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Egzemplarz bezpłatny

Promocja w Warszawie

o priorytetach inwestycyjnych gminy rozmawiamy
z wójtem Zdzisławem Woźniakiem,
relacja z sesji rady gminy,
otwarcie nowej Komendy Powiatowej Policji,
w parafii,
w przedszkolu i w szkołach,
informacja na temat bezpłatnych porad prawnych,
harmonogram wywozu odpadów komunalnych,
brydżyści podsumowali sezon

Powiat skarżyski, w tym nasza gmina 15 stycznia, promowała
swe walory i potencjał w Domu Chłopa w Warszawie

Jasełkowe przedstawienia i wigilijne spotkania
Grudzień i początek stycznia to czas świątecznych spotkań,
którym często towarzyszą przedstawienia jasełkowe w wykonaniu
najmłodszych mieszkańców.

Czytaj na str. 2

Świąteczne spotkanie u biskupa radomskiego

Czytaj w tym wydaniu Naszej Gminy.

8 stycznia w seminarium duchownym w Radomiu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe
samorządowców z obszaru diecezji z biskupem
radomskim ks. Henrykiem
Tomasikiem. Wziął w nim
udział wójt gminy
Zdzisław Woźniak.
Czytaj na str. 2

Świąteczny czas w szkołach
Za nami Święta Bożego Narodzenia. W sposób szczególny przeżywali je najmłodsi mieszkańcy gminy. 		
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Świąteczne spotkanie
radomskiego

u

biskupa

8 stycznia w seminarium
duchownym
w Radomiu odbyło
się doroczne spotkanie opłatkowe samorządowców z obszaru
diecezji z biskupem
radomskim ks. Henrykiem Tomasikiem.
Wziął w nim udział wójt
gminy Zdzisław Woźniak, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz
pozostali włodarze gmin z terenu diecezji radomskiej.

Ryszarda Kucewicza. Koncert przeplatany był czytaniem nauczania
Jana Pawła II oraz fragmentów dzienniczka św. siostry Faustyny.
Za piękny koncert serdecznie podziękował ks. biskup, zaś zebrani
nagrodzili długimi oklaskami na stojąco.
Następnie ks. prof. Zbigniew Niemirski, redaktor naczelny
Gościa Niedzielnego przedstawił referat zatytułowany 1050 lat temu wtedy wszystko się zaczęło. Jak to było w Europie i u nas. Referat odnosił się do genezy chrztu Polski w 966 roku dokonanego przez księcia
Mieszka I.
Po modlitwie w refektarzu ks. biskup odmówił modlitwę, a zebrani połamali się opłatkiem.
Jacenty Kita

Promocja w Warszawie
Powiat
skarżyski,
w tym nasza gmina, promowała swe walory i potencjał w Domu Chłopa
w Warszawie.
- Imprezę promocyjną
zorganizował Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej,
który skupia mieszkające
w stolicy osoby wywodzące się z regionu świętokrzyskiego. W tym roku promował się powiat skarżyski, w tym nasza gmina – mówi wójt gminy Zdzisław
Woźniak.

Po odśpiewaniu kolędy Wśród nocnej ciszy przybyłych powitał
gospodarz ks. bp Henryk Tomasik nawiązując do rozpoczętego
8 grudnia przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia.

Później świąteczny koncert kolęd dał Zespół Pieśni i Tańca
Sorbin, któremu towarzyszył proboszcz ks. Sławomir Spychaj,
pod kierunkiem Haliny Fidor, przy muzycznym akompaniamencie Dariusza Figarskiego, Edwarda Orłowskiego oraz
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W wyjeździe uczestniczyła również przewodnicząca rady Marzena Piętak
(gratulujemy umiejętności
wokalnych!), sekretarz gminy Monika Mączyńska, odpowiedzialna za promocję
gminy Dagmara Błach, zespół Grzybowianki oraz przedstawiceiele zespołu Niedźwiadki.
Podczas spotkania wójt
i przewodnicząca przedstawili walory naszej gminy zachęcając do jej odwiedzania.
W części artystycznej wystąpiły nasze zespoły, stoisko
z jadłem regionalnym miały
Grzybowianki. Na specjalnej
konferencji dyskutowano również na temat przemysłu zbrojeniowego w Polsce, w tym w naszym regionie.
Jacenty Kita
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nasza rozmowa

Drogi, termomodernizacja i budowa
przedszkola
To są priorytety inwestycyjne wynikające z jednogłośnie uchwalonego przez radę gminy 29 grudnia 2015 roku budżetu na rok 2016.
Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 16.221.015 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 16.521.015 zł. Deficyt budżetu 2016 roku
w wysokości 300.000,00 zł. Na inwestycje gmina zamierza wydać
1.564.300 złotych tj. około 10% całości wydatków.

O priorytetach inwestycyjnych rozmawiamy z wójtem gminy
Zdzisławem Woźniakiem.
- Jacenty Kita: Panie wójcie, chciałoby się powiedzieć, że w innych latach było to więcej…
- Zdzisław Woźniak: Choć w porównaniu z poprzednimi latami
nie wydaje się to procentowo dużo w stosunku do wysokości budżetu gminy, to jednak proszę pamiętać, że po pierwsze zakończyliśmy
największą inwestycję w historii naszego samorządu tj. budowę kanalizacji. Po drugie skończyły się środki finansowe z UE z perspektywy 2007-2013, a kolejne, realnie zaczną napływać w roku 2017. Rok
2016 będzie czasem składania wniosków o dofinansowanie. Po trzecie,
porównując do sąsiednich samorządów, to i tak dużo. Wydatki inwestycyjne powiatu skarżyskiego czy też na przykład Suchedniowa lub
Bliżyna oscylują wokół 4-5% całości budżetu.
- Jakie będą priorytety w 2016 roku?
- Nie można mówić, że budżet ten jest pasywny i stagnacyjny. Po
zakończeniu budowy kanalizacji, co już zapowiadałem rok wcześniej,
planujemy dalszą rozbudowę dróg gminnych, co łącznie pochłonie około 585.500 zł. W cyklu wieloletnim zaczniemy ul. Słoneczna
w Grzybowej Górze (150.000 zł), ul. Leśna i Spacerowa w Skarżysku
Kościelnym (po 150.000 złotych) oraz budowa odwodnienia ul. Olszynki w Skarżysku Kościelnym (30.000 zł w 2016 roku). Wiele zadań
drogowych zrealizujemy w cyklu rocznym, w kilku przypadkach przy
wsparciu pieniędzmi z funduszu sołeckiego. Można tu wskazać budowę drogi gminnej w Rudce w Michałowie (20.000 zł), ul. Brzozowej
(60.000 zł) i Dworskiej (20.000 zł) w Skarżysku Kościelnym.
- Co, poza drogami?
- Zakończymy przebudowę kotłowni przy szkole w Lipowym Polu
Skarbowym, co pochłonie 250.000 zł oraz dokonamy wymiany dachu budynku szkoły w Kierzu Niedźwiedzim, na co jest w budżecie
110.000. Działania te będą elementem termomodernizacji tych obiektów i chcemy pozyskać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planujemy również budowę przyłączy kanalizacyjnych
na wybudowanych sieciach kanalizacji za 420.000zł i wiele innych zadań na łączną sumę 198.800 zł. W tym przypadku najważniejsze jest

opracowanie dokumentacji projektowej Budowa budynku Przedszkola
Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, na co wydamy 70.000 złotych. Jednak to dopiero pierwszy etap, gdyż w 2016 roku będziemy
aplikować o środki unijne na to zadanie wraz z zagospodarowaniem
całego terenu po byłym kółku rolniczym. Realny termin rozpoczęcia
budowy przedszkola to 2017 rok.
- Wczytując się w budżet widać też wiele drobniejszych zadań.
- Tak, są one odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. To budowa
chodnika od krzyżówki w Lipowym Polu do granic administracyjnych gminy, doświetlenie ul. św. Anny w Majkowie, placu rekreacyjnego w Grzybowej Górze, budowa oświetlenia na Rudce, doświetlenie
Skarżyska Kościelnego np. ul. Polnej.
- Wiele inwencji dotyczy sportu i rekreacji.
- Wykonamy drenaż boiska w Grzybowej Górze oraz uzupełnimy plac zabaw, powstanie siłownia plenerowa w Kierzu Niedźwiedzim oraz doposażymy tę, istniejącą przy tzw. oczku w Skarżysku
Kościelnym. Wybudowane zostanie ogrodzenie stanicy w Michałowie
oraz ścieżka dydaktyczna – elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń – w Lipowym Polu Plebańskim.
- Czy są zagrożenia w realizacji tych zamierzeń?
- Zdaję sobie sprawę z tego, że budżet na pewno nie jest wolny od
zagrożeń. Strona wydatkowa w roku 2016 będzie wnikliwie analizowana na bieżąco. Życie zmusi nas do podejmowania odważnych działań, ale na dzień dzisiejszy ten projekt budżetu jest projektem realnym,
zarówno jeśli chodzi o osiągnięcie pierwszego celu, czyli zabezpieczenia środków na wydatki bieżące naszych jednostek organizacyjnych,
jak i też osiągnięcie drugiego celu tj. wprowadzenie nowych, koniecznych do realizacji zadań. Ale jest to realny budżet. Analizując sygnały
płynące z rządu jestem przekonany, że w trakcie roku plan dochodów
i wydatków będzie wymagał korekt, nawet znaczących. Nie wiem jak
dużych, bo sytuacja gospodarcza w kraju w trakcie roku budżetowego, to nawet dla najlepszych ekonomistów zagadka, ale należy uczynić
wszystko, by przez ten trudny rok gmina przeszła bez wstrząsów, by
zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
- Poza inwestycjami gmina musi realizować zadania własne
i zlecone ustawami. Które stanowią największą pozycję w budżecie
gminy na 2016 rok?
- Według projektu budżetu, najwięcej pieniędzy pochłonie oświata: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, stołówek i świetlic oraz dowożenie uczniów to wydatki rzędu 6.977.550 zł.
Drugi niezwykle ważny dział w wydatkach budżetu to pomoc społeczna. Większość wydatków pochłoną świadczenia rodzinne i dodatki do
zasiłków, zasiłki stałe, dożywianie najuboższych, usługi opiekuńcze,
opłacanie miejsc w domach pomocy społecznej. Łącznie to 3.323.092
zł. Profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kolejne 35.000 zł.
- Jednym zdaniem więc kończąc…
- Nie jest to na pewno budżet na miarę naszych oczekiwań i oczekiwań mieszkańców, jednak jest to mimo wszystko budżet dobry
i możliwy do zrealizowania. Wiele pracy w jego przygotowanie włożyła skarbnik gminy Danuta Barwicka i pracownicy wydziału finansowego, radni pracujący w komisjach. Za to chcę podziękować. Ale to
Rada i Wójt będą współodpowiedzialni za jego realizację. Pamiętać
musimy wszyscy, że obydwa organy ponoszą współodpowiedzialność
za sytuację finansową gminy, a w szczególności realność i celowość
planowanych dochodów i wydatków. Musimy pamiętać, że ten nasz
budżet jest bardzo trudny, mamy do zrealizowania budowę dróg
i wiele innych ważnych zadań. Przypomnę, że Skarżysko Kościelne
należy do beneficjentów unijnego wsparcia. Jeżeli tylko pojawią się takie możliwości, będziemy aplikować o środki unijne.
Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Sesja budżetowa rady gminy
29 grudnia rada gminy na swej ostatniej w ubiegłym roku sesji
uchwaliła m.in. budżet gminy na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Marzena Piętak, a po powitaniu i przyjęciu porządku obrad, sprawozdanie
ze swej pracy w okresie między sesjami złożył wójt gminy Zdzisław

Woźniak. W tym czasie wójt spotkał się między innymi z władzami
Skarżyska-Kamiennej w sprawie przekazania aportem kanalizacji do
MPWiK, brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ oraz
LGD Razem na Piaskowcu, podczas którego przyjęto Lokalną Strategię Rozwoju, a także w sesji budżetowej rady powiatu skarżyskiego.
O trudnym budżecie powiatu na rok 2016 (o sytuacji finansowej
powiatu pisaliśmy już na naszych łamach) mówił radny powiatowy Paweł Wiatr. Część sesji zajęła (w związku z obecnością jednego z przewoźników) dyskusja na temat kursowania busów na obszarze gminy.

Zwyczajowo radni złożyli wiele interpelacji, wniosków i zapytań.
Zbigniew Piętak pytał o to, jakie inwestycje drogowe w Grzybowej
Górze znalazły się w budżecie powiatu. Andrzej Kwiatkowski ponownie poruszył sprawę uprzątnięcia przez powiat gałęzi na ul. Szkolnej. Stanisław Czubak stwierdził, że nadal nie są ustawione znaki
z nazwą miejscowości Kierz Niedźwiedzi przy wjeździe od Zbijowa
i Sadku, brak jest pasów wyznaczających przejście dla pieszych na
skrzyżowaniu. Ponadto zwrócił uwagę na zapadające się pobocza po
wybudowaniu sieci wodociągowej oraz na fakt nieuprzątnięcia ziemi przez MPWiK z parkingu obok cmentarza. Prośbę o ustawienie
znaku z nazwą Grzybowej Góry od strony Jagodnego ponowił Sebastian Pik, pytał też o termin remontu ul. Świętokrzyskiej. Jacek
Bryzik podziękował wójtowi za budowę oświetlenia na ul. Południowej, złożył wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa byłemu wój-
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towi Zbigniewowi Celskiemu, pytał o przygotowania do zimowego
utrzymania dróg oraz wnosił o złagodzenie kryteriów przyznawania
nagród za osiągnięcia sportowe oraz o zwiększenie środków na ten cel.
Tomasza Winiarskiego niepokoił stan drogi dojazdowej do Mogiły
Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim przed uroczystościami 23 stycznia. Monika Kocia zwróciła uwagę Powiatowemu Zarządowi Dróg na
stan poboczy na ul. Iłżeckiej, zaś Zdzisław Rymarczyk pytał o to, co
się dzieje w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej drogi
w Michałowie.
Następnie radni przyjęli plan pracy rady gminy na ten rok. Później
założenia WPF na lata 2016-2028 przedłożyła skarbnik gminy Danuta
Barwicka, a opinię RIO w sprawie projektu tej uchwały wójt Zdzisław
Woźniak. Pozytywną opinię komisji budżetu, finansów i inwestycji
odczytał jej przewodniczący Janusz Sieczka. W dyskusji Monika
Kocia pytała o to, jakie zadania gmina w najbliższych latach będzie
finansowała ze środków UE. Wójt odpowiedział, że priorytetem będą

drogi m.in. ul. Słoneczna,Leśna, Spacerowa, termomodernizacja szkoły w Kierzu Niedźwiedzim wraz z wymianą dachu, termomodernizacja szkoły w Lipowym Polu Skarbowym, budowa nowego przedszkola
oraz na terenach objętych programem Natura 2000 budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej (np. trasy piesze i rowerowe,
ścieżki edukacyjne itp.).
Później radni uchwalili budżet na rok 2016, którego założenia
przybliża wójt na stronie 3.
-Ten projekt nie wszystkich w pełni satysfakcjonuje, ale jest realny i możliwy do zrealizowania. To budżet wypracowany przez radę
i wójta, wspólnie musimy go odpowiedzialnie realizować – mówił wójt
przed głosowaniem. Rada budżet uchwaliła, a po głosowaniu podziękował za to wójt, zaś Marzena Piętak wyraziła uznanie dla skarbnik
gminy oraz pracowników wydziału finansowego, za jego dobre przygotowanie.
Jacenty Kita
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w gminie i okolicy
jącej oficjalnie nową siedzibę oraz poświęcenie
budynku przez biskupa
diecezji radomskiej ks.
Henryka Tomasika, któremu towarzyszył powiatowy kapelan policjantów
ks. Krzysztof Sieczka.
Po poświeceniu był

Oficjalne otwarcie nowej Komendy
Powiatowej Policji

4 stycznia punktualnie w południe w Skarżysku – Kamiennej
oddano oficjalnie do użytku nową a zarazem najnowocześniejszą komendę powiatową
Policji. Obiekt powstał w przeciągu
zaledwie 16 miesięcy
w ramach programu
Standaryzacji Komend i Komisariatów policji.
W
uroczystościach udział wzięli
m.in. Zastępca Komendanta Głównego
Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji
w Kielcach insp. Rafał Kochańczyk wspólnie ze swoimi zastępcami,
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław
Szymczyk. Obecni byli parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski, wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak, przedstawiciele władz lokalnych,
w tym wójt Zdzisław Woźniak.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Następnie odegrano hymn państwowy, a na
maszt wciągnięta została flaga. Potem głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku- Kamiennej nadkom. Piotr Zalewski, który
przywitał wszystkich zgromadzonych gości.
Głównym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi otwiera-

czas na wystąpienia
okolicznościowe gości,
następnie na zwiedzanie obiektu, który liczy
22 tys. metrów sześciennych kubatury budynków, przeszło 4 tys.
metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej,
3 obiekty usytuowane na
działce o powierzchni 1,5
hektara. Obiekt przeznaczony jest dla 175. policjantów. Obecnie pracuje
w niej 160. funkcjonariuszy oraz 23. pracowników
cywilnych.
Kosztował
około 23 mln złotych.
Jacenty Kita

Spotkanie opłatkowe w Starostwie
W
poniedziałek
22 grudnia w Starostwie
Powiatowym zorganizowano spotkanie wigilijne z udziałem: Zarządu
Powiatu
Skarżyskiego,
Włodarzy Gmin Powiatu
Skarżyskiego oraz skarżyskich mediów. Obecny
był wójt gminy Zdzisław
Woźniak.
Starosta skarżyski Jerzy Żmijewski
życzył spokojnych,
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych
przy
wigilijnym
stole
w ciepłej i rodzinnej atmosferze, a do
życzeń przyłączyli
się także członkowie
zarządu oraz włodarze gmin powiatu skarżyskiego.
Później władze powiatu, wójtowie gmin oraz zaproszeni pracownicy skarżyskich mediów złożyli sobie wzajemnie życzenia. Spotkanie przebiegało w świątecznej, serdecznej i ciepłej atmosferze. Na koniec zaproszeni goście otrzymali z rąk starosty świąteczne bombki
oraz kalendarze na 2016 rok.
(jaki)
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Opłatkowe spotkania grup parafialnych
Zw ycz ajowo
na początku roku
spotkają się grupy
parafialne funkcjonujące przy parafii
św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym,
aby złożyć sobie
życzenia świąteczno – noworoczne.

na Rzecz Odnowy
Zabytków
Parafii
św. Trójcy, Rycerze
Kolumba, Apostolat Maryjny.
Dzień
później
proboszcz oraz siostra Anna Wrzesińska spotkali się na

Spotkanie w dniu
9 stycznia poprzedziło
nabożeństwo
odprawione przez ks.
proboszcza Mariana
Czajkowskiego. Później życzenia składali
sobie m.in. członkowie Stowarzyszenia

Koncert kolęd i pastorałek
27 grudnia w Kościele Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym zabrzmiały najpiękniejsze
kolędy
i
pastorałki
w wykonaniu zespołu
Pol-Orffa z Szydłowca,
którym od niemal sześciu
dekad kieruje Tadeusz
Gogacz, a który już gościliśmy w naszej świątyni 25 października.
Był to wspaniały koncert, który wprowadził nas w klimat tego, co
wydarzyło się w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu.
Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św.
Trójcy z prezes Agnieszką
Derlatką oraz proboszcz, ks.
Marian Czajkowski.
Dziękujemy wszystkim,
którzy przybyli do naszej
Świątyni, aby wspólnie śpiewem chwalić Pana. Wśród
bardzo licznie zgromadzonych byli m.in. przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radny powiatowy Paweł
Wiatr i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.
(jaki)

Gmina Skarżysko Kościelne
zaprasza na obchody

153. rocznicy POWSTANIA STYCZNIOWEGO

które odbędą się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
w miejscowości Kierz Niedźwiedzi w dniu 23 stycznia 2016 roku
W programie:
Część I – cmentarz parafialny w Skarżysku Kościelnym
- godz. 10.30 – złożenie kwiatów na nagrobku Powstańca
Styczniowego
Część II – Mogiła Powstańcza w Kierzu Niedźwiedzim
- godz. 11.00 – przywitanie zaproszonych gości i modlitwa
przy Mogile Powstańca z 1863 roku
- godz. 11.30 – Apel pamięci
- godz. 11.50 – przemówienia okolicznościowe, złożenie
kwiatów
- godz. 12.00 – salwy armatnie
Część III – Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim
- godz. 12.30 – wręczenie pamiątkowych odznaczeń
- godz. 12.50 – występ artystyczny zespołu Niedźwiadki
- godz. 12.50 - poczęstunek

podobnym spotkaniu z młodzieżą, aktywnie działającą
przy parafii –
ministrantami,
scholą i chórem.
(jaki)
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Opłatkowe Spotkania
Fragment Ewangelii odczytał prezes jednostki
Marian Gładyś, po czym
życzenia zebranym strażakom i członkom ich
rodzin złożyli wójt gminy
Zdzisław Woźniak oraz
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak.

„Nadzieja znów się rodzi…”
Na przełomie roku braliśmy udział w spotkaniach świąteczno –
opłatkowych zorganizowanych przez organizacje i stowarzyszenia
działające w gminie.
U nauczycieli emerytów

18 grudnia przy wigilijnym
stole spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Skarżysku Kościelnym.
Najpierw wystąpił szkolny chór
pod kierunkiem Renaty Wolskiej.
Później życzenia nauczycielom –
emerytom złożyli: prezes sekcji

Wśród
gości,
poza
wspomnianymi wyżej, byli
miejscowi radni Zbigniew
Piętak i Sebastian Pik, sołtys Magdalena Piętak, dyrektor szkoły Małgorzata
Strzelec, prezes powiatowy
Krystyna Nowak,
wójt gminy Zdzisław
Woźniak,
sekretarz Monika
Mączyńska, prezes
ZNP w Skarżysku
Kościelnym Beata
Pastuszka
oraz
dyrekcja szkoły –

PSL Wojciech Płusa.
Zebrani łamali się
opłatkiem, zaś spotkanie uświetnił występ zespołu Grzybowianki.

Witold Woźniak i Dorota
Gibas. Nie zabrakło wzajemnych życzeń, łamania się
opłatkiem oraz wigilijnego poczęstunku.
Wigilia strażacka
Dzień później w wigilijnym spotkaniu uczestniczyli
strażacy z Grzybowej Góry.

W Urzędzie Gminy
29 grudnia w sali konferencyjnej urzędu gminy opłatkiem łamali
się nasi samorządowcy oraz zaproszeni goście – radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji oraz instytucji z powiatu i gminy, strażacy, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
Modlitwę odmówił ks. proboszcz Marian Czajkowski, życzenia
zebranym złożył wójt Zdzisław Woźniak i przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak
dok. na str. 8
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Op ł at ko w e Sp o t k a n i a
dok. ze str. 7

n icz ąc a rady g m i ny
Ma rzena Pięta k , wójt
Z d zi s ł aw
Wo ź n i a k ,
r ad n i Renat a Kę pa
i Włodzimierz Foch, dyrektor szkoły Iwona Maj,
prezes gminny OSP Piotr
Janiec. Obecni byli mieszkańcy obu sołectw, Strażackie Druhenki, strażacy.
Najpierw wystąpiły
dzieci z miejscowej szkoły przygotowane przez
Ewę Cedro, Paulinę
Rokicką oraz Małgorzatę Marszałek. Za występ
dzieci otrzymały słodki
upominek ufundowany
przez Danutę Banaczek

Świąteczne spotkanie
w Lipowym Polu Plebańskim…
Tradycyjnie na początku roku na spotkanie
świąteczno – noworoczne zaprosili strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego. Przybyłych powitał
prezes Tadeusz Chyb,
wśród gości byli:
ks. proboszcz Mirosław Maciąg, wicewojewoda Andrzej
Bętkowski,
radni
powiatowi
Danuta
Banaczek,
Paweł
Wiatr i Roman Wojcieszek,
przewod-

i Łukasza Chyba.
Później
mieliśmy
program wokalno-muzyczny w wykonaniu Anny Olbryś,
Eweliny Góreckiej
i Natalii Chyb. Przybyli też kolędnicy,
czyli Perły z lamusa pod kierunkiem Anny
Tchórzewskiej. Nie zabrakło życzeń, a na koniec modlitwę odmówił ks. Mirosław Maciąg, połamano się
opłatkiem, całość zakończyło świąteczno-koleżeńskie spotkanie.
…i Lipowym Polu Skarbowym
Cykl świątecznych spotkań zakończyliśmy Z wizytą u kolędnika 10 stycznia
w Lipowym Polu Skarbowym.
W imieniu rady sołeckiej
przybyłych powitał Włodzimierz Foch. Spośród gości przybyli ks. proboszcz Mirosław Maciąg,
radna powiatowa Danuta Banaczek oraz wójt Zdzisław Woźniak,
burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska.
Najpierw obejrzeliśmy jasełka przygotowane z dziećmi przez
Krystynę Foch. Wystąpili: Marysia Rurarz, Julia Glijer, Maja Rutkowska, Zuzanna Sieczka, Matylda Bilska, Inga Bilska, Ola Bilska,
Oliwia Oleś, Julia Pluta, Karolina Minda, Ola Minda i Aleks Niziołek-Kiełbasa. Później zagrał i zaśpiewał zespół Niedźwiadki z Kierza
Niedźwiedziego w składzie: Jacek Banaszczyk, Jan Ulewiński, Ireneusz Pączek, Maciej Ulewiński, Krzysztof Pączek, Wiktoria Kuźdub,
Paulina Ulewińska, Weronika Tarabasz, Julia Sasal, Maria Ulewińska, Amelia Kuźdub.
Na koniec goście złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.
Jacenty Kita
Więcej zdjęć na: www.skarzysko.com.pl
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Jasełkowe przedstawienia i wigilijne
spotkania
Grudzień i początek stycznia to czas świątecznych spotkań,
którym często towarzyszą przedstawienia jasełkowe w wykonaniu
najmłodszych mieszkańców.

W szkole w Lipowym Polu Skarbowym

Mali wykonawcy otrzymali upominki świąteczne od Danuty
Banaczek – Radnej Powiatu Skarżyskiego, w których oprócz słodyczy, znalazła się książka pt. Góra Skarbów ze specjalnymi dedykacjami dla dzieci od naszej regionalnej pisarki, Elżbiety Jach.

W Majkowie

22 grudnia na spotkaniu świąteczno – noworocznym gościliśmy w Majkowie.

Piękną historię o narodzinach Jezusa w Betlejem, która nigdy
się nie zestarzeje bez względu na to, jak często będzie się ją opowiadać, przypomniały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym, podczas jasełkowego przedstawienia w dniu 18 grudnia.
W spotkaniu uczestniczyły rodziny uczniów oraz zaproszeni
goście: wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz przewodnicząca rady
gminy Marzena Piętak. Dzieci zostały przygotowane do występu przez wychowawczynie, Ewę Cedro, Małgorzatę Marszałek
i Paulinę Rokicką.
Zaprezentowany
program jasełkowy
przygotowali:
Justyna Dziumowicz-Dziura,
Ilona
Szwed i Mateusz
Jeziorski.
Wśród
gości byli: proboszcz
ks. Tadeusz Urbańczyk, wójt Zdzisław
Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, radny Mariusz
Szwanke, ale przede wszystkim rodzice, babcie i dziadkowie
dzieci.

Na koniec odbyła się tradycyjna już w Majkowie wigilia, na
którą przygotowano 1000 pierogów!
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Witaj nam Królu, witaj nam Panie

Pod tym tytułem
w Zespole Szkół Publicznych obejrzeliśmy
5 stycznia przedstawienie jasełkowe w dwóch
odsłonach: historycznej
i współczesnej.
Jak mówiła na wstę-

Woźniak, w gronie zebranych byli m.in. przewodnicząca rady
gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radny powiatowy Paweł Wiatr, radni Monika Kocia, Janusz Sieczka
i Andrzej Kwiatkowski.

pie s. Anna Wrzesińska symboliczne serce na dekoracji przygotowanej na jasełka nawiązuje do rozpoczętego w grudniu Roku
Miłosierdzia. –Jezus po to przyszedł na świat, aby dać miłosierdzie - mówiła s. Anna.
Licznie przybyłych powitał dyrektor szkoły Witold
Obejrzeliśmy występy słowne i muzyczne przygotowane
przez s. Annę i s. Małgorzatę, nauczycieli Urszulę Mendak,
Martę Kwiatkowską, Martę Kocia i Małgorzatę Bilską, absolwentów szkoły, scholi szkolnej oraz uczniów klasy III SP (część
historyczna jasełek), kl. IIa gimnazjum i Vb SP.
Za piękny występ na zakończenie podziękowali wójt
Zdzisław Woźniak i przewodnicząca Marzena Piętak składając zarazem życzenia noworoczne.

Jasełka w Grzybowej Górze

10 stycznia obejrzeliśmy przedstawienie
jasełkowe
w Grzybowej Górze,
na które przybyli
m.in. wójt Zdzisław
Woźniak, miejscowi radni Sebastian
Pik i Zbigniew Piętak, sołtys Magdalena Piętak, przewodniczący rady rodziców Wojciech Płusa, szef miejscowych
strażaków Marian Gładyś, przewodniczący rady sołeckiej
Waldemar Dwojak.
Uczniowie szkoły zaprezentowali program Bóg się rodzi, który przygotowały: Ewelina Hamera, Justyna Rokita,
Katarzyna Kowalik i Sylwia Stanisławek. W rolę aktorów
wcielili się: Lena Sykuła (Maryja), Bartosz Strzelec (Józef),
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Sukces naszych gimnazjalistów i absolwentki
Agata Kołodziej, absolwentka
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
zwyciężyła w Nieziemskim Festiwalu
Piosenki Magicznej.
W konkursie wystartowało 16. wykonawców z Publicznego Gimnazjum
ze Skarżyska Kościelnego, Gimnazjum
nr 2 ze Skarżyska, Gimnazjum z Suchedniowa, Zespołu Szkół Ekonomicznych ze Skarżyska, Zespołu Placówek

Maja Nowak (Zając), Anna Strzelec (Pająk), Jowita Wiatr (Niedźwiedź), Paulina Karpeta (Sowa), Alicja Dwojak (Anioł), Julia Pik
(Sarna), Maria Dwojak (Wilk), Paweł Płusa (Wilk), Kacper Płusa
(Wół), Kacper Grabacz, Filip Podgórski i Jakub Stefaniak (Trzej
Królowie), Oskar Grabacz, Miłosz Skorek – Piętak, Dawid Walczyński i Norbert Wiatr (Pasterze), Zofia Materek, Nikola Klimorowska, Lena Madej, Blanka Cenda, Amelia Surma, Kamila
Fijałkowska, Filip Jaworski i Klaudia Kocia (Owieczki), Gabriel

Edukacyjno - Wychowawczych oraz Zespołu
Placówek Resocjalizacyjnych.
Zwyciężyła
Agata Kołodziej z Zespołu
Szkół Ekonomicznych,
która wykonała balladę
Hallelujah. Drugie miejsce zajął żeński zespół
z Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w składzie:
Julia Sasal, Paulina Ulewińska, Aleksandra Pająk, Gulia Cun-

Gąska, Mateusz Woźniak i Mateusz Pacek (Mieszkańcy Betlejem)
oraz Chór aniołów: Oliwia Misiowiec, Julia Kuszewska, Zuzanna
Materek, Apollonia Pik, Julia Zając, Emilia Błach, Mateusz Janiec,
Daniel Gładyś, Wiktor Sieczka, Kacper Śniegulski i Kamil Kocia.
Po występie uczniów wójt gminy złożył zebranym życzenia świąteczne, następnie wspólnie śpiewano kolędy.
Jacenty Kita
Więcej zdjęć na: www.skarzysko.com.pl

to, Magdalena Kobierska, Magdalena Niziołek, Blanka Figarska
i Weronika Tarabasz wykonując utwór Dach. Wyróżnienia otrzymały Paulina Ulewińska i Aleksandra Pająk, które zaśpiewały utwór
Wracam do domu.
Laureaci konkursu dostali nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników festiwalu plakaty zespołu Happysad z autografami muzyków.
(jaki)
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Świąteczny czas w szkołach
Za nami Święta Bożego Narodzenia. W sposób szczególny przeżywali je najmłodsi mieszkańcy gminy.

Wigilia w SP Grzybowa Góra

W okresie bożonarodzeniowym tradycją Szkoły Podstawowej
w Grzybowej Górze jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, a także obchodzenie Wigilii razem z wychowawcami klas i absolwentami
szkoły. W tym roku wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali się w klasach 22 grudnia, aby najpierw przygotować wigilijny stół, a następnie
zasiąść do świątecznego posiłku. Zanim jednak zasiedli, przełamali
się opłatkiem z kolegami, koleżankami i nauczycielami, jak również
z byłymi uczniami, którzy tego dnia odwiedzili naszą szkołę.
Najmłodsze dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego świętowały pod opieką Anety Makowskiej i Sylwii
Szumańskiej, uczniowie klasy I - z Eweliną Hamerą, uczniowie klasy II i III wieczerzali pod opieką Katarzyny Kowalik i Sylwii Stanisławek, a uczniowie klas IV-VI spędzili Wigilię pod opieką Justyny
Rokity i Rafała Lipki. Tego dnia nie zabrakło tradycyjnych potraw:
pierogów, sałatek, ryby i ciast. Wszystkie były przepyszne i smakowały
znakomicie!

Na zakończenie dnia każdy uczeń naszej szkoły otrzymał świątecznego Mikołaja wraz z życzeniami złożonymi przez dyrektor Małgorzatę Strzelec.
Rafał Lipka

SP Kierz w świątecznym nastroju

Święta Bożego Narodzenia były okazją dla uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim do wykazania się podczas zajęć kulinarnych zdolnościami do wypieków świątecznych.

Po Wigilii wszyscy uczniowie zebrali się w sali przyrodniczej,
gdzie odbył się koncert kolęd i pastorałek oraz pieśni o świątecznej
tematyce. Wystąpili w nim uczniowie i uczennice wszystkich klas,
którzy zaśpiewali m.in. Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do
stajenki, Gdy śliczna panna oraz wiele innych znanych i lubianych
utworów.
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Najpierw kuchnię okupowały pierwszaki. Wraz ze swoją panią piekły
świąteczne pierniki, a później według własnego pomysłu każde dziecko
dekorowało swoje ciasteczka. Zabawie i radości nie było końca. Debiut
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czas świąteczny w szkołach

w kuchni pierwszaki zdały na szóstkę.
Później do kuchni wkroczyli uczniowie kl. VI, którzy jako doświadczeni kucharze w sposób profesjonalny zabrali się do pracy. Piekli ciasto
i pierniki, a później je dekorowali. Zrobione i zapakowane pierniki będą
czekać na szkolną wigilię.
Dzieci z Punktu Przedszkolnego wspólnie z paniami wykonały piękne kolorowe łańcuchy, które zdobią salę. Dużo radości sprawiło im także
przygotowanie kartek świątecznych, które wykonały z bardzo dużym zaangażowaniem.

Tego dnia został rozstrzygnięty także konkurs na najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową przeznaczony dla uczniów klas 0-3. W kategorii klas 0-1 zwyciężyli: Fabian Duklas (Klasa „0”), Patrycja Ulewińska
(Klasa „0”) i Marysia Indyka (Klasa 1). Natomiast w kategorii klas 2-3:
Nikola Maciejczak (Klasa 2), B (Klasa 2) oraz Amelia Kuźdub (Klasa 3).
Zwycięzcom gratulujemy.

Świąteczny nastrój zapanował również w Punkcie Przedszkolnym
w Kierzu 22 grudnia, kiedy to dzieci, rodzice i panie z punktu przedszkolnego spotkali się na wspólnej Wigilii. Panie złożyły wszystkim obecnym
świąteczne życzenia, po których wszyscy wspólnie zasiedli do pięknie
nakrytego stołu. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze,
wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci.

Miały także okazję poczuć magię Świat Bożego Narodzenia poprzez
wspólne przygotowanie pierniczków. Dzieci poznały wszystkie składniki
ciasta piernikowego i cały proces jego powstawania. Każde z nich samodzielnie wykonywało ciasteczka za pomocą foremek różnego kształtu.
Największą radość przedszkolakom sprawiło dekorowanie pierniczków.
Na zakończenie zajęć dzieci mogły ocenić jakość wspólnych wypieków.
Wszystkim pierniczki bardzo smakowały.
Na koniec uczniowie wspólnie świętowali nadchodzące Boże Narodzenie. Zanim zasiedli do wspólnej Wigilii, dyrektor Jacek Banaszczyk,
złożył wszystkim serdeczne życzenia. Następnie dzieci podzieliły się
opłatkiem i zasiadły do stołu, na którym czekały wigilijne potrawy, różne słodkości oraz owoce. Nie zabrakło również dźwięku pięknych kolęd
i pastorałek.

Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Jolanta Woźniak
Katarzyna Woźniak
Kornelia Piskorz
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Minął miesiąc w przedszkolu
We wszystkich domach i rodzinach trwały przygotowania do
Świąt Bożego Narodzenia. Także w naszym przedszkolu dzieci przygotowują się do świąt, poznając tradycje z nimi związane. Jedną z nich
jest pieczenie pierników.
W środę 16 grudnia dzieci piekły pyszne świąteczne pierniki. Gdy
tylko pierwsze wypieki zostały wyciągnięte z piekarnika, to po przedszkolu zaczął się unosić wspaniały
aromat pieczonych pierniczków,
który wprawił wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój. Zachwycone
dzieci nie mogły doczekać się ozdabiania, które zostało zaplanowane
na kolejny dzień.
Spotkanie z policjantem
Przedszkole odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej st. asp.
Grzegorz Parszewski oraz sierż. szt. Ireneusz Borowiec. Tego dnia
dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się w jednej sali,
aby powitać niecodziennych gości. Podczas spotkania przedszkolaki
dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca
policjanta.
Duże
zainteresowanie
u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów.
W szczególności kamizelka, którą dzieci mogły przymierzyć, policyjny lizak oraz
kajdanki. Następnie pan policjant wytłumaczył dzieciom jak
należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się
o pomoc w sytuacji zagrożenia.
Na zakończenie wizyty przedszkolaki podziękowały naszym
gościom.
Uwieńczeniem spotkania było wręczenie przez policjantów dyplomów oraz nagród dzieciom, które wzięły udział w konkursie pt.
Przedszkolaki znają znaki
drogowe. Nagrodzeni zostali: Zofia i Antoni Jabłońscy,
Daria Kocia, Oktawian
Wiatr, Wiktoria Derlatka, Igor Kuczyński i Julia
Małecka. Dzieci otrzymały
kamizelki odblaskowe oraz
drobne upominki.
Serdecznie dziękujemy
za tak miłe i pouczające spotkanie, które pozostanie na
długo w naszej pamięci.
Zajęcia otwarte w grupie
„Żabek”
Zajęcia otwarte dla
rodziców to jedna z form
współpracy
przedszkola
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z rodzicami, w czasie której mają oni okazję zapoznać się m.in. ze
sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak
wiele ich pociechy już potrafią zrobić.
Na zajęcia o takim charakterze zostali zaproszeni rodzice Żabek,
by wspólnie ze swoimi pociechami wykonać sałatkę owocową. Przedszkolaki czynnie brały udział w zajęciach. Wykazały się dużą wiedzą
na temat zdrowego odżywiania, przeliczały, rozpoznawały owoce po
smaku i dotyku. Najważniejszym jednak punktem zajęć było wykonanie sałatki. Dzieci umyły ręce, założyły fartuszki i przystąpiły do pracy.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem podeszły do zadania. Krojenie
owoców sprawiało wszystkim
wielką przyjemność. Na koniec
zajęć odbyła się degustacja.
Spotkanie było okazją do
dobrej zabawy, włączenia rodziców do aktywnej współpracy,
a przede wszystkim do utrwalenia nawyków zdrowego odżywiania się. Serdecznie dziękujemy
wszystkim rodzicom za udział
w spotkaniu. Mamy nadzieję, że
kolejne zajęcia, zaplanowane na
drugie półrocze, będą się cieszyć
równie dużym zainteresowaniem.

Spotkanie wigilijne
Świąteczny nastrój zapanował w naszym przedszkolu 21 grudnia,
kiedy to dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola spotkali się na wspólnej Wigilii. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem,
składanie sobie świątecznych życzeń i śpiewanie kolęd. W dalszej
części uroczystości odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym
mogły wziąć udział dzieci z naszego przedszkola. Swoje umiejętności
na scenie zaprezentowały dzieci 5 i 4 -letnie, które zaśpiewały kolędy
i pastorałki, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Po występach dzieci otrzymały pamiątkowe książki, które wręczyła pani
dyrektor.
Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. Takie podniosłe chwile nie
tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne
wzajemne relacje.
Monika Sławińska
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W Zespole Szkół

Smak Życia – debata o dopalaczach
W Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym pedagog szkolny
Renata Wiatr we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała warsztaty profilaktyczne pt.
Smak Życia – debata
o dopalaczach.
Jest to program
z zakresu profilaktyki uniwersalnej, autorstwa
Krzysztofa
Wojcieszka, przygotowany z inicjatywy
Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zajęcia
w szkole prowadził instruktor terapii uzależnień ze Stowarzyszenia
Pomocy Arka Noego
Paweł Włosek. W każdej klasie gimnazjalnej
odbyły się dwie godziny
zajęć. Celem programu było dostarczenie
uczniom podstawowych
informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania,
a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości
na kontakty z tymi produktami. W szerszym kontekście profilaktyki
zintegrowanej, celem jest także zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.
Ważne jest, aby uczniowie podejmowali zachowania prozdrowotne
oraz aby umieli sięgać po pomoc w przypadkach doznawania szkód.
Renata Wiatr

Rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego
W tym roku po raz
kolejny w Zespole Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym został
zorganizowany
plastyczny
Konkurs
Bożonarodzeniowy.
Uczniowie z klas I-III
wykonywali
ozdobę
choinkową, a z klas IV-VI choinkę. Do organizatorów wpłynęły 43
prace z klas I-III i 14
choinek z klas IV-VI.
Jury w składzie: Agata
Gula – przewodnicząca Gminnej Komisji ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, Dorota Gibas – wicedyrektor szkoły i Renata
Wiatr – pedagog, oceniało
prace pod kątem zgodności z tematem, kreatywności i estetyki wykonania.
W tym roku ozdoby świąteczne dzieci wykonywały
z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Bal gimnazjalisty
16 stycznia w Zespole Szkół Publicznych
odbył się Bal gimnazjalisty’2016.
Bal otworzyła pani
dyrektor - Dorota
Gibas, a okolicznościowe przemówienia
wygłosiły w imieniu
rodziców Joanna Zagajna – Wiatr, a uczniów
przewodnicząca szkoły
Monika Wiatr.
Wychowawcami
klas trzecich są: IIIa Małgorzata Bilska, IIIb
- Agnieszka Pakuła,
IIIc - Małgorzata Paź.
Podczas balu oprawę
muzyczną zapewnił DJ
Tomski (Tomasz Stępnik).

(jaki)
PS
Więcej zdjęć za miesiąc.

Wyniki konkursu były następujące:
Klasy I-III
I miejsce – Patryk Sieczka (klasa IIIa), Maksymilian Gąska (klasa IIb)
II miejsce – Jan Kowalik (klasa Ib), Patrycja Michalska (klasa IIa)
III miejsce – Aleksandra Derlatka (klasa Ia), Gabriela Woźniak
(klasa IIIb)
Wyróżnienie: Oskar Zyzik (klasa Ib), Adam Kapusta (klasa IIa)
Klasy IV-VI
I miejsce – Karolina Sieczka (klasa V)
II miejsce- Ada Nowak (klasa V)
III miejsce – Julia Pisarska (klasa V)
Ozdobami udekorowano choinkę, która znalazła się w holu szkoły
podstawowej. Zwycięzcom gratulujemy.
Renata Wiatr
Małgorzata Lisowska
Monika Walachnia-Zawadzka
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Wyjazd do teatru

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpośrednio dzień po uroczystej premierze prasowej musicalu
Książę się żebrak wg Marka Twaina Teatru Muzycznego Tintilo i Teatru Rampa, w niedzielę 10 stycznia, Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój,
prowadzące szkołę Podstawową w Lipowym Polu Skarbowym, zorganizowało dla dzieci
i młodzieży z Lipowego Pola wyjazd
do
warszawskiego
Teatru Rampa na ten
pierwszy, niezwykły
musical dla dzieci.
...Podobno każdy z nas ma swojego
astrologicznego bliźniaka. Kogoś urodzonego tego samego dnia, o tej samej godzinie i wyglądającego identycznie…
Powieść Książę i żebrak Marka Twaina opowiada właśnie o takiej
parze – chłopcach żyjących w szesnastowiecznym Londynie. Jeden
z nich to następca tronu Anglii, syn Henryka VIII, książę Edward
Tudor, drugi – syn rzezimieszka z londyńskiej dzielnicy nędzy, Tom
Canty. Dziwnym zbiegiem okoliczności są do siebie podobni jak dwie
krople wody. Różni ich jednak charakter. Królewicz jest rozpuszczony
przez bogactwo, w którym dorastał i zniechęcony ciągłymi rygorami
dobrych manier. Żebrak cierpi nędzę, z której z całych sił pragnie się
wyrwać. Dla obu chłopców życie drugiego jest spełnieniem ich marzeń, postanawiają więc zamienić się ubraniami…
Chłopięcy żart staje się początkiem tragedii – nierozpoznany książę w łachmanach zostaje wygnany z pałacu, a przerażony młody nędzarz musi sprostać obowiązkom przyszłego monarchy.
Jak skończy się ta zamiana? Czy ktoś uwierzy w niesamowitą historię opowiadaną przez zrozpaczonych chłopców? Jedno jest pewne
– obaj spojrzą na świat z zupełnie innej strony…
Fabuła przedstawienia na motywach powieści Marka Twaina
obudowana została podkreślającymi akcję wspaniałymi piosenkami,
świetnie wykonanymi, ruchem scenicznym i tańczącą grupą baletową.
Spektakl wywarł
bardzo duże wrażenie na biorących
udział w wyjeździe,
uczniach
Szkoły
w Lipowym Polu oraz
młodych mieszkańcach Lipowego Pola,
uczęszczających
do
szkół w Skarżysku
Książęcym i Kościelnym. Gorące przyjęcie
publiczności i owacje na stojąco świadczyły o sukcesie rozśpiewanego musicalu granego nie tylko przez dzieci, ale przede wszystkim
dla dzieci.
Scenariusz i reżyseria: Teresa Kurpias-Grabowska, muzyka:
Anna Bajak, Natalia Bajak i Marcin Kuczewski, choreografia Santiago Bello.
Polecamy i zachęcamy do obejrzenia.
Wyjazd został sfinansowany przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, natomiast dla uczestników był bezpłatny (pewien wkład finansowy do wyjazdu, stanowiły pieniądze uzyskane z dwóch przedświątecznych kiermaszów ozdób świątecznych, które odbyły się w UG
w Skarżysku Kościelnym, a przygotowane były przez dzieci i nauczycieli z SP w Lipowym Polu).
Małgorzata Pączek

We wszystkich placówkach oświatowych w okresie poprzedzającym ferie odbyły się profilaktyczne spotkania z policjantami.
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Spotkanie uczniów klas I – III SP w Skarżysku Kościelnym
z dzielnicowym st. sierż. Ireneuszem Borowcem i mł. asp. Anną
Dulembą, zorganizowała pedagog szkolny Renata Wiatr. Uczniom
przypomniano zasady bezpieczeństwa - w ruchu drogowym, w miejscach, w pobliżu których nie można się bawić, zakazie wchodzenia na
zamarznięte zbiorniki.
Po spotkaniu pedagog Renata Wiatr
i wychowawca klasy IIb Małgorzata
Lisowska przypomniały
uczniom
o ogłoszonym konkursie profilaktyczno – plastycznym
Bezpieczne zabawy
zimą.
W dniu 14 stycznia br. spotkanie z dzielnicowym sierż.
Ireneuszem Borowcem odbyło się w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.
Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, uczniów klasy
I i II Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu,
jak co roku odwiedził,
miły gość, sierż. szt.
Ireneusz Borowiec.
Dzieci wykorzysta-

w PSP w Kierzu Niedźwiedzim.
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ły tę wiedzę, oraz informacje, które uzyskały,
podczas
pogadanek
na lekcjach i wspólnie
z wychowawczyniami
stworzyły i spisały swój
własny Kodeks postępowania podczas zimy.
Podobne
spotkanie odbyło się również
Zebrał:
(jaki)

rozmaitości

W bibliotece
W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom w Bibliotece Publicznej książki dla najmłodszych czytała Emilia Matynia – nauczyciel emeryt.
Dzieci z zainteresowaniem
wysłuchały bajki pt. Dziecko
szczęścia. Bardzo chętnie odpowiadały na pytania zadawane
przez Panią Emilię. W nagrodę
za uważne słuchanie dzieciaki otrzymały karty świąteczne
oraz cukierki.
Z kolei tradycje związane z obrządkiem Świąt Bożego
Narodzenia stały się głównym
tematem spotkania dzieci z kl.
I i III. Uczniowie zostali zapoznani ze zwyczajami i symbolami
świątecznymi.

Po dyskusji i zaśpiewaniu kolędy przystąpiły do ozdabiania bombek i choinek. Pomysły były różne, ozdoby świąteczne powstały bardzo ciekawe i kolorowe. Podczas pracy towarzyszyła im muzyka najpiękniejszych polskich kolęd.
Teresa Banaszczyk

o ciężkiej pracy na
wsi jaką musiały
wykonywać również i dzieci. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera.
Dzięki takim
spotkaniom nasi
wychowankowie
kształtują w sobie
zainteresowania
tradycjami i z coraz
większą dbałością
pielęgnują to, co pozostawili po sobie przodkowie.
Monika Sławińska

Zabawa karnawałowa przedszkolaków
W czwartek tuż przed feriami w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów klas I-VI. Dzieci
młodsze włącznie z klasą I bawiły się od 13.00 do 16.00, natomiast
starsi uczniowie od 16.00 do 19.00 przy przebojach muzyki polskiej
i zagranicznej.
Doskonałej zabawie sprzyjał znakomity humor dopisujący
dzieciom
w ostatnim tygodniu
nauki pierwszego semestru,
14 stycznia 2015
roku w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim odbyła się zabawa karnawałowa.

Wizyta „Grzybowianek” w przedszkolu
W piątek 18 grudnia
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 zbliżających
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. Przedszkolaki miały przyjemność posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów.
Panie zaprezentowały także własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe. Przedszkolaki wspólnie z gośćmi wykonały łańcuchy na choinkę. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści kobiet o dawnych
czasach, zwyczajach, obrzędach z okazji dorocznych świąt, a także

W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną księżniczek, wróżek, czarownic, spidermenów, rycerzy, kowbojów, motylków i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Jury,
w którego skład weszli rodzice, wybrało króla i królową balu. Tytuły te
zdobyli: Przedszkole i klasa „0”: Amelka Sajnóg i Dominik Gajewski;
Klasy I-III: Laura Białas i Karol Dulemba; Klasy IVVI: Maja Sadza
i Konrad Sieczka.
Katarzyna Woźniak
(rl)

s t yc z e ń 2016

Nasza Gmina 17

o g ło s z e n i a

Bezpłatne porady prawne
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od dnia 4 stycznia
2016r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu, gdzie pomoc prawna
udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
1. Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pl. Floriański 1,
26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41/25-173-00, czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek:
godz. 745 – 1145
Wtorek:
godz. 1300 – 1700
Środa:		
godz. 1230 – 1630
Czwartek:
godz. 1230 – 1630
Piątek:
godz. 945 – 1145
2. Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul. 1 Maja 105
26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41/25-21-953, czynny:
Poniedziałek:
godz. 900 – 1300
Wtorek:
godz. 1500 – 1900
Środa:
godz. 1400 – 1800
Czwartek:
godz. 1400 – 1800
Piątek:
godz. 1300 – 1700
Jeden punkt prowadzony będzie przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom z siedzibą w Kielcach.
Pomoc prawna świadczona będzie również na terenie gminy Suchedniów
w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica przy. ul Bodzentyńskiej 18, 26-130 Suchedniów. tel. 41/24-43-094. Punkt będzie czynny w każdy:
Poniedziałek:
godz. 900 – 1300
Wtorek:
godz. 1300 – 1700
Środa:
godz. 900 – 1100
Czwartek:
godz. 10 00 – 1600
Piątek:
godz. 10 00 – 1400
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Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, lub
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24
stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o weteranach działań poza granicami państwa, lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego,
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
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Sport - rekreacja

Brydżyści podsumowali sezon

Aż 46. brydżystów punktowało w ubiegłorocznych rozgrywkach
turniejów brydżowych organizowanych przez Stowarzyszenie Szlem
oraz prezesa Andrzeja Kwiatkowskiego.

Podczas luźniej dyskusji, dotyczącej m.in. przyszłorocznej imprezy, szachiści chwaląc sobie przychylność władz samorządowych
oraz atmosferę podczas rozgrywek, wskazywali na jedno. Coraz
więcej chętnych, mało miejsca na świetlicy. Wójt odpowiedział:
-W projekcie budżetu na 2016 rok, jest zapis o zabezpieczeniu środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych budowy nowego
przedszkola i zagospodarowania terenu właśnie w tym miejscu, gdzie
dziś jest świetlica.
W koncepcji budynku jest sala o powierzchni 100 m2, gdzie szachiści na pewno znajdą odpowiednie warunki. Realna szanse rozpoczęcia inwestycji to 2017 rok.
Jacenty Kita

Sportowa teraźniejszość i wspomnienia

Sezon podsumowano 18 grudnia, przed rozpoczęciem spotkania
świątecznego. Puchary i nagrody najlepszym 12. zawodnikom wręczyli wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sędzia główny zawodów
Marek Jaskólski. Wójt
gratulując najlepszym zadeklarował zarazem dalszą
pomoc amatorom królewskiej gry, w szczególności
podczas planowanego na
maj – czerwiec 2016 roku
Ogólnopolskiego Memoriału im. Tadeusz Kubika.
Oto najlepsi:
1. Marek Jaskólski – 386,5 pkt.
2. Leon Misiak – 373 pkt.
3. Władysław Pocheć – 365 pkt.
4. Andrzej Wiśniewski – 363 pkt.
5. Leszek Kubik – 348,5 pkt. (Skarżysko Kościelne)
6. Andrzej Kwiatkowski – 343 pkt (Skarżysko Kościelne)
7. Szczepan Szumielewicz – 305 pkt.
8. Jerzy Wojtachnio – 292,5 pkt.
9. Kazimierz Gołąbek – 287 pkt.
10. Mariusz Lelonek – 285,5 pkt.
11. Józef Łyżwa – 277,5 pkt. (Skarżysko Kościelne)

W Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej z inicjatywy Starostwa Powiatowego odbyła się wieczornica sportowa pod nazwą Sport w powiecie skarżyskim z nutą
wspomnień w tle. Uczestniczyli w niej trenerzy i zawodnicy, w tym ze
Skarżyska Kościelnego.
Była to doskonała okazja do przypomnienia historii skarżyskiego
sportu oraz nagrodzenia zawodników z terenu powiatu skarżyskiego,
którzy w 2015 roku osiągnęli międzynarodowe sukcesy oraz czołowe
miejsca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
ogólnopolskie związki sportowe.
Wieczornica rozpoczęła się pokazami tanecznymi, później
przyszedł czas na przypomnienie historii sportu na terenie powiatu
skarżyskiego. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań trenerom i zawodnikom. Wyróżniono też kluby. Wyróżnienia otrzymała
także ekipa Znicz Podzamcze Chęciny - Filia w Skarżysku Kościelnym tj. trener Bogusław Kabała oraz zawodnicy: Anna Wawrzycka,
Łukasz Król, Kamil Kabała, Gabriel Czarnota, Gabriela Walas,
Kacper Król.
(jaki)
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