Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Lipnik
oraz czytelnikom „Wieści Lipnickich”
dużo zdrowia, szczęścia i miłości.
Niech ten czas narodzin Zbawiciela przyniesie wszystkim radość i ukojenie,
a w gronie najbliższych stanie się czasem wzajemnego zrozumienia.
Życzymy by nadchodzący Nowy 2019 rok był jeszcze lepszy od poprzedniego
i pozwolił wszystkim na realizację najskrytszych marzeń.
Wójt Gminy Lipnik

Andrzej Grządziel
wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady
Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur
wraz z Radnymi
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Otwarcie altany w Międzygórzu
I sesja Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2018-2023

Otwarcie pracowni ekologicznej w szkole Podstawowej
we Włostowie.

Święto Niepodległości 11 listopada

Wystawa prac Beaty Dzik i Zygmunta Niewiadomskiego

Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat
wolności we Włostowie
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Podsumowanie roku 2018
przez Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela
Rok 2018 był dobrym rokiem dla
Gminy Lipnik, podczas którego udało
się zrealizować ogromną ilość inwestycji.
Zostało wyremontowanych i wykonanych wiele dróg, także w ostatnim czasie m.in.: w Słabuszewicach, w Międzygórzu, w Usarzowie, w Sternalicach, w
Słoptowie i we Włostowie. Planowane są
kolejne remonty dróg: Łownica - Beradz,
odcinek Kurów – Sternalice i wiele innych,
obejmujących także drogi wiejskie śródpolne.
Do końca zmierzają projekty realizowane w szkołach. Powstanie dwóch
pracowni komputerowych: w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Lipniku pra- triotycznej, czyli „Koncert Uwielbienia i
cownia komputerowa z 24 stanowiskami Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat
i Szkole Podstawowej im. Romana Koseły wolności” w Goźlicach i we Włostowie.
we Włostowie pracownia z 17 stanowi- Bardzo miło został przyjęty niezwykły reskami komputerowymi dla uczniów. Aby pertuar operowy, który po raz pierwszy
zapewnić młodzieży profesjonalne lekcje gościł w Gminie Lipnik – „Śpiewnik Polski
informatyki, odbywają się szkolenia na- w Strasznym Dworze”.
Ostatnie niezwykłe akademie i przeduczycieli informatyków, które pozwolą
stawienia zostały zaprezentowane przez
na odpowiednie wykorzystanie sprzętu.
Dodatkowo na lata 2019 – 2020 uczniów szkół z terenu gminy, które poplanowany jest remont budynku Szkoły kazały jak wielka miłość do Polski żyje w
Podstawowej we Włostowie i wykonanie młodym pokoleniu. Ostatnią uroczystoboiska wielofunkcyjnego przy szkole w ścią były obchody święta 11 listopada
pod Pomnikiem Czynu NiepodległościoLipniku.
Do końca będą zmierzać również pra- wego. Wtedy razem z mieszkańcami
ce przy budynku Urzędu Gminy w Lipni- gminy po złożeniu kwiatów i krótkim
programie artystycznym odśpiewaliśmy sze życzenia. Błogosławionych i rodzinku: położenie tynku oraz docieplenie.
nych świąt. Niech nowo Narodzony Jezus
Bardzo ważnym przedsięwzięciem Mazurka Dąbrowskiego.
Mam nadzieję, że razem z pracow- przyniesie wszystkim pokój i zbawienie,
będzie wykonie połączenia kanalizacyjnikami Urzędu Gminy w Lipniku oraz a Święta Rodzina będzie przykładem dla
nego łączącego Włostów i Lipnik.
Jak wszystkim wiadomo, w tym roku Radnymi Rady Gminy uda nam się w naszych rodzin. Niech ten czas świąteczświętowaliśmy kolejną rocznicę Odzyska- przyszłości zrealizować zamierzone in- ny będzie okazją do wzajemnego przenia Niepodległości przez Polskę. Była ona westycje i projekty. Będziemy stawiać baczania i zaufania.
Nowy Rok, niech stanie się dla wszystwyjątkowa, ponieważ dopiero od stu lat przed sobą nowe cele, z myślą o dobru
kich radością, jaką jest nasz Zbawiciel
możemy się cieszyć z Wolnej i Niepodle- mieszkańców gminy.
Z okazji nadchodzących świąt Boże- Pan, a pokładana w Nim miłość i wiara
głej Ojczyzny. Obchody Święta Niepodległości odbiły się szerokim echem wśród go Narodzenia i Nowego Roku pragnę w stanie się nadzieją na piękne i owocne
społeczeństwa. Udało się zorganizować imieniu własnym i pracowników Urzędu życie.
Rozmawiał: Adam Barański
dwa koncerty o tematyce religijno – pa- Gminy złożyć wszystkim najserdeczniejFot. Mariusz Olech
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Wybory samorządowe 2018
Po czterech latach mieszkańcy Gminy Lipnik znów poszli na
głosowanie, by wybrać lokalne
władze samorządowe. Jednak jesienne wybory były wyjątkowe,
ponieważ nowo wybrani przedstawiciele mieszkańców gminy
zostali wybrani na pięć lat. Warto
dodać, że od tego roku obowiązuje także dwukadencyjność władzy,
czyli wójt może być wybrany na
to stanowisko, tylko dwukrotnie.
W wyborach na urząd Wójta
Gminy Lipnik pojawiło się dwoje
kandydatów: Pani Jolanta Sierant i
Pan Andrzej Grządziel. Po podliczeniu głosów, wygrał obecnie piastujący stanowisko Wójta Gminy Lipnik
Pan Andrzej Grządziel, który pełnił
od grudnia 2017 roku funkcję Wójta
Gminy Lipnik.
Do Rady Gminy w Lipniku startowało 51 osób z 15 okręgów z terenu
gminy Lipnik.

W pierwszym okręgu wygrał Pan
Wiesław Głodek reprezentujący Lipnik.
W drugim Pan Dariusz Zając
przedstawiciel Leszczkowa.
W trzecim Pani Sabina Gaweł
przedstawicielka Kurowa i Zochcinia.
W czwartym okręgu Pan Stanisław Nowak radny Gołębiowa.
W piątym Pan Franciszek Stępień
reprezentujący Usarzów.
W szóstym Pan Piotr Baran radny
Sternalic.
W siódmym Pani Helena Sierpniak przedstawicielka Włostowa.
W ósmym Pan Janusz Kaptur także radny Włostowa.
W dziewiątym Pani Monika Różycka, również radna Włostowa.
W dziesiątym Pan Adam Radom
radny Włostowa.
W jedenastym Pani Barbara Kusal
przedstawicielka Kaczyc, Grocholic,
Swojkowa i Ublinka.

W dwunastym Pan Andrzej Modras radny Malic Kościelnych, Adamowa, Żurawnik, Studzianek i Męczennic.
W trzynastym Pan Stanisław Mazur wieloletni radny Słabuszewic.
W czternastym Pan Marian Strawczyński przedstawiciel Międzygórza.
W piętnastym Pan Zdzisław
Kwiatkowski reprezentant Słoptowa, Malżyna i Łownicy.
Życzymy wszystkim radnym oraz
Panu Wójtowi Andrzejowi Grządzielowi owocnej i udanej kadencji
2018 – 2023.
Wszyscy Radni dziękują serdecznie mieszkańcom Gminy Lipnik za
wybór ich na swoich reprezentantów w Radzie Gminy w Lipniku.
Obiecują zarazem, że w miarę możliwości będą spełniać swoją służbę
dla dobra mieszkańców Gminy Lipnik.
Tekst: Adam Barański

str. 5									

WIEŚCI LIPNICKIE nr 33

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy w Lipniku kadencji 2018-2023, którą
otworzył Radny Senior Pan Stanisław Mazur, który powitał zgromadzonych na sali. Na sesji byli obecni: Starosta Opatowski - Pan Tomasz Staniek i Wicestarosta - Pani Małgorzata Jalowska, którzy pogratulowali wszystkim
wyborów nowych organów władzy w Gminie Lipnik.

I sesja Rady Gminy Lipnik
Po krótkim wystąpieniu zaproszonych gości Pan Bartłomiej Kordos, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Lipniku wręczył
nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady
Gminy w Lipniku.
Wręczył także Panu Andrzejowi
Grządzielowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Lipnik.
Po
otrzymaniu
zaświadczeń,
nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie według odczytanego tekstu przez Panią Monikę Różycką,
jako najmłodszą przedstawicielkę
Rady Gminy, po czym Radny Senior stwierdził prawomocność obrad. Według przyjętego porządku
obrad radni przystąpili do wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w
Lipniku. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Pan Stanisław Mazur.
Aby przeprowadzić tajne głosowanie, powołano Komisję Skrutacyjną,
w skład której weszły: Pani Sabina
Gaweł, Pani Helena Sierpniak i Pani
Barbara Kusal. Przewodniczącą komisji została Pani Helena Sierpniak.
Po przedstawieniu zasad głosowania Przewodnicząca poprosiła radnych o przystąpienie do głosowania.
Pani Sierpniak wyczytywała Radnych, którzy podchodzili do Komisji
Skrutacyjnej, w celu odbierania karty do głosowania. Każdy z radnych

oddawał głos za
kotarą i wrzucał
oddany głos do
urny. Po zakończonym
głosowaniu i otwarciu
urny przez Komisję Skrutacyjną
Radny Senior zarządził przerwę,
po której komisja odczytała wyniki głosowania.
Na Przewodniczącego Rady
Gminy w Lipniku
został wybrany
Pan
Stanisław
Mazur,
który
wygłosił krótkie
okolicznościowe przemówienie.
Kolejnym punktem obrad był wybór dwóch wiceprzewodniczących
Rady Gminy w Lipniku, którymi zostali wybrani Pani Monika Różycka i Pan
Piotr Baran.
Po przeprowadzonych głosowaniach odbyło się złożenie ślubowania
przez Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela.
Po krótkiej przemowie Wójta Gminy Lipnik, Przewodniczący Rady Gminy
zakończył posiedzenie I sesji Rady Gminy w Lipniku w kadencji 2018-2023.
II sesja Rady Gminy w Lipniku od-

była się 30 listopada, a III 6 grudnia
w mikołajki. Podczas obrad były omawiane sprawy zmian w planie budżetu Gminy Lipnik, a także sprawy
dotyczące profilaktyki i zapobiegania
problemom alkoholowym i narkomanii.
Od I sesji Rady Gminy w Lipniku,
każdą sesję można obejrzeć na żywo
w internecie na stronie Urzędu Gminy
w Lipniku, pod linkiem: http://www.
lipnik.pl/
Opracowanie: Adam Barański
Fot. Mariusz Olech
Żródło: www.lipnik.pl
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Kolejne inwestycje w Międzygórzu
okiem Pana Mariana Strawczyńskiego

- Na wstępie naszej rozmowy
chciałbym pogratulować wyboru
na kolejną kadencję do Rady Gminy
w Lipniku. Tak, jak wspomniał Pan
Wójt Andrzej Grządziel na terenie
gminy w ostatnim czasie zostało
zrealizowane bardzo wiele inwestycji, a kolejne będą realizowane już
w przyszłym roku. Międzygórz, tak
jak pozostałem miejscowości może
liczyć na wsparcie?
- Oczywiście. Na terenie Międzygórza odbywa się budowa i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
środowiskowej. Będzie ona służyła
mieszkańcom dla organizacji spotkań
lokalnej społeczności i ich wzajemnej
integracji. W przyszłości zostaną posadzone krzewy i kwiaty, a także będziemy się starać o pozyskanie funduszy
na plac zabaw dla najmłodszych.
Dodatkowo w tym roku rozpoczęły się roboty drogowe mające na celu
poprawę jakości dróg na terenie Międzygórza. Dalsza ich część zostanie z

pewnością zrealizowana w przyszłym
roku.
Droga w wąwozie lessowym, która nie została zrealizowana ze względów nie zależnych przez Urząd Gminy,
będzie realizowana jako priorytet w
przyszłym roku - w celu dokończenia
robót wyznaczonych na 2018 rok. W
przyszłości planowane jest także zamontowanie dodatkowych punktów
oświetlenia ulicznego, które zostanie
ustawione na nieistniejących ulicach,
w pobliżu gospodarstw domowych.
- Czy w przyszłości zostaną podjęte zadania dotyczące zamku?
- Zamek w Międzygórzu jest wyjątkowym obiektem na terenie gminy, o
który warto dbać, dla uczczenia historii, jaką należy przekazywać młodemu pokoleniu. W tym roku udało
się przeprowadzić rewitalizację stawu u podnóża zamku, a także otworzyć altanę, która będzie służyła tak
mieszkańcom, jak i odwiedzającym
zamek turystom.

„Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą - nauczać”
Wyżej przywołane motto Marka Twaina przyświecało tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które miało miejsce 12 października
2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipniku.
Na wstępie Pani dyrektor Danuta
Polit, powitała wszystkich przybyłych
gości i złożyła najserdeczniejsze życzenia dla nauczycieli, dziękując jednocześnie za ich kreatywność, wsparcie i pomoc w codziennym trudzie
nauczania dzieci. Podziękowania i
życzenia zostały, także skierowane do
emerytowanych nauczycieli lipnickiej
placówki oświaty, by realizowali swoje pasje życiowe tak, jak realizowali

się w nauczaniu najmłodszych. Na koniec swego wystąpienia Pani dyrektor
skierowała swoje słowa do przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie i pracowników obsługi i administracji dziękując
za ich wkład i zaangażowanie w życie
szkoły.
W części artystycznej święta nauczycieli, uczniowie szkoły odnieśli
się do historii Święta Edukacji Naro-

Wraz z Urzędem Gminy będziemy starać się o pozyskanie środków
na zagospodarowanie terenu wokół
zamku, który w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością
wśród zwiedzających. Wielu turystów
jest pozytywnie zaskoczonych dostępnością zamku, który przed kilkoma laty był trudny do zauważenia.
- Dziękuję serdecznie za rozmowę.
- Dziękuję. Na łamach gazety chciałbym podziękować mieszkańcom Międzygórza za okazane zaufanie podczas wyborów samorządowych. Będę
starał się godnie ich reprezentować w
Radzie Gminy.
Rozmawiał Adam Barański
Fot. Mariusz Olech

dowej prezentując sylwetki wielkich
działaczy tamtych czasów, jakimi byli:
Stanisław Staszic, czy Hugo Kołłątaj.
W dalszej części przyszedł czas na
przedstawienie o tematyce patriotycznej pt. „Czuwa”, podczas którego
najmłodsi XVIII - wiecznych w mundurach żegnając się ukochanymi, szli
walczyć o Wolną i Niepodległą Polskę.
Po wykonaniu kilku patriotycznych pieśni uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku złożyli
życzenia wszystkim nauczycielom,
pracownikom szkoły i zaproszonym
gościom, ofiarując słodki upominek.
Natomiast Pani dyrektor chcąc odwdzięczyć się za pracę nauczyli wręczyła nagrody dla: Grażyny Gilewskiej,
Michała Góździa, Adeli Grześkiewicz
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– Szczurek, Elżbiety Gubernat, Dariusza Jurkowskiego, Danuty Kasińskiej,
Danuty Kwapisz, Marzeny Redlich,
Wiesławy Wywiał, Joanny Ozdoby,
Ewy Siudy, Niny Smolińskiej, Moniki
Wesołowskiej, Zofii Dziamy, Andrzeja
Kaczmarskiego, Elżbiety Kocznur, Barbary Ozdoby, Anny Zając.
W dalszej części uroczystości głos
zabrała prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW Pani Grażyna
Skalmierska dziękując za zaproszenie
na obchody Dnia Edukacji Narodowej
do Lipnika. Głos zabrał także pełniący funkcję Wójta Gminy Lipnik Pan
Andrzej Grządziel podkreślając jak
ogromna odpowiedzialność spływa
na szkołę, na nauczycieli, którzy nie
tylko podejmują się trudu nauczania,
ale i wychowania młodego pokolenia. Zostały także przyznane nagrody
m.in. dla: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku Pani
Danuty Polit, a także obiecane podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy nagrody za ogromny wkład
dla: Agnieszki Kusal – Kadeli i Jolanty
Czajki, a Pani Agnieszka Lis otrzymała
nominację na nauczyciela.
Słowa podziękowania i najserdeczniejsze życzenia dla nauczycieli
skierował Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Pan Stanisław Mazur,
reprezentując wszystkich zebranych
Radnych Rady Gminy w Lipniku na
szkolnej uroczystości.
Na koniec Pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i życzyła
dalszych sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.
Tekst i fot. Adam Barański
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„Za wiedzę, Za trud, Za uśmiech, Za serce,
Dziękujemy!”
Takie słowa zostały skierowane
przez uczniów do nauczycieli podczas obchodów Dnia Nauczyciela w
Szkole Podstawowej im. Romana
Koseły we Włostowie, 15 października 2018 r.

Na wstępie Pani dyrektor Małgorzata Krakowiak przywitała wszystkich uczniów i nauczycieli, a także
zaproszonych gości. Złożyła najlepsze
życzenia wszystkim nauczycielom i
pracownikom z okazji ich święta. Następnie przyszedł czas na wystąpienie
pełniącego funkcję Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela, który
odniósł się do ważnego święta jakim
jest Dzień Edukacji Narodowej, a także do czasów swojej młodości, kiedy
to w szkole były wspaniałe podręczniki do języka polskiego. Dodał także,
że nad zawodem nauczyciela potrzeba chwil refleksji i zadumy, kończąc
swoją wypowiedź o potrzebie większej współpracy między szkołami, rodzicami i Urzędem Gminy. Na koniec
swojego wystąpienia wspomniał o
wyposażeniu dwóch pracowni komputerowych w szkole we Włostowie
i Lipniku, a Pani Anecie Kondas wręczył stopień nadania nauczyciela. Potem głos zabrał przewodniczący Rady
Gminy w Lipniku Pan Stanisław Mazur,
dziękując nauczycielom za wniesiony
wkład i składając życzenia dalszych
sukcesów na arenie zdobywania i

przekazywania wiedzy. Kilka pięknych
słów do nauczycieli skierowała także
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Dorota Zmarzlik.
Następnie Pani dyrektor wręczyła nagrody dla: Renaty Utnik, Anety
Kondas, Lidii Saługi, Marianny Lugosz, Katarzyny Piątek, Małgorzaty
Walczak, Kornelii Roleckiej, Marty Zielińskiej – Behrent, Katarzyny Lasoty i
Adama Nowaka.
Młodzież Szkoły Podstawowej
we Włostowie zaprezentowała krótki program artystyczny, w którym
została przedstawiona scenka z lek-

cji wychowawczej, humorystyczne
wierszyki, piosenki i utwory instrumentalne. Dwie uczennice natomiast
dały niezwykły pokaz gimnastyki
sportowej.
Na koniec uczniowie szkoły przekazali wszystkim nauczycielom i
zaproszonym gościom, kartki z najlepszymi życzeniami. Zawarli w nich
podziękowanie w zaangażowanie w
życie szkoły. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie na tą
skromną uroczystość Dnia Nauczyciela.
Tekst i fot. Adam Barański
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„Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia
za Niepodległość 100 lat wolności”
14 października 2018 r. we Włostowie w ramach cyklu obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę odbył się „Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat wolności”, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Lipnik – Andrzej Grządziel, Parafia pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela we
Włostowie i Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela we Włostowie w
intencji Ojczyzny, której przewodniczył
ksiądz proboszcz Paweł Goliński razem
z księdzem Markiem Tabaszewskim z
parafii Modliborzyce, odznaczonym
Krzyżem Wolności Solidarności za działalność opozycyjną wobec komunistycznego reżimu przez prezydenta RP.
We Mszy Świętej wzięła udział Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „Niezłomni”
1939 – 1963 w dawnych mundurach
żołnierzy wojsk polskich.
Dalsza artystyczna część uroczystości
odbyła się na stadionie sportowym we
Włostowie. W ciepły jesienny wieczór
licznie zgromadzona publiczność mogła
wysłuchać pięknego koncertu o tematyce religijno – patriotycznej. W niezwykłej, pełnej emocji recytacji zgromadzeni
goście mogli usłyszeć „Redutę Ordona”
- opowiadanie adiutanta autorstwa Adama Mickiewicza w wykonaniu Miłosza

Adamczaka. Po pełnym szaleńczej odwagi i walki o wolność zobrazowanym
w utworze literackim, instrumentaliści
i wokaliści wrócili na scenę, by kontynuować swoistą „podróż” uwielbienia
wolności w sercach zgromadzonej publiczności. Koncert zakończył się wykonaniem utworu „Kocham wolność”
zespołu Chłopcy z Placu Broni w wykonaniu wszystkich występujących artystów. Na zakończenie publiczność nagrodziła wszystkich owacją na stojąco.
Na scenie ze słowami uznania i podziękowania wystąpił pełniący funkcje
Wójta Gminy Lipnik Pan Andrzej Grządziel. Podkreślił jak ważne jest przekazywanie historii naszego narodu młodym pokoleniom, by nigdy nie musiały
doświadczać strasznych wydarzeń, w
jakich brali udział nasi przodkowie. Po
123 latach zaborów Polacy mieli w sobie ogromną siłę, by odzyskać wolność,
o którą toczyli walki w kolejnych latach.
Następnie głos zabrał proboszcz parafii

Włostów ksiądz Paweł Goliński, którego największym słowem uznania, było
płynące prosto z serca słowo: dziękuję!
Na scenę został zaproszony także Adam
Kowalski – pomysłodawca koncertu.
Podczas wykonanengo bisu utworu „Kocham Wolność”, wszyscy włączyli się w
śpiewanie refrenu.
Na scenie wśród instrumentalistów
obecni byli: Mariusz Ciach, Adrian
Gwoździowski, Ryszard Krzemiński, Kamil Ruszkowski, Sebastian Szymański
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie i Szymon Witaszek. Natomiast wśród wokalistów wystąpili: Julia
Darowska, Oliwia Jalowska, Patryk Krajewski, Łukasz Leśko, Martyna Puszka
– Maziarz, Julia Roman, Paulina Sierant,
Julia Surowaniec, Magdalena Szlęzak,
Wiktoria Trynkiewicz i Amelia Trytko.
Niektórzy z wokalistów są wychowankami Gminnego Ośrodka Kultury we
Włostowie.
Tekst i fot. GOK Włostów
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NASZA OJCZYZNA

– SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
11 listopada 2018 r. w Gminie
Lipnik odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. W kaplicy w Lipniku pw. Najświętszej Maryi
Panny Matki Zbawiciela odbyła się
uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny, której przewodniczył ksiądz
Ryszard Sałek, proboszcz parafii
Goźlice.
Po mszy w pięknym korowodzie
wszyscy udali się na plac przed Pomnikiem Czynu Niepodległościowego płk.
Antoniego Jabłońskiego. Na wstępie
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku Danuta Polit przywitała
wszystkich zebranych gości m.in. Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela,
Sekretarza Gminy Wojciecha Zdyba,
Kierownika Placówki KRUS w Opatowie Małgorzatę Jalowską, Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Stanisława Mazura, przedstawicieli Szkoły
Podstawowej im. Romana Koseły we
Włostowie, pracowników i uczniów
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Lipniku, poczty sztandarowe jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z Lipnika, Leszczkowa, Słabuszewic, Słoptowa, poczty sztandarowe szkół i ZHP z
terenu gminy Lipnik oraz mieszkańców
gminy.
W dalszej części oficjalnej przedstawiciele władz i jednostek organizacyjnych złożyli kwiaty pod pomnikiem
Czynu Niepodległościowego oddając
hołd wszystkim poległym za ojczyznę.
Następnie Wójt Gminy Lipnik zabrał
głos przypominając sylwetki zasłużonych dla Ojczyzny jakimi byli: Józef Piłsudski, Jan Prażmowski „Belina”, czy
Antoni Jabłoński „Zdzisław” należący
do słynnej „Siódemki Beliny”. Podkreślił
również, jak ważne są wartości płynące
z długoletniej walki o wolność narodu, zwracając uwagę, że mimo niepowodzeń wielu powstań, Polska żyła w

sercach naszych przodków, by po 123
– latach odrodzić się na nowo.
Święto
Niepodległości
zostało
uczczone także w sposób artystyczny.
Niezwykłe utwory o tematyce patriotycznej zaprezentowały wychowanki
Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie: Klaudia Moskal, Natalia Kargul,
Wiktoria Poręba, Patrycja Kargul i Klaudia Wyrazik. Zaśpiewały m.in.: „Ojczyzno ma”, „O mój rozmarynie”, czy też
„Rozkwitały pąki białych róż”. W niezwykłym „tańcu z flagami” wystąpiły uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Lipniku, za co otrzymały ogromny
aplauz od zebranej publiczności. W
utworze „Miejcie nadzieję” wystąpiła
również Karolina Szemraj. Następnie
Oliwia Jalowska razem ze wszystkimi

zgromadzonymi na placu zaśpiewała
utwór cieszący się ogromną popularnością w ostatnim czasie w Gminie Lipnik,
a mianowicie: „Kocham Wolność” z repertuaru zespołu Chłopcy z Placu Broni.
Gdy nadeszła godzina 12:00
Pani dyrektor Danuta Polit poprosiła wszystkich o uwagę i zachowanie
godnej postawy, by odśpiewać Hymn
Polski, Mazurka Dąbrowskiego. Po
hymnie podziękowała wszystkim za
przybycie i w imieniu gospodarzy życzyła wszystkim, byśmy zawsze mogli
się cieszyć z Wolnej i Niepodległej Polski, przekazując wartości patriotyczne
i bogatą historię polskiego narodu
młodym pokoleniom.
Tekst Adam Barański
Fot. Mariusz Olech i Adam Barański
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Stowarzyszenie „Razem dla Leszczkowa” oraz Klub Młodych Pasjonatów 10 listopada zorganizowali w
Leszczkowie spotkanie z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorzy spotkania zaprezentowali okolicznościowy kalendarz, który został przygotowany, aby lokalnie uczcić tak ważny jubileusz.
Zamieszczono w nim zdjęcia okolicy, które powstały w konkursie fotograficznym.

Święto - 100 lat odzyskania niepodległości
w Leszczkowie
Pomysł wydania kalendarza zrodził się rok wcześniej podczas wystawy fotograficznej zorganizowanej w
Leszczkowie. Kalendarz zawiera zdjęcia ukazujące piękno Leszczkowa w
różnych porach roku. Kalendarz został przygotowany i opracowany graficznie przez Grzegorza Lipskiego. Do
powstania kalendarza przyczynili się
młodzi ludzie z Leszczkowa – autorzy
zdjęć oraz Pani Anna Sidor i Pan Grzegorz Kozub, którzy pomogli organizacyjnie i finansowo wydać kalendarz.
We wspólnym
świętowaniu
uczestniczyły również dzieci, dla których przygotowane zostały warsztaty
z robotyki oraz zestawy gier planszowych. Atrakcje te przygotował
Klub Młodych Pasjonatów w ramach
projektu Działaj Lokalnie, który jest
realizowany przez młodzież z Leszczkowa Wszyscy uczestnicy spotkania
poczęstowali się przygotowanym na
ten dzień biało - czerwonym tortem.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom spotkania za obecność i
wspólne świętowanie.
Tekst Anna Sidor
Fot. Grzegorz Lipski
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„Wolność, Kocham i Rozumiem”
9 listopada 2018 r. w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Lipniku
odbyła się uroczystość Święta Niepodległości. W tym roku przypadała szczególna okazja, ponieważ
Polska 100 lat temu odzyskała Niepodległość. Na wstępie uroczystej
akademii Pani dyrektor Danuta Polit przywitała zaproszonych gości:
Wójta Gminy Lipnik Pana Andrzeja
Grządziela, Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Stanisława Mazura,
Sekretarza Gminy Pana Wojciecha
Zdyba, pracownika gminy Pana Mariusza Olecha, księdza proboszcza
parafii Malice Kościelne Mariana Nowaka oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Katarzynę Wiśniewską.

Niezwykła akademia, opracowana została w taki sposób, by radość z
obchodów setnej rocznicy odzyskania
Niepodległości były dla wszystkich czasem, który pozwolił na przywołanie
miłości do Ojczyzny, jaka towarzyszyła
Polakom w listopadzie 1918 roku. Młodzi artyści występujący na scenie wykazali się ogromnym profesjonalizmem,
zachowując zarazem powagę ważnego Święta Niepodległości. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i radości płynącej z uczczenia stu lat wolności, ich
występ sceniczny na długo pozostanie
w pamięci zgromadzonej publiczności. Występy sceniczne rozpoczęły się
wykonaniem przez dzieci klas IV tradycyjnego Polskiego tańca – „poloneza”.
Następnie pojawiły się, także wiersze
i utwory muzyczne towarzyszące Legionom Józefa Piłsudskiego, czy też
błękitnej armii generała Józefa Hallera.

Dodatkowo wokaliści wspierani przez
chór szkolny zaśpiewali „Psalm Stój”
Krystyny Prońko. Młodzi instrumentaliści wykonali „Odę do radości” zagraną
na melodyce i dwóch fletach, a Olaf
Jurkowski, syn Pana Dariusza Jurkowskiego wykonał na pianinie utwór Andrzeja Kurylewicza „Polskie Drogi”. Po
gromkich brawach przyszła pora na
niezwykle spontaniczną część scenariusza przedstawienia. Uczennice zaprezentowały piękny „taniec z flagami”,
który mocno skupił na sobie uwagę
starszej i młodszej publiczności.
W nawiązaniu do przewodniego
hasła akademii wszyscy razem wykonali utwór z repertuaru zespołu Chłopcy z
Placu Broni – „Kocham Wolność”. Jednak to ostatni utwór i wspólne wykonanie przez wszystkich młodych artystów
i publiczność dał upust radości i euforii
płynącej z miłości do wolnej ojczyzny.
Młodzi artyści wykonali utwór „Do
Przodu Polsko” Marka Torzewskiego,
który w 2002 r. traktowany był przez
Polski Związek Piłki Nożnej, jako oficjalny hymn polskiej reprezentacji. Ogromna wrzawa wśród publiczności i gromkie brawa były wstępem do
otrzymanych gratulacji od
Pani dyrektor Danuty Polit i
Pana Wójta Gminy Lipnik Andrzeja Grządziela, który mile
zaskoczony pozytywną energią płynącą z przedstawienia
zmienił treść swojego krótkiego wystąpienia, ciesząc się,
że może usłyszeć słowa: żeby
Polska była Polską.
Koordynatorem akademii
była Pani Wiesława Wywiał,
we współpracy z: Jolantą

Czajką, Agnieszką Kusal – Kadelą , Niną
Smolińską i Mariolą Bokwą. Natomiast
oprawę muzyczną zapewnił Pan Dariusz Jurkowski, a akademię prowadzili
uczniowie: Katarzyna Wesołowska i
Piotr Stec.
Akademia nie była jedynym punktem obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
O 11:11 wszyscy uczniowie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku
wzięli udział w akcji bijemy "Rekord dla
Niepodległej” i zaśpiewali 4 zwrotki
Hymnu Państwowego – „Mazurka Dąbrowskiego”.
Uczniowie wraz z nauczycielami zakończyli to uroczyste święto w niezwykły sposób, a mianowicie wzięli udział
w pięknym biało – czerwonym marszu
dla niepodległej, niosąc ogromną ilość
biało – czerwonych flag.
Wszystkie te wydarzenia miały na
celu przybliżenie młodego pokolenia
do historii Polski i radości wynikającej
z odzyskania Niepodległości przez naszych przodków.
Tekst Adam Barański
Fot. Mariusz Olech i Adam Barański
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Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
Dnia 09.11.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym, a następnie w biało-czerwonym korowodzie uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przeszli
do szkoły na część artystyczną. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Pan Andrzej Grządziel, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Mazur, pracownicy Urzędu Gminy, radni, ksiądz proboszcz Paweł Goliński.

okolicznościowych pieśni, wywarł
duże wrażenie na zgromadzonej publiczności. Opowieść została osnuta
wokół historii wiejskiej rodziny mocno naznaczonej patriotyzmem, która
w czasie I wojny światowej przeżywała boleśnie wymarsz ojca i jednego
z synów na front. Symbolem wolnej
Polski stał się biały orzeł, którego pisk,
słyszany w duszy Polaków, nie pozwalał tracić nadziei na wolność. Po
zakończonej akademii ks. proboszcz
zaprosił artystów do zaprezentowania przedstawienia w kościele parafialnym w dniu 18 listopada. Licznie
Podczas
uroczystej
akademii taż słowno – muzyczny pt. „Pisk Białe- zgromadzonym mieszkańcom Włoszkolnej na sali gimnastycznej w go Orła”, przygotowany pod opieką stowa niecodzienny repertuar zapewscenerii zawierającej patriotyczne nauczycieli: Katarzyny Lasoty, Małgo- nił wyjątkowe przeżycie, które na dłusymbole i dekoracje o godzinie 11:11 rzaty Walczak, Renaty Utnik, Pawła go zapisze się w ich pamięci.
cała społeczność szkolna wspólnie Nowaka, wykonany przez dzieci i młoTekst Małgorzata Walczak
Fot. Renata Utnik i Paweł Nowak
odśpiewała Hymn Państwowy. Mon- dzież, wzbogacony tańcem i śpiewem
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„WOLNA I NIEPODLEGŁA”

11 listopada 2018 r. w Centrum
Kształcenia w Lipniku odbyła się
wystawa prac Beaty Dzik i Zygmunta Niewiadomskiego pod nazwą: „Wolna i Niepodległa”.
Wystawa została specjalnie przygotowana, by w sposób artystyczny
uczcić setną rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Na
otwarciu wystawy wszyscy razem,
zachowując godną postawę, oddając szacunek symbolom narodowym
i hołd wszystkim poległym za ojczyznę odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Cennej lekcji historii udzielił gospodarz Gminy Lipnik, Wójt Andrzej
Grządziel, przybliżając postacie ściśle związane z walką o wolną Polskę, a także batalię polityczną, jaka
toczyła się na arenie międzynarodowej, która miała na celu przywrócenie granic Polski na mapę świata.

Głos zabrał także ppłk w st. spocz.
Janusz Jakubowski Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sandomierz, który odniósł
się w swoich słowach do niezwykłej
odwagi „Siódemki Beliny” i krótko
przytoczył ich niezwykłe życiorysy.
Okazało się, że czterech oficerów
będących pod dowództwem Władysława Prażmowskiego „Belina” pochodzi z najbliższych terenów ziemi
opatowskiej i ziemi sandomierskiej.
Na ręce Zygmunta Niewiadomskiego wręczył w imieniu zarządu ŚZŻAK
podziękowanie za swoiste szerzenie
patriotyzmu w sztuce i kulturze.
Piękna słowa podsumowania
i oceny wyraził dr Stanisław Hadyna, który podkreślił charyzmę
skromnych artystów i ich niezwykłe
umiejętności w zaprezentowanych
pracach. Podkreślił jak ważna jest
historia naszej Ojczyzny i znaczenie
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wszystkich zasłużonych i poległych.
Część artystyczna rozpoczęła się
recytacją wierszy Zygmunta Niewiadomskiego w niezwykłej atmosferze
kontemplacji i zrozumienia „tęsknoty
za ojczyzną” jaką przeżył autor na obczyźnie. Ostatnie dwa zaprezentowane wiersze: „Flaga” i „Ostatni husarz”
należą do Adama Barańskiego, pracownika Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie.
Licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała niezwykłe utwory wykonane przez wokalistki działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku.
Młode artystki wykonały utwory takie,
jak: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Ojczyzno ma”, czy też „Mówię o tobie
dobrze” przy akompaniamencie instruktora muzycznego Pana Mariusza
Korony. Część artystyczna zakończyła
się gromkimi brawami i wspólnym wykonaniem utworu „Szara piechota”.
Wśród prac artystów znalazły się
rzeźby, płaskorzeźby, obrazy malarskie oraz szkice „Ojców Niepodległości” rysowane węglem. Pomiędzy
rzeźbami swoje miejsce miały także
repliki pistoletów, którymi walczyli
nasi przodkowie w XIX wieku, a także zabytkowy bagnet z okresu I wojny światowej, jak i prywatna szabla
mistrza Zygmunta Niewiadomskiego. Niezwykłą ciekawość zwiedzających skupiły na sobie zdjęcia sprzed
około stu lat, ukazujące życie mieszkańców, jak i żołnierzy walczących o
Wolną i Niepodległą Polskę.
W miłej atmosferze rozmów dotyczących „Wolnej i Niepodległej”
wszyscy podziwiali niezwykłą wystawę prac o tematyce patriotycznej.
Tekst Adam Barański
Fot. Grzegorz Lipski

Obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę

w Gminie Lipnik

Koncert "Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat wolności" w Goźlicach 26.07. 2018 r.

Koncert
„Śpiewnik Polski
w Strasznym
Dworze” 18.08.2018 r.

Koncert „Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat wolności”
we Włostowie 14.10.2018 r.

Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie:
„Strofy dla Ojczyzny” - 23.11.2018 r.

Obchody Święta Niepodległości
pod Pomnikiem Czynu niepodległościowego
w Lipniku - 11.11.2018 r.

Akademia z okazji Święta Niepodległości:
„Wolność, Kocham i Rozumiem” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku - 09.11.2018 r.

Spotkanie w Leszczkowie z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 10.11.2018 r.

Akademia z okazji Święta Niepodległości: „Pisk Orła”
w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie - 09.11.2018 r.

Wystawa Prac Beaty Dzik i Zygmunta Niewiadomskiego „Wolna i Niepodległa”

Fot. Beata Dzik, Mariusz Olech,
Grzegorz Lipski, Adam Barański
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"Wolna i Niepodległa" to tytuł wystawy rzeźby, malarstwa i rysunku Zygmunta Niewiadomskiego i Beaty Dzik, jaka została otwarta
11 listopada 2018 r. w Lipniku z okazji jubileuszu 100 rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
Obchody odzyskania niepodległości na terenie gminy Lipnik odbyły się w Centrum Kształcenia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy dwojga miejscowych artystów Zygmunta
Niewiadomskiego oraz Beaty Dzik. Ta osobliwa
wystawa, prezentująca dorobek rzeźbiarski i malarski Zygmunta Niewiadomskiego oraz rysowniczy Beaty Dzik zgromadziła licznych gości z
terenu gminy Lipnik na czele z wójtem Panem
Andrzejem Grządzielem. Po okolicznościowych
wystąpieniach przybliżających historyczne tło
zmagań o Niepodległą Polskę w 1918 r., jak
również wkład lokalnych bohaterów w procesie
dochodzenia do wolności nastąpiła biograficzna
prezentacja autorów zgromadzonych eksponatów malarskich, rzeźbiarskich oraz rysunkowych.
Następnie przybliżono licznie obecnej publiczności treści historyczne i artystyczne zawarte w
prezentowanych pracach.
Dorobek malarski Zygmunta Niewiadomskiego prezentowany w czasie wystawy składał
się z obrazów poświęconych tematyce historycznej odwołującej się do wydarzeń Insurekcji Kościuszkowskiej z końca XVIII w., poprzez zmagania z czasów wojen napoleońskich 1. poł. XIX
w., a kończąc na motywach z I wojny światowej,

bezpośrednio będącej następstwem odzyskania
niepodległości przez Polskę. Historyczną treścią
przedstawianych obrazów były motywy militarne ujęte w charakterystyczny dla autora sposób,
czego przykładem było przedstawienie generała
księcia Sanguszki w czasie bitwy pod Szczekocinami, ukazanie dragona armii napoleońskiej w
czasie odwrotu spod Moskwy w 1812 r., śpiącego
oficera armii francuskiej po przeprawie przez
Berezynę oraz kończąc szarżę ułańską generała
Władysława Beliny Prażmowskiego oraz portret
pochodzącego z Usarzowa Antoniego Zdzisława Jabłońskiego. Dopełnieniem twórczości malarskiej pierwszego z prezentowanych autorów
były portrety wykonane w formie płaskorzeźby
przedstawiające siedmiu oficerów z okresu walk
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w czasie
I wojny światowej. Cykl ten, reprezentowali:
Stefan Hanka Kulesza, Stanisław Grzmot Skotnicki, Antoni Zdzisław Jabłoński, Władysław
Belina Prażmowski, Zygmunt Bończa Karwicki,
Janusz Głuchowski oraz Ludwik Kmicic Skrzyński. Tematyka zgromadzonych obrazów i rzeźb
autorstwa Zygmunta Niewiadomskiego zaczerpnięta została z polskich zmagań o niepodległość,
co znalazło żywe zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności.
W zupełnie innym charakterze została zaprezentowana twórczość artystyczna Beaty Dzik,
na którą składały się rysunki "Ojców polskiej
Niepodległości". Ten unikatowy w swoim rodzaju przegląd rysunków przedstawiał: Józefa

Spotkanie z artystą
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Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego
Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Rysunki, które zostały zaprezentowane na
wystawie "Wolna i Niepodległa" w Lipniku
charakteryzowały się autentycznością oraz
profesjonalizmem wykonania, na co bez wątpienia zwrócili uwagę wszyscy przybyli goście.
Wyczucie światłocienia oraz umiejętne prowadzenie kreski w rysunkach Beaty Dzik nie tylko
dokładnie oddaje budowę anatomiczną portretowanej osoby, ale co najważniejsze ukazuje
charakterologiczny i psychologiczny rys modela.
Ze wszystkich sześciu portretów zaprezentowanych w czasie wystawy, chciałbym zwrócić
szczególną uwagę na rysunek przedstawiający
Ignacego Jana Paderewskiego, który oddaje w
pełni znamiona dobrze opracowanego warsztatowo studium rysunkowego. Paderewski w
ujęciu tej młodej artystki to przede wszystkim
kompozytor i pianista z młodego okresu jego
twórczości muzycznej, którego najważniejszym
walorem było romantyczne i utrzymane w
duchu polskiego sentymentalizmu poczucie wyjątkowego geniuszu. Profesjonalna twórczość
artystyczna Beaty Dzik umożliwiła wszystkim
zebranym gościom w czasie listopadowego wernisażu na niezapomniane wrażenia estetyczne
i patriotyczne, które miejmy nadzieje utorują
w przyszłości samodzielną drogę twórczą tej
utalentowanej artystce.
Stanisław Hadyna

Niewiadomskiego i rysunki Pani Beaty
Dzik, które przedstawiają tzw. Ojców
Niepodległości, czy też Orlęta Lwow28 listopada uczniowie Zespołu Po krótkim wykładzie uczniowie oddali skie.
Szkolno – Przedszkolnego w Lipni- się oglądaniu wystawy. Oczywiście każNa pożegnanie młodzież serdeczku obejrzeli wystawę o tematyce dy znalazł coś dla siebie. Chłopaków nie podziękowała za spotkanie i niesapatriotycznej „Wolna i Niepodległa”, zainteresowały militaria, repliki wyko- mowitą lekcję historii, a Pan Zygmunt
znajdującą się w Centrum Kształce- nanych pistoletów i prywatna szabla Niewiadomski podkreślił, że była to dla
Pana Zygmunta Niewiadomskiego, a niego przyjemność móc spotkać się z
nia w Lipniku.
Na wystawę przybyły dwie bardzo także fotografie sprzed około stu lat młodymi ludźmi.
liczne grupy uczniów, które powitał ukazujące życie zwykłych ludzi, czy też
Wystawę można obejrzeć do 21
artysta malarz i rzeźbiarz Pan Zygmunt żołnierzy z okresu I wojny światowej.
grudnia 2018 r. w Centrum Kształcenia
Natomiast uwagę dziewczyn sku- w Lipniku, od poniedziałku do piątku
Niewiadomski wraz z pracownikami
Gminnego Ośrodka Kultury we Włosto- piły delikatniejsze, a zarazem bardzo w godz. od 11:00 do 19:00, na którą
wie i Centrum Kształcenia w Lipniku na dynamiczne obrazy Pana Zygmunta serdecznie zapraszamy.
czele z dyrektorem placówek Panem
Sebastianem Szymańskim.
Po krótkiej prelekcji na temat odzyskania Niepodległości przez Polskę po
123 – latach, artysta zaprosił wszystkich do sali, w której znajduje się wystawa. Następnie skrupulatnie omawiał
każdy eksponat, rzeźbę i wykonany
przez siebie obraz, w tym niezwykle
ważne postacie pierwszych ułanów
na ziemiach polskich, czyli „Siódemkę
Beliny”. Młodzież z zainteresowaniem
słuchała tej ciekawej lekcji historii, która miała ogromny wydźwięk potwierdzony i ukazany w pracach artystów.
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miejsce Klaudia Moskal a 3 Anna Moskal.
II etap konkursu przeznaczony dla
uczniów klas 7 i 8 SP oraz III gimnazjum odbył się 30 listopada 2018 r.
Wśród starszych uczniów laureatami
23 listopada 2018 r. w nawiąKonkurs został zorganizowany konkursu zostali: 1 miejsce Konrad
zaniu do obchodzonej w tym roku przez Panie Mariannę Długosz i Kor- Góra, 2 miejsce Jakub Wiącek, 3 miej100 Rocznicy Odzyskania Niepod- nelię Rolecką a wzięli w nim udział sce ex aequo Julita Zybała i Izabela
ległości przez Polskę, odbył się w uczniowie klas 4, 5 i 6 SP, którzy za- Lasota.
Szkole Podstawowej im. Romana prezentowali utwory patriotyczne
Zwycięzcom gratulujemy a uczestKoseły we Włostowie I etap Kon- różnych autorów. Laureaci konkursu nikom dziękujemy za udział w konkursu recytatorskiego "Strofy dla to: 1 miejsce ex aequo Kinga Wojcie- kursie.
Ojczyzny".
chowska i Karolina Wojciechowska, 2
Renata Utnik

Konkurs recytatorski
„Strofy dla Ojczyzny”

„ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI” w SP we Włostowie
"ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI" to nazwa akcji, którą
po raz kolejny zorganizowała grupa harcerska
działająca przy Szkole
Podstawowej we Włostowie. Koordynatorami
akcji były Panie Katarzyna Lasota i Pani Małgorzata Walczak.
Uczniowie odpowiedzieli na apel i licznie
włączyli się w tę szczytną
inicjatywę. Przynosili do
szkoły znicze, które następnie 1 Listopada zostały zapalone na grobach
poległych za ojczyznę bohaterów znajdujących się
na Włostowskim cmentarzu. Harcerze dodatkowo pamiętali o grobach
zapomnianych,
opuszczonych i zapalili na nich
symboliczne światełko.
Ponadto w przeddzień
święta zmarłych harcerze
porządkowali groby poległych za ojczyznę żołnierzy.
Renata Utnik
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W dniach 25-26 października
2018r. grupa 20 harcerzy z drużyny
działającej w Szkole Podstawowej
im. Romana Koseły we Włostowie
wzięła udział w tzw. „Harcerskim
Starcie”, zorganizowanym przez
Komendę hufca ZHP w Opatowie.
Harcerze wyjechali do urokliwej,
niewielkiej miejscowości w Beskidzie Śląskim – Brenna. Opiekę
nad grupą z Włostowa sprawowały Panie Katarzyna Lasota i Renata Utnik, a w zlocie uczestniczyły
także drużyny z Ożarowa i Bidzin.
Program wyprawy obejmował w
pierwszy dzień - przejazd do Brennej
i jej zwiedzanie, wieczorne spotkanie
integracyjne dla harcerzy, nocleg w
pensjonacie „Malwa”, natomiast w
drugim dniu harcerze wzięli udział
w wycieczce do Wisły (wizyta na
skoczni im. Adama Małysza, spacer
po miejscowości, oglądanie figury
czekoladowej Adama Małysza) i Cieszyna (podziwianie panoramy miasta
z wieży zamkowej, przejście Mostu
Przyjaźni). Nie zabrakło oczywiście
czasu na zakup pamiątek z wyjazdu.
Wieczorne spotkanie integracyjne dla grup harcerskich w pierwszy
dzień poprowadziła druhna Ilona
Mroczek i harcmistrz Dariusz Bińczak, a uczestnicy zapoznali się z
historią powstania ZHP, obrzędami,
zasadami i zwyczajami harcerskimi.
Wzięli udział we wspólnym śpiewaniu piosenek harcerskich, grach i zabawach integrujących grupy.
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HARCERSKI STARTBRENNA 2018

Lipniku. Opiekunami lipnickiej grupy były Panie: Jadwiga Garnuszek,
Mariola Bokwa i Agnieszka Kusal –
Kadela.
„…Zwiedziliśmy Rotundę św. Mikołaja powstałą w XII wieku, którą
możemy zobaczyć na banknocie 20sto złotowym. W czeskim Cieszynie
zwiedzaliśmy malowniczy, kolorowy rynek główny. Najbardziej rzucał się w oczy żółty ratusz z białymi
brzuszkowa tymi wzorkami i charakterystycznymi okiennicami. (…)
Odwiedziliśmy muzeum poświęcone
osiągnięciom Adama Małysza. W tym
muzeum było przepięknie, ponieważ
z każdej strony stało mnóstwo pięknych nagród, a przede wszystkim
wielkich pucharów…” – pisze uczenTekst: Renata Utnik
nica kl Vb Wiktoria Zimnicka.
Wyjazd zaowocował wieloma no- go życia. Obie grupy bardzo miło
***
wymi znajomościami dla harcerzy, a wspominają spędzony czas podczas
13 – 14 listopada do Brennej po- integracja grup pozwoliła zacieśniać wyjazdu do Brennej.
jechała także grupa harcerzy z Ze- więzi koleżeńskie, wspólnie spędzić
Opracowanie: Adam Barański
społu Szkolno – Przedszkolnego w miło czas i zasmakować harcerskie- Fot. Renata Utnik i Agnieszka Kusal - Kadela
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Otwarcie Pracowni Ekologicznej

28 listopada 2018 r. w Szkole
we Włostowie nastąpiło uroczyste
otwarcie pracowni edukacyjnej,
która powstała w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach PROGRAMU
DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO pn. "Pracownia
edukacyjna w szkole podstawowejCzyste powietrze, woda, gleba oraz
odnawialne źródła energii”.
Dzięki pozyskanym środkom z

WFOŚiGW oraz dofinansowaniu ze
strony Gminy Lipnik pracownia wyposażona została w nowe meble
oraz pomoce dydaktyczne. Zakupione pomoce będą wykorzystywane na
lekcjach przyrody, chemii i biologii
oraz na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.
Pomoce pozwolą na wykonywanie
przez uczniów doświadczeń w zakresie oceny jakości powietrza atmosferycznego, jakości wody, gleby,
obserwacji przyrodniczych.
Dzięki

przeprowadzanym w pracowni edukacyjnej doświadczeniom uczniowie
będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, odkrywcy tajemnic otaczającej nas przyrody.
W otwarciu pracowni wzięli udział
zaproszeni goście - Zastępca Prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Kielcach Pan
Grzegorz Socha , Wójt Gminy Lipnik
– Pan Andrzej Grządziel oraz dyrektor
SP we Włostowie – Pani Małgorzata
Krakowiak, Pracownicy UG w Lipniku,
nauczyciele oraz uczniowie.
Tekst: Renata Utnik. Fot. Mariusz Olech

ANDRZEJKI W SZKOLE WE WŁOSTOWIE 2018
Andrzejki są wspaniałą okazją do
dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. W naszej szkole dn.
29.11.2018 r. w godzinach od 11:00
- 13:00 dla młodszych uczniów oraz
w godzinach 16.00 - 19.00 odbyła
się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa integrująca społeczność
uczniowską.
Zabawę uświetniły przeboje muzyki
tanecznej, muzyki disco polo i muzyki
współczesnej. Uczniowie, kultywując
tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby przygotowane
przez Uczniowski Samorząd Szkolny.
Dzieci i młodzież wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami, wychowawcami bawiły się wspólnie próbując przepowiedzieć sobie przyszłość. Zabawy, radości
oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z
utęsknieniem czekają już na następny
bal - tym razem zabawę noworoczną.
Wszyscy zadowoleni wrócili do domów wierząc, że spełni im się to, co
wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.
Tekst: Renata Utnik. Fot: Renata Utnik,
Paweł Nowak
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku
Dnia 8 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się kolejna odsłona akcji Narodowego Czytania, nad
którą patronat honorowy sprawuje
Para Prezydencka- Agata i Andrzej
Duda. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, która propaguje znajomość literatury narodowej.
To wydarzenie zainicjował były prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura.
Akcję zapoczątkowano w 2012
roku z okazji 200 - lecia najazdu Napoleona, podczas którego miał miejsce
opisany w epopei Adama Mickiewicza
„Ostatni zajazd na Litwie”. Dlatego też
na pierwszym Narodowym Czytaniu
lekturą była książka „Pan Tadeusz”.
Rok później czytane były dzieła
Aleksandra Fredry. Kolejne edycje to:
2014r. - „Trylogia” Henryka Sienkiewicza
2015r. - „Lalka” Bolesława Prusa
2016r. - „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
2017r. - „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
W tym roku wybrano powieść
Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.
Ponadto Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty „Antologii Niepodległości”z okazji
stulecia odzyskania wolności przez
nasz kraj. My, jako uczniowie Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku
również przystąpiliśmy po raz drugi
do tej akcji.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie jedenastej w pracowni polonistycznej. Pani Dyrektor Danuta Polit
przywitała przybyłych gości m.in.: Danutę Stańko, Monikę Różycką, Adama
Barańskiego, nauczycieli, uczniów
oraz ich rodziców. Następnie Pani
Danuta Stańko - kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lipniku, przedstawiła historię akcji i życiorys Stefana
Żeromskiego. Została również wyświetlona prezentacja multimedialna,
przygotowana przez uczniów lipnickiej szkoły. Przedstawiała ona obszernie informacje o autorze "Przedwiośnia" oraz jego twórczości. Starsi
uczestnicy spotkania przypomnieli
sobie treść szkolnej lektury, natomiast
młodzież zapoznała się z wydarzeniami przedstawionymi w tym utworze. Czytelnicy w napięciu śledzili losy
głównej postaci. Bohaterem tej książki

jest Cezary Baryka. Pisarz przedstawił
jego dorastanie, nabywanie doświadczeń, co jest bezpośrednio związane
z faktami historycznymi, jak rewolucja w Rosji, odzyskanie przez Polskę
niepodległości i mozolna odbudowa
wszystkich sfer życia w kraju.

Na zakończenie przygotowano
słodki poczęstunek. Choć czas upłynął
uczestnikom bardzo szybko, na pewno zapamiętają go na długo. Mamy
nadzieję, że za rok również się spotkamy w tak licznym gronie.
Agnieszka Kapusta,
Karolina Szemraj
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Andrzejki w Gminnym Ośrodku Kultury
we Włostowie
Andrzejki - jedyna taka
noc w roku, kiedy świat realny otacza się magią.
Andrzejki są niezwykłą okazją do dobrej zabawy, wywodzącej się z dawnych tradycji i
obrzędów ludowych. I tak właśnie 28 listopada 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
we Włostowie odbyła się zabawa andrzejkowa. O godzinie
16:00, wszystkie dzieci zostały
zaproszone do wspólnej zabawy. Przy dźwiękach znanych i
lubianych przebojów dzieci
brały udział w najróżniejszych
konkursach. Nie zabrakło także ciekawych wróżb i zabaw,
w których dzieci chętnie brały
udział. Dzięki wróżbom m.in.
kolorowe klucze, wróżba z
monetą, czy już tradycyjne lanie wosku przez klucz, każdy
mógł poznać swoją przyszłość.
W czasie przerwy dzieci miały
czas na słodki poczęstunek. Na
zabawie andrzejkowej pojawił
się wcześniej zapowiedziany
niezwykły gość. Była to Biała
Dama, którą dzieci przyjęły z
ogromnym entuzjazmem i zaprosiły do wspólnej zabawy.
Później każde z dzieci zrobiło
sobie pamiątkowe zdjęcie z
Białą Damą.
Mimo odrobiny strachu,
śmiechom, tańcom i zabawie
nie było końca. W taki oto sposób w miłej atmosferze dzieci
podziękowały za wspólną zabawę.
Tekst i foto: GOK Włostów
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Andrzejki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku
Andrzejki w szkole zawsze są
wyjątkowe. Są wspaniałą i dobrą
zabawą. Jednak oddają ducha
chwilom magii i wróżenia, będąc
jednocześnie odniesieniem do ludowych tradycji naszych przodków.
W lipnickiej szkole dn. 29.11.2018
r. odbyła się świetna zabawa andrzejkowa, podzielona oczywiście na
grupy wiekowe uczniów. Najmłodsi
bawili się jako pierwsi, razem z nauczycielkami, a zabawę prowadził
wcześniej zaproszony do szkoły animator. Im robiło się ciemniej, tym
starsi uczniowie zaczynali zabawę andrzejkową.
Uczniowie, aby sprawdzić swoją
przyszłość i przeznaczenie, wróżyli
sobie w wigilię św. Andrzeja. Wiele
osób spośród młodzieży było zasko- niły wszystkim najnowsze przeboje
czonych trafnością wróżby. Jednak disco – polo.
wiele dzieci podchodzi do takich
Uczniowie, rodzice, a także nawróżb z dystansem. Zabawę uświet- uczyciele po powrocie do domów roz-

14 grudnia w opatowskim Ośrodku Kultury młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie
zorganizowała niezwykły koncert
najpiękniejszych polskich kolęd oraz
świąteczny kiermasz w ramach pomocy dla Adasia Cieplińskiego.
W organizację włączyło się bardzo
wiele osób z różnych instytucji, m.in.:
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi w Opatowie i Niepubliczne Technikum im. gen. W. Andresa w Opatowie Zakładu Doskonalenia
w Kielcach. Ogromny wkład w zbiórkę

Tekst: Adam Barański
Fot. Jolanta Czajka

śpiewały przepiękną kolędę – kołysankę – „Lulajże Jezuniu”. Następnie
na scenie zostały uczennice reprezentujące dodatkowo Gminny Ośrodek
funduszy wniosło Szkolne Koło Caritas Kultury we Włostowie. Dołączyli do
nich pracownicy Urzędu Gminy w Lipdziałające przy ZDZ Opatów.
Adaś Ciepliński jest pięcioletnim niku, na czele z Wójtem Gminy Lipnik
chłopcem z Włostowa, który chory jest Panem Andrzejem Grządzielem oraz
na Zespół Leigha. Wymaga przez to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultucałodobowej opieki i obecności innych ry we Włostowie. Wszyscy razem wyprzy sobie. Dzięki długotrwałej reha- konali piękną kolędę, jaką jest: „Dzisiaj
bilitacji i opieki ze strony najbliższych w Betlejem”.
Na kiermaszu bożonarodzeniowym
może prawidłowo się rozwijać pomimożna było zakupić własnoręcznie
mo postępującej choroby.
Podczas koncertu charytatywnego wykonane stroiki i inne piękne ozdoby
zaprezentowało się na scenie wiele świąteczne. Swoje stoisko miał też „Kamłodych i starszych osób. Na scenie baret Czwarta Fala”, który był ambasanie zabrakło oczywiście reprezentan- dorem zbiórki na tym ważnym wydatek Szkoły Podstawowej im. Romana rzeniu.
Tekst: Adam Barański
Koseły we Włostowie. Uczennice za-

Koncert dla Adasia

„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi lepsza jest niż cała miłość dla ludzkości”
– (Richael Dehmel)

myślali dalej, czy to co sobie wywróżyli, spełni się najbliższej przyszłości.
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„…W każdej chałupie, zarówno u bogacza, jak i u komornika, jak i u tej biedoty ostatniej, przystrajano się i czekano
z namaszczeniem, a wszędy stawiano w kącie od wschodu snop zboża, okrywano ławy czy stoły płótnem bielonym,
podścielano sianem i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy. Jakoś niewidne były zaraz z pierwszego wieczoru, jak to
zwykle przy mrozie, bo skoro ostatnie zorze się dopalały, niebo zaczęło się zasnuwać jakby dymami sinymi i całkiem
zatapiało się w bur ościach. (...)
Najpierw był buraczany kwas, gotowany na grzybach z ziemniakami całymi, a potem przyszły śledzie w mące obtaczane i smażone w oleju konopnym, później zaś pszenne kluski z makiem, a potem szła kapusta z grzybami, olejem
również omaszczona, a na ostatek podała Jagusia przysmak prawdziwy, bo racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte
i w makowym oleju uprażone, a przegryzali to wszystko prostym chlebem, bo placka ni strucli, że z mlekiem i masłem
były, nie godziło się jeść dnia tego…”- tak wyglądało przygotowanie do Wigilii i wieczerza wigilijna w „Chłopach” Władysława Reymonta.

Zwyczaje i Tradycje Bożonarodzeniowe
Co kraj, to obyczaj – przysłowie,
które często jest używane w naszej
kulturze od bardzo dawna. Region
świętokrzyski jest bardzo bogaty w tradycje i zwyczaje, jakie obchodzili nasi
przodkowie według ściśle określonych
reguł. W chrześcijańskiej wierze Boże
Narodzenie jest jednym z ważniejszych
świąt roku, podczas którego świętuje
sie narodziny Zbawiciela. Od wieków
tradycje przygotowania do świąt są
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednak w obecnym czasie coraz
rzadziej można zasiąść przy tradycyjnym stole pełnym gości podczas Wigilii.

- pierniki, jako symbol dobrobytu.
Na choince pojawia się także karmelik, czyli cukierek owinięty kolorową
folią, zakończony frędzlami z białej bibuły.

Wigilia

Adwent

Łacińskie słowo adwentus, oznacza przybycie, przyjście, nadejście. Dla
chrześcijan jest to czas oczekiwania na
przyjście Zbawiciela. Pierwsza niedziela
adwentu rozpoczyna rok liturgiczny. W
kościele szaty liturgiczne kapłanów, wystrój kościołów podczas codziennych
Mszy Świętych. ku czci Maryi, zwanych
roratami, w tym okresie liturgicznym są
koloru fioletowego – symbolizują pokutę. Symbolem adwentowym jest wieniec, którego zielone gałązki przynoszą
nadzieję i mają zwyciężyć śmierć. Wieniec przypomina o radosnym okresie
adwentowym i nadchodzącym święcie
Bożego Narodzenia. Bardzo ważna jest
też świeca adwentowa, wskazująca
drogę i będąca zarazem symbolem
obecności Chrystusa.

Choinka

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol
życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku. Do Polski choinka dotarła wraz z niemieckimi
protestantami w czasie zaborów na
przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo spotykana była jedynie w miastach,
ale z czasem rozpowszechniła się na
wsi. Bogato ozdobione gałązki lub roz-

widlony wierzchołek świerku wieszano
dawniej u powały (sufitu) nad stołem
wigilijnym. Pojawiały się także druciane koła lub słomiane tarcze. Ozdabiano je jabłkami, złoconymi orzechami i
krążkami z barwionych opłatków, łańcuchami ze słomy oraz dużym kulistym
„światem” z opłatka. Taką dekorację nazywano podłaźniczką, sadem lub bożym drzewkiem. Ozdoby znajdujące się
na choince także mają swoją symbolikę
wywodzącą się z kultury ludowej:
- Gwiazda Betlejemska umieszczona
na szczycie miała pomagać w powrotach do domu;
- oświetlenie według dawnych wierzeń ma odstraszać złe moce, natomiast
w chrześcijańskiej symbolice wskazuje
na Chrystusa, który stanowi światło dla
tych, którzy jeszcze nie wierzą;
- jabłka symbolizują rajski owoc, a
także zdrowie i urodę;
- orzechy zawijane w sreberka maja
dać dobrobyt i siłę;
- papierowe łańcuchy mają przypominać o zniewoleniu grzechem;
- dzwonki to dobre nowiny i radosne
wydarzenia;
- Anioły mają opiekować się domem;
- jemioła, pod którą całują się zakochani i godzą skłócone osoby;

Przed wieczerzą wigilijną do dziś w
wielu domach na wsi, na pamiątkę narodzin Pana Jezusa w stajence, wnosi
się słomę. Dawniej jej wiązki kładziono
w kątach izb na podłodze i zatykano za
obrazami. W świętokrzyskich wsiach
wynoszono ją po św. Szczepanie na
pole, by uchronić uprawy przed chwastami. Gospodarze opasywali pnie
drzew owocowych kręconymi ze słomy
powrósłami wierząc, że będą dobrze
rodziły, a zające nie zjedzą ich kory,
wierzono także, że w zabezpieczone
drzewo nie uderzy piorun.
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się
z chwilą, gdy na niebie pojawia się
pierwsza gwiazda. Cała rodzina siada
w tym czasie do stołu, na którym pod
obrusem jest siano. Po przeczytaniu
fragmentu Pisma Świętego i odmówieniu modlitwy dzielono się opłatkiem i
składano sobie życzenia. Sam opłatek
symbolizuje pojednanie i przebaczenie, jako znak przyjaźni i miłości. Jego
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symbolika, jako chleba ma jeszcze inny
wymiar: należy być dobrym jak chleb i
jak chleb podzielnym. Uczta wigilijna
ma wszystkich łączyć razem, godzić
człowieka z przyrodą i żywiołami natury. Dawniej wierzono, że do końca
wieczerzy nie należy kłaść łyżek na stole
ani wstawać od niego, dopóki wszyscy
nie skończyli jedzenia, aby chleb i jadło
trzymało się w domu i aby zachować
zdrowie i życie.
Później wszyscy zasiadają do spożywania wieczerzy, która składa się z
dwunastu postnych potraw. Wolne
miejsce przy stole podczas wieczerzy
wigilijnej - dla niespodziewanego wędrowca pochodzi jeszcze z czasów pogańskich.
Siano na stole wigilijnym, nie symbolizuje tylko stajenki - z wyciąganych
spod obrusa źdźbeł wróżono. Żółte
źdźbło oznaczało zły urodzaj, natomiast zielone - dobry. Długie źdźbło
trawy oznaczało dla wyciągającego
długie życie.
W gospodarstwach mówiono zawsze, że w wieczór wigilijny zwierzęta
mówią ludzkim głosem. Nie należy, jednak tego sprawdzać, bo to może przynieść nieszczęście.
Z wigilią związane są różnorodne
wróżby, które robili sobie kiedyś nasi
młodzi dziadkowie, czy rodzice. Kawalerowie rzucali przez dach domu butem
i obserwowali, w którą stronę poleciał,
gdyż kierunek wskazywał mieszkanie
przyszłej żony. Gospodarzom, którzy
mieli córki na wydaniu, kawalerowie
wciągali wozy na dachy domów, a maszynami rolniczymi tarasowali drogi.
Mimo tylu kawałów, nikt się na nikogo
się nie obrażał.
O północy cała rodzina udaje się na
pasterkę, podczas której dziś niejednokrotnie odgrywane są przedstawienia
z narodzin Chrystusa. Kiedyś śpieszono się bardzo, ponieważ wierzono, że
kto pierwszy przestąpi próg świątyni,
będzie pierwszy we wszystkich pracach gospodarskich i będzie najlepsze
zbierać plony. Dawniej pszczelarze udając się na pasterkę brali ze sobą dawniej motowidło nici, by po powrocie
do domu tymi nićmi opasać ule, żeby
pszczoły dobrze się chowały.
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wania kolęd. W następnych dniach po
Świąteczne Kartki
wsiach chodzili kolędnicy dawniej „koZwyczaj wysyłania kartek świąteczlędziarze” lub „turoniarze” z szopką i nych z życzeniami pojawił się po raz
gwiazdą. W skład takiej grupy wcho- pierwszy w Anglii w 1843 roku. Od
dzili: koń, turoń, śmierć z kosą, anioł tamtej pory na całym świecie wysyłane
i diabeł, czasem pojawiały się posta- są najprzeróżniejsze kartki świąteczne,
cie Maryi i Józefa, a także Trzech Króli. ozdobione w niezwykłe, ciepłe słoJeszcze w obecnych czasach w wielu wa miłości i pomyślności dla ważnych
wsiach nad Opatówką chodzą po do- nam osób. Mimo wypierania pocztómach kolędnicy głosząc Dobrą Nowinę. wek przez sms-y i maile, wiele osób
w przedświątecznym czasie wraca do
tradycyjnego sposobu składania sobie
Jasełka
życzeń „na odległość”.

Święty Mikołaj

Słowo jasełka pochodzi od słowa
jasła oznacza bydlęcy żłób. W taki sposób powstał żłóbek. Inaczej to bożonarodzeniowe przedstawienie nazywane
jest szopką. Pierwszy raz jasełka urządził święty Franciszek z Asyżu w 1223
roku. W Wigilię Bożego Narodzenia
zakonnik zwołał swoich braci, a także
ludność z pobliskich miejscowości do
jaskini w lesie, gdzie wcześniej był przygotowany żłóbek, słoma i siano. Przy
żłobie uwiązano woła i osła, a także
na miejsce przyprowadzono owce. Od
tamtej nocy jasełka odgrywane są w
całym świecie chrześcijańskim, w miastach, kościołach i szkołach. Do Polski
szopki przywędrowały w średniowieczu z zakonem franciszkanów.

Święto Trzech Króli

6 stycznia jest przełomowym momentem dla dekoracji świątecznych.
Jest to święto Trzech Króli: Kacpra,
Melchiora i Baltazara, mędrców którzy
kierowani gwiazdą, z darami: złotem,
kadzidłem i mirrą dotarli ze wschodu
do narodzonego Zbawiciela. Zwyczaj
Boże Narodzenie
ten praktykowany jest od wieków. Na
Przypada na 25 grudnia – pierwszy drzwiach domów wypisywane są trzy
dzień świat i 26 grudnia – drugi dzień litery i cyfry danego roku. Litery oznaświąt, który jest także dniem świętego czają błogosławieństwo w języku łacińSzczepana. Dawniej w tych dniach wie- skim: (K) Christus, (M) Mansionem, (B)
szano jabłka na okolicznych drzewach Benedicat – Niech Chrystus błogosławi
dla zdrowia i radości. Był i jest to czas ten dom.
wspólnych rozmów z rodziną i śpie-

Postać świętego
Mikołaja
sięga
czasów
przełomu III i IV
wieku. Mikołaj z
Bari (Włochy) był
biskupem Miry
w Licji. Jedna z
legend głosi, że
pewien nędzarz
chciał sprzedać
swoje trzy córki. Biskup, gdy się o tym dowiedział,
wrzucił przez komin trzy sakiewki z
pieniędzmi, a te wpadły do butów,
które owe córki suszyły, podwieszając
je przy kominku. Najstarsza legenda
głosi uratowaniu rzymskich żołnierzy.
Pierwsi trzej zostali uratowani przed
mieczem katowskim tuż po stłumieniu buntu we Frygii, których oskarżył
lokalny prefekt. Po oswobodzeniu
tych żołnierzy, Mikołaj zaprosił do pałacu biskupiego trzech dowodzących
kampanią oficerów. Oficerowie po
powrocie do Konstantynopola zostali
oskarżeni o nadużycia. Cesarz Konstantyn skazał ich na śmierć. W nocy
przed egzekucją oficerowie błagali w
modlitwach Mikołaja o pomoc. Biskup
ukazał się cesarzowi, a ten rano uniewinnił żołnierzy i wysłał ich z bogatymi
darami do Miry.
Dziś święty mikołaj jest postacią niezwykle medialną i popularną.
Uśmiechnięty starszy pan, z długą brodą, w czerwonym stroju i z workiem
pełnym prezentów dla dzieci. Często
w towarzystwie elfów, na saniach zaprzęgniętych w dziewięć reniferów.
Święty Mikołaj przekazuje wszystkim jedną, zawsze aktualną ideę,
przypominając o potrzebie ofiarności
wobec bliźniego. W pięknych słowach
ujął to papież Polak św. Jan Paweł II
mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.
tekst: Adam Barański
ilustracje: Beata Dzik
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Jak Gmina Lipnik wspiera bezpieczeństwo

trybu życia i bezpieczeństwa, szczeZapewnienie bezpieczeństwa w
Ostatnim punktem wsparcia pierw- gólnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież.
Gminie Lipnik jest jednym z wielu za- szoklasistów, była pogadanka na temat: Wraz z pracownikami Urzędu Gminy
dań własnych gminy.
jak być zdrowym. Dzięki temu dzieci do- Lipnik, nauczycielami w szkołach i roW celu jego realizacji nasza gmi- wiedziały się, że zdrowe posiłki i zdrowy dzicami będziemy dokładać wszelkich
na 23 listopada 2018 r. w Miejsko tryb życia pomaga w ich rozwoju, a pod- starań, aby dzieci i młodzież nauczyły
– Gminnym Ośrodku Kultury w Ożaro- czas nauki pozwala szybciej i kreatyw- się zdrowych nawyków żywieniowych
i były przykładnymi uczestnikami ruchu
wie, wzięła udział w akcji: „Pierwszaki niej myśleć.
– zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Na
Jako Wójt wspieram wszelkie dzia- drogowego – powiedział Wójt Gminy
pierwszoklasistów czekały tam różne łania służące propagowaniu zdrowego Lipnik Andrzej Grządziel.
ciekawostki przydatne w codziennym
życiu. Najmłodsi dowiedzieli się: jak
bezpiecznie chodzić po ulicy i co zrobić
w razie wystąpienia pożaru.
Często by uratować życie drugiej
osoby należy powiadomić odpowiednie służby ratunkowe, które udzielą
profesjonalnej pomocy, dlatego dzieci
dowiedziały się pod jakie zadzwonić
numery alarmowe, aby wezwać pomoc.

Świetlica
w Leszczkowie kuźnią inicjatyw społecznych
Od listopada 2018 roku, do końca
maja 2019 r. Stowarzyszenie Razem
dla Leszczkowa realizuje projekt
pt. „Świetlica w Leszczkowie kuźnią
inicjatyw społecznych”. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel środki z
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.
W ramach projektu organizowane będą spotkania oraz warsztaty dla
mieszkańców gminy Lipnik. Z dotacji
dla świetlicy w Leszczkowie została
zakupiona roczna licencja parasolowa
umożliwiająca legalne wyświetlanie
filmów. Będziemy organizować spotkania przy filmie dla różnych grup wiekowych. W czasie spotkań przygotowywać będziemy dla uczestników świeże
soki z naszych lokalnych warzyw i owoców oraz popcorn. Wykorzystamy do
tego zakupioną soko - wyciskarkę oraz
maszynę do popcornu. Stowarzyszenie w ramach projektu będzie organizować warsztaty kulinarne, informatyczne oraz ekologiczne.
Do współpracy zapraszamy mieszkańców, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia działające w Gminie Lipnik.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej w naszej gminie.
Poprzez wspólne spotkania i warsztaty
chcemy się wzajemnie inspirować pomysłami i działaniami.
O wszystkich działaniach podejmowanych w ramach projektu będziemy
informować na profilu fb Stowarzyszenia Razem dla Leszczkowa.
Tekst Anna Sidor

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Miękki, puchaty i taki z łatką. 25
listopada swoje święto obchodzi
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.
Mimo coraz nowocześniejszych i
coraz bardziej atrakcyjnych zabawek,
moda na misie nie przemija, bo „czy
to jutro, czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny Miś!”
Uczniowie klas przedszkolnych i I
– III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lipniku także świętowali Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Każdy mały
uczeń 26 listopada przyniósł swojego
pluszaka, który był obecny na wszystkich lekcjach.
Uczniowie zebrali się także na sali
gimnastycznej i pozowali ze swoimi misiami do wspólnego zdjęcia. Uczniom
towarzyszyła pani dyrektor Danuta Polit i pani pedagog Edyta Buczkowska.
Uczennice klasy III przedstawiły gene-

zę powstania tego święta i przeczytały
wiersz o misiu, zaś uczniowie klasy I
zaśpiewali piosenkę pt. ,,O kochaniu
misia”.
Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Mój przyjaciel – miś”
zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną. Oto wyniki:
Szkoła Podstawowa
I miejsce – Zuzanna Wodecka – kl. III,
II miejsce – Marysia Batorska – kl. I, III
miejsce – Ola Gąsiorowska – kl.II, Wyróżnienie - Filip Motyła – kl. I
Przedszkole
I miejsce – Maja Podsiadły – kl. Od, II
miejsce – Alicja Puton – kl. 0c, III miejsce – Blanka Stępień kl. 0a i Zuzanna
Zdyb kl. 0b, wyróżnienie – Karol Pawełczak – kl. 0d
Nagrody książkowe ufundowała
Rada Rodziców.
Tekst i fot. Jolanta Czajka
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku
Międzynarodowy Dzień Praw koloru niebieskiego (koloru UNICEF).
Dziecka to święto upamiętniające Tego dnia, czyli 20 listopada 2018 r.,
uchwalenie Deklaracji Praw Dziec- uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
ka w 1959 r., a także Konwencji o
Prawach Dziecka w 1989 r.
Celem tych dokumentów jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i
opieki najmłodszym. Polska jako członek ONZ propaguje 20 listopada jako
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
aby przypomnieć że każde dziecko to
,,Mały Człowiek" posiadający swoje
prawa. Organizacją, która zajmuje się
prawami dzieci na całym świecie jest
UNICEF. Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka UNICEF jest GoBlue, czyli akcja polegające na wykorzystaniu

Kolejne
inwestycje
w ostatnich
dniach
tego roku
W nawiązaniu do wywiadu Wójta
Gminy Lipnik Pana Andrzeja Grządziela, (który ukazał się w 32 numerze Wieści Lipnickich) dotyczącego
inwestycji, pragnę dodać, że zostały
zrealizowane zamierzone cele.
1 października 2018 r. uzyskaliśmy
promesę na dwie drogi: Słabuszewice
350 m i Sternalice 550 m, które zostały
wykonane w ostatnim czasie.
Po za tym został wyremontowany garaż strażnicy w Słabuszewicach, łącznie
z wymianą drzwi wjazdowych. Dodatkowo w projekcie były zawarte prace
związane z wymianą instalacji elektrycznej, posadzki i malowanie ścian. Koszt
inwestycji wyniósł 22 tys. zł, w tym 18
tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie i 4 tys. zł - środki własne z budżetu
gminy. Termin wykonania prac remontu
garażu przypadał na 30 listopada.
Dodatkowo w Malżynie również w
strażnicy OSP został przeprowadzony
remont. W ramach prac została wymieniona posadzka i został zrobiony sufit.
Trwają także prace przy termomodernizacji budynku.
Wypowiedź Radnego wsi Słabuszewice
Pana Stanisława Mazura
Fot. Stanisław Mazur
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ubrani byli na niebiesko, aby w ten
sposób uczcić obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Akcję przeprowadził Samorząd
Uczniowski Szkoły Podstawowej.
Opiekun S. U. - Danuta Kwapisz
Fot. Uczniowie szkoły
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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Na podstawie art.6m ust. 2a w zw. art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zawiadamia, że Zgromadzenie Związku w dniu 9 listopada 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXI/101/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki na terenie gmin należących do EZGDK. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 16.11.2018 r. poz. 3952)
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy,
Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec, obowiązują od 1 stycznia
2019 roku i wynoszą:
Dla nieruchomości zamieszkałej
Lokalizacja nieruchomości z terenu gmin:

Metoda naliczania opłaty

Sposób zbierania odpadów

Gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniod gospodarstwa domowego jedska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, noosobowego
Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec
od gospodarstwa domowego wieloosobowego

segregowane

niesegregowane

11,00 zł

16,50 zł

23,00 zł

34,50 zł

Dla nieruchomości niezamieszkałej (firmy, instytucje, itp.)
Rodzaj pojemnika

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

pojemnik 110 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 120 l

22,00 zł;

27,00 zł;

pojemnik 240 l

40,00 zł;

48,00 zł;

pojemnik 1,1 m3

140,00 zł;

170,00 zł;

pojemnik 2,2 m3

250,00 zł;

290,00 zł;

pojemnik 5 m3

500,00 zł;

550,00 zł;

pojemnik 7 m3

700,00 zł;

750,00 zł.

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (firmy, instytucje) otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z książeczką
opłat na 2019 rok.
2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni
od zaistnienia zmiany.
4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. za
dany miesiąc płacimy do 10-go dnia kolejnego miesiąca na numer indywidualnego konta bankowego.
5. W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
podanej w zawiadomieniu oraz książeczce opłat na 2019 rok, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
6. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego wydana została decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Źródło: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
https://ezgdk.pl/aktualnosci/439-zawiadomienie-o-zmianie-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadamikomunalnymi-obowiazujacej-od-1-stycznia-2019-roku
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Spotkanie z artystą w Centrum Kształcenia w Lipniku „Wolna
i Niepodległa”

Zabawa andrzejkowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku

Zabawa andrzejkowa w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we
Włostowie

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we
Włostowie

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku

„Pisk Białego Orła” Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej
im. Romana Koseły we Włostowie

„Wolność, Kocham i Rozumiem” Święto Niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Lipniku

Andrzejki z Białą Damą w Gminnym
Ośrodku Kultury we Włostowie

„WOLNA I NIEPODLEGŁA”
Wystawa prac Beaty Dzik i Zygmunta Niewiadomskiego

Ludwik „Kmicic” Skrzyński

Antoni Zdzisław Jabłoński

Zygmunt „Bańcza” Karwacki

Stefan „Hanka” Kulesza

Generał Stanisław
Grzmot-Skotnicki

Janusz Głuchowski

Władysław Prażmowski
„Belina”

