl. III
III miejsce: Kolędnicy kl. IIA

KLASY IV – VI:
I miejsce: Patryk Jędrzejczyk kl. IV
II miejsce: zespół Laski Mikołaja kl. V 
III miejsce: Aleksandra Gładyś kl. V

KLASY I-III GIMNAZJUM:
I miejsce: Gulia Cunto kl. IIc
II miejsce:  zespół Johns Band
III miejsce: Jessika Sadza i Klaudia Wiśnios kl. IIIB
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Magda Mamcarz
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aktywny, popularyzacja tradycji świątecznych, szerzenie postaw proz-
drowotnych, podnoszenie sprawności motorycznej dzieci oraz przy-
gotowanie ich do pełnienia roli kibica i zawodnika. Najwięcej emocji 
dostarczyły dzieciakom różnorodne konkurencje sportowe, takie jak: 
Mikołaj w saniach – renifer ciągnie sanie, skakanie na piłkach, slalom 
hokejowy, przeciąganie liny czy zwijanie maskotki. Jednak najwięcej 
zadowolenia dostarczyła walka śnieżkami (z papieru) przez siatkę. 

W konkurencjach sportowych nasza drużyna zwana choineczki 
rywalizowała z drużyną  aniołków – dzieciaków z klasy I ze SP nr 1 
w Skarżysku- Kamiennej oraz drużyną mikołajków ze SOSW nr 2 – 
czyli gospodarzy. Dzięki aktywnej współpracy i niejednokrotnie po-
mocy wolontariuszy z I i II LO ze Skarżyska - Kamiennej oraz do-
pingowi kibiców wszystkie drużyny zajęły I miejsce zdobywając taką 
samą ilość punktów za wszystkie konkurencje – o sprawiedliwe prze-
liczanie zadbał główny sędzia – Jarosław Mosiołek (nauczyciel II LO). 

Rywalizacja sportowa przeplatana była spotkaniem z Miko-
łajem oraz występami tanecznymi zespołu Angels z Gimnazjum  
Nr 1 w Skarżysku- Kamiennej. Wszystkie drużyny biorące udział 
w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody zorganizowane 
przez wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Jana Maćko-
wiaka. Na dzieciaków czekał również smaczny poczęstunek. Na za-
kończenie spotkania integracyjnego dzieci mogły obejrzeć mecz ko-
szykówki, w którym reprezentacja SOSW Nr 2 i WTZ Tęczy zmierzyła 
się z reprezentacją młodzieży szkolnej i wolontariuszy. Uczniowie kla-
sy IIa wraz z wychowawczynią Martą Kocia serdecznie dziękują Dy-
rekcji oraz Nauczycielom SOSW nr 2 w Skarżysku- Kamiennej (w tym 
Basi Szymańskiej) za zaproszenie na wspaniałą imprezę integracyjną 
i żywą lekcję na temat niepełnosprawności i tolerancji. Spotkanie było 
również możliwe dzięki pomocy rodziców. 

Marta Kocia

W  z e s P o l e  sz kó ł

Konkurs Bożonarodzeniowy w Zespole 
Szkół Publicznych

Jak co roku, od wielu lat w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym ogłoszony został plastyczny Konkurs Bożonarodzeniowy. 

W tym roku konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: kla-
sy I – III szkoły podstawowej – Ozdoba choinkowa- złożono 46 prac, 
klasy IV – VI – Choinka - złożono 24 prace, klasy I – III gimnazjum 
Anioł - złożono 8 prac. Organizatorami były: pedagog szkolny Renata 
Wiatr, wychowawca świetlicy Monika Walachnia - Zawadzka i wy-
chowawca klasy Ib Małgorzata Lisowska. 
Wyniki konkursu:

Klasy I – III „Ozdoba choinkowa”
I miejsce: Marcel Zawadzki – klasa Ib, Gabriela Karpeta – klasa III
II miejsce: Julia Borowska – klasa Ia, Martyna Szumiał – klasa III
III miejsce: Aleksandra Skrzypczyk – klasa Ia, Bartosz Gładyś – kla-
sa IIa
Wyróżnienia: Wiktoria Wiatr – klasa Ia, Oliwia Ogar – klasa Ib, Mi-
łosz Szymański – klasa IIa, Oskar Skorek – klasa IIb, Szymon Woź-
niak – klasa III
Klasy IV – VI „Choinka”
I miejsce: Alicja Derlatka – klasa IV, Roksana Glijer – klasa IV
II miejsce: Wiktoria Czarnota – klasa V, Gabriela Kuźdub – klasa 
VIb
III miejsce: Kacper Król – klasa Via, Wiktoria Nobis – klasa VIb
Wyróżnienia: Aleksandra Gładyś – klasa IV, Amelia Skorek – klasa 
V, Gabriela Walas – klasa VIb
Klasy I – III gimnazjum „Anioł”
I miejsce: Małgorzata Jakubczyk – klasa IIc, Weronika Warwas – 
klasa IIIa
II miejsce: Szymon Szymański – klasa Ia
III miejsce: Aleksandra Synowiec – klasa IIIb
Wyróżnienie: Adrian Kowal – klasa IIb

Wykonanymi ozdobami udekorowane zostało drzewko choinko-
we, natomiast anioły i choinki stoją na wystawie.

Renata Wiatr

Turniej Mikołajkowy
Uczniowie klasy IIa z Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku 

Kościelnym z wychowawczynią Martą Kocia wzięli udział w IX Mi-
kołajkowym Integracyjnym Turnieju Sportowym zorganizowanym 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Skarżysku 
- Kamiennej.

Impreza była okazją do integracji dzieci niepełnosprawnych z ró-
wieśnikami z innych szkół. Głównym celem turnieju sportowego była 
integracja zespołów klasowych wokół rywalizacji sportowej oraz 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rówieśnikami 
z różnych szkół, zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób 
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Cyrkowo w Grzybowej Górze
Na początku 

grudnia do remi-
zy OSP Grzybowej 
Górze z występem 
dla dzieci przyje-
chały artystki z cyr-
ku O’Bimbolando. 
Występ zgromadził 
uczniów z Punktu 
Przedszkolnego, Ze-
rówki oraz klas I-VI. 
Artystki cyrkowe pokazywały akrobacje, tresurę zwierząt, magiczne 

sztuczki zapraszając do 
zabawy widzów. Dzie-
ci chętnie brały udział 
w pokazach, śmiechem 
i oklaskami reagując na 
pokazywane sztuczki. 
Można było również 
spotkać się oko w oko 
z prawdziwym dusicie-
lem, który tego dnia był 
nadzwyczaj ospały 
i zgadzał się na głaskanie. 
Cyrkowy występ podo-
bał się i małym, i dużym. 

rl

Magiczne sztuczki w Grzybowej Górze
W grudniu uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze od-

wiedzili magicy-alchemicy, 
podróżnicy-naukowcy, któ-
rzy zaprezentowali dzieciom 
magiczne sztuczki oparte na 
całkiem prawdziwej… nauce. 
Artyści z grupy Zaelektryzo-
wani w formie praktycznych 
doświadczeń udowadniali, 
że w otaczającym nas świe-
cie działają niezwykłe siły, 

a dzięki odrobinie chęci oraz z pomocą środków znajdujących się 
w każdym domu można wyczarować superanckie efekty. Nie obyło się 
bez huku, dymu, ognia i … nieprzyjemnych zapachów, ale niecodzien-
na lekcja przyrody bardzo spodobała się naszym milusińskim. 

rl

Konkursy plastyczne w SP Grzybowa Góra

W Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze zorganizowane zostały 
konkursy plastyczne dla uczniów klas I-VI oraz wychowanków Punk-
tu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego. Pierwszy z konkursów 
przeprowadziła Monika Ziętkowska, a tematem przewodnim były 
Symbole Wielkiej Brytanii. Komisja konkursowa obejrzała wszystkie 
prace, w których pomysłowość dzieci nie miała granic. Prace były cie-
kawe, estetycznie wykonane, zastosowano różnorodne techniki pla-
styczne. Komisja oceniła prace następująco:

W klasach I-III:
I m. – Paulina Karpeta
II m. – Anna Strzelec, Kacper Garbacz
III m. – Emilia Raczyńska, Pola Pik
W klasach IV-VI:
I m . – Bartosz Strzelec
II m. – Julia Pik
III m. – Konrad Mularski, Łukasz Derlatka, Kamil Zawada
Drugi konkurs zatytułowany był Baśniowe stworki, a dzieci miały 

za zadanie namalować, narysować, wykleić postać z bajek, baśni, kre-
skówek. Również tutaj dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością 
i pomysłowością. Prace były niezwykłe, kolorowe, bajkowe, wyobraź-
nia dzieci nie miała granic. Konkurs został zorganizowany przez Bi-
bliotekę Szkolną.

W Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym nagrodzo-
no:

I m. – Miłosz Skorek-Piętak
II m. – Zofia Materek
III m. – Norbert Wiatr
Klasy I-III:
I m. – Gabriela Gąska, Anna Strzelec
II m. – Filip Podgórski, Pola Pik
III m. – Kacper Garbacz, Natalia Partita, Lena Sykuła
Wyróżnienia: Mateusz Pacek, Zuzanna Materek, Amelia Sykuła, 

Paulina Karpeta, Emilia Raczyńska
Klasy IV-VI:
I m. – Łukasz Derlatka, Bartosz Strzelec
II m. – Julia Pik, Jowita Wiatr
III m. – Maria Dwojak, Konrad Mularski
Wyróżnienie: Przemysław Derlatka

Trzecim konkursem 
zorganizowanym na jesieni 
obecnego roku szkolnego 
był konkurs plastyczny Pol-
skie symbole narodowe i pa-
triotyczne przeprowadzony 
przez Sławomira Ziewiec-
kiego i Rafała Lipkę. Na 
konkurs wpłynęło kilka-
naście prac wykonanych 
różnorodnymi technikami. 

Także w tym konkursie uczniowie wykazywali się inicjatywą, opano-
waniem różnych technik plastycznych, starannością i dokładnością. 
Komisja doceniła następujące prace:

W PP i OP:
I m. – Kamila Fijałkowska
II m. – Miłosz Skorek-Piętak, Norbert Wiatr 
Klasy I-III:
I m. – Paulina Karpeta, Anna Strzelec, Pola Pik, Kacper Garbacz
II m. – Gabriela Gąska, Emila Błach
Klasy IV-VI:
I m. – Jowita Wiatr, Bartosz Strzelec
II m. – Łukasz Derlatka, Maria Dwojak
III m. – Konrad Mularski

Rafał Lipka
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Przedszkolaki miały 
przyjemność posłuchać ko-
lęd i pastorałek w wykonaniu 
artystów. Panie zaprezen-
towały także własnoręcznie 
wykonane ozdoby choinko-
we. Przedszkolaki wspólnie 
z gośćmi wykonały łańcuchy 
na choinkę. Dzieci z zaintere-
sowaniem słuchały opowieści 

kobiet o dawnych czasach, zwyczajach, obrzędach z okazji dorocznych 
świąt, a także o ciężkiej pracy na wsi jaką musiały wykonywać również 
i dzieci. Panie opisały także strój, w którym się zaprezentowały oraz 
opowiedziały o swoich działaniach w Kole Gospodyń Wiejskich. 

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Dzięki takim spotka-
niom nasi wychowankowie kształtują w sobie zainteresowania trady-
cjami i z coraz większą dbałością pielęgnują to, co pozostawili po so-
bie przodkowie. Największą atrakcją było jednak przymierzanie przez  
dzieci elementów strojów pań, jak i pozowanie do wspólnych zdjęć, do 
których obejrzenia wszystkich zapraszamy!

Monika Sławińska

W  sz ko ł Ac h

Popularyzują twórczość Brzechwy i Tuwima
Biblioteka szkolna Pu-

blicznej Szkoły Podstawo-
wej w Kierzu Niedźwiedzim 
była organizatorem konkur-
sów dla uczniów klas I-III 
oraz IV-VI. 

Celem konkursu dla 
klas I-III była popularyzacja 
twórczości Juliana Tuwim 
i Jana Brzechwy.

Z tego względu klasa 
I miała za zadanie wyrecy-
tować wybrany przez siebie 

wiersz Juliana Tuwima, natomiast klasy II-III napisały test ze znajo-
mości wierszy Jana Brze-
chwy. 

Uczestnicy konkursu 
z klas IV-VI mieli za zada-
nie samodzielne napisanie 
rymowanki, nawiązującej 
do bohaterów literackich, 
tytułów oraz treści książek 
lub/i przedstawienie ilu-
stracji do swojej ulubionej 
książki. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody zakupio-
ne w ramach projektu Klucz do przyszłości.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak

Z Kierza do… Chin

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwie-
dzim brali udział w kolejnych wycieczkach w ramach projektu Klucz 

do Przyszłości. 
Tym razem były to wyjaz-

dy do Szkoły Języków Obcych 
Perfekt w Skarżysku-Kamien-
nej. Klasy I-III wybrały się 
04.12.2014r., natomiast klasy 
IV-VI 11.12.2014r. Uczniowie 
w ciekawy sposób poznali kul-
turę i obyczaje Chin. Kolorowe 

slajdy pozwoliły przenieść się do Zakazanego Miasta, na Wielki Mur 
i w Dolinę Rzeki Żółtej, przybliżając osobliwości chińskiej architek-
tury, fauny i flory. Nietypowe chińskie warsztaty bardzo zaciekawiły 
i zafascynowały dzieci. Uczniowie mogli sprawdzić się w jedzeniu pa-
łeczkami oraz chińskiej kaligrafii. Były też ciasteczka z wróżbą oraz 
kwiaty szczęścia. Nie zabrakło też dyskoteki, azjatyckich gier i zabaw 
oraz wielkich szaleństw w Brykolandii. 

Katarzyna Woźniak

Ciekawe spotkania w przedszkolu

W dniu 19.12.2014r. nasze przedszkole odwiedziły Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry. Zaproszeni goście, którym 
bliskie sercu są zwyczaje, pieśni ludowe, tradycje własnego regionu 
pielęgnowane z dziada pradziada  rozmawiały z dziećmi o zbliżają-
cych się Świętach Bożego Narodzenia i domowych przygotowaniach 
z tym związanych.  Pięknie wystrojone panie opowiedziały historię 
powstania Koła, ich działalności i ról, jakie w nim pełnią. 
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Podsumowanie rozgrywek brydżowych

12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym nastą-
piło uroczyste podsumowanie V edycji rozgrywek brydża sportowego, 
w której rywalizowało łącznie 34. zawodników. Zwycięzcą został Le-
szek Kubik (303,5 pkt.), drugi był Marek Jaskólski (284), a trzeci Józef 
Łyżwa (254).

Podsumowania rozgrywek dokonał sędzia główny Marek Ja-
skólski, gratulacje najlepszym złożył wójt gminy Zdzisław Woźniak 
oraz prezes klubu sportowego Grom Szymon Płusa. Oni też wręczy-
li nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne dla 
trzech czołowych zawodników oraz puchary dla pierwszych 12. za-
wodników oraz dyplomy dla wszystkich ufundowane przez klub.

Później odbyło się spotkanie koleżeńskie, które umilił występ ka-
baretu Grom.

  
                                                                        Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2015r.  

2015 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2015 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

NAZWA SOŁECTWA Rodzaj 
odpadów DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW NAZWA SOŁECTWA Rodzaj 

odpadów DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

Lipowe Pole 
Skarbowe, 

Lipowe Pole 
Plebańskie, 
Świerczek,
Skarżysko 
Kościelne 
(ul. Leśna, 
Dworska, 

Spacerowa, 
Olszynki, Kolonia)

Komunalne
(pojemnik) 27 24 31 28 26 30 28 25 29 27 24 29

Skarżysko 
Kościelne I i II

Komunalne
(pojemnik) 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 31

Segregowane
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

16 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11

Segregowane
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

16 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11

Wielkogabarytowe
opony, zużyty 

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

30 30
Wielkogabarytowe

opony, zużyty 
sprzęt elektryczny 

i elektroniczny
30 30

Popiół 20 17 17 21 - 16 - 18 - 20 17 15 Popiół 20 17 17 21 - 16 - 18 - 20 17 15
Posesje z trudnym 

dojazdem 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 Posesje z trudnym 
dojazdem 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Majków, 
Michałów

Komunalne
(pojemnik) 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30

Kierz 
Niedźwiedzi, 

Grzybowa 
Góra

Komunalne
(pojemnik) 30 27 27 24 29 26 31 28 25 30 27 18

Segregowane
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne,
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

9 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4

Segregowane
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

9 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4

Wielkogabarytowe
opony, zużyty 

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

31 29
Wielkogabarytowe

opony, zużyty 
sprzęt elektryczny 

i elektroniczny
31 29

Popiół 15 19 19 16 - 18 - 20 - 15 19 17 Popiół 15 19 19 16 - 18 - 20 - 15 19 17
Posesje z trudnym 

dojazdem 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 Posesje z trudnym 
dojazdem 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

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

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy do oddawania takich odpadów jak:
baterie i akumulatory, świetlówki, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowaniach po farbach, lakierach oraz innych środkach 
chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania z tekstyliów, oleje i tłuszcze, popiół, odpady poremontowe.

Adres PSZOK
ul. Kolonia 7
26-115 Skarżysko Kościelne
Punkt czynny w każdą środę od godziny 11:00 do 19:00

Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel. (041) 251-28-39 
www.toensmeier.pl

(jaki)
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Jasełkowo i koncertowo w Nowy Rok
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, ale również absolwenci Zespo-

łu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym wraz z Nowym Ro-
kiem znów pokazali swą klasę.

Dla wszystkich mieszkańców gminy przygotowali przepiękne 
przedstawienie jasełkowe połączone z koncertem noworocznym.

Wypełnioną po 
brzegi salę i wszyst-
kich przybyłych po-
witała dyrektor szkoły 
Dorota Gibas.

Głównymi bohate-
rami jasełek byli  trzej 
królowie – Kacper, 
Melchior i Baltazar. 
Każdy z nich miał ro-

dzinę i zmagał się  z problemami codziennego życia. Na swojej drodze 
spotykają Gwiazdę, która prowadzi ich do nowonarodzonego Zbawi-
ciela i wskazuje jakimi wartościami należy się kierować. W role akto-
rów wcielili się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Autor-
kom scenariusza – s. Annie Wrzesińskiej i Marcie Kwiatkowskiej 
– doskonale udało się połączyć elementy tradycji chrześcijańskiej ze 
współczesnością. Przepięknie, kilkakrotnie, śpiewał duet Oliwia Ko-
cia i Patryk Jędrzejczyk. Nie odstępowała im wokalistka Martyna 
Szumiał. 

Ważną rolę odegrały występy taneczne, które przygotowały 
Anna Miernik, Beata Pa-
stuszka i Marzanna Drę-
ga. Oprawę muzyczną za-
pewnił chór szkolny pod 
opieką Renaty Wolskiej. 

W przygotowaniach 
pomagały również Ka-
tarzyna Malik i Tatjana 
Rojek – Figarska. Ogrom-
ną pomoc w przygotowa-

nie dekoracji (okazała 
i piękna, a zachwyt 
wzbudziły dwa wiel-
błądy na kółkach) oka-
zali Arkadiusz Janow-
ski i Iwona Półtorak.

Gratulacje naszym 
młodym aktorom oraz 
ich opiekunom skła-
dali wójt Zdzisław 

Woźniak, przewod-
nicząca rady gminy 
Marzena Piętak oraz 
dyrektor szkoły Do-
rota Gibas. Dołączyli 
do tego życzenia no-
woroczne dla wszyst-
kich obecnych.

Po krótkiej prze-
rwie odbył się kon-
cert w wykonaniu 

chóru szkolnego silnie wspomaganego przez absolwentów szkoły. To, 
że absolwenci nadal aktywnie uczestniczą w życiu naszej społeczno-

ści to dowód na ich silną więź ze środowiskiem, ale i zapewne efekty 
prawidłowo prowadzonej pracy wychowawczej.

Jacenty Kita

ko n c e r t  n o Wo r o c z n y
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