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Doskonała zabawa w szkole w Lipowym Polu

Używając młodzieżowego slangu (a to przecież przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży adresowany był I Festyn w szkole w Lipowym 
Polu Skarbowym) można by rzec: Szacun!

Organizacja, przeprowadzenie imprezy oraz przygotowany pro-
gram był tak atrakcyjny i bogaty, że nawet najbardziej wybredni kon-
sumenci rozrywki mogli coś dla siebie znaleźć.

Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 16

„Boga nie oszukasz”
Po wielu latach staraniem gminy, a przede wszystkim mieszkań-

ców Kierza Niedź-
wiedziego, całko-
wicie nowe oblicze 
zyskała postawiona 
w 1926 roku kaplicz-
ka Matki Bożej. Jej 
poświęcenie miało 
miejsce 15 września.

Czytaj na str. 2

Zawody sportowo-pożarnicze już po raz ósmy
Duży sukces 

odniosły nasze eki-
py podczas rozegra-
nych 15 września na 
boisku skarżyskiego 
Ruchu w Skarżysku 
– Kamiennej, VIII 
Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych 
jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z naszego powiatu.

Czytaj na str. 14-15

Nasz wieniec na Dożynkach Wojewódzkich
Wieniec dożynkowy, który wykonali mieszkańcy Skarżyska 

Kościelnego II reprezentował powiat skarżyski na Dożynkach Wo-
jewódzkich, których gospodarzem w tym roku była gmina Bogoria. 
Z delegacją mieszkańców uczestniczył w nich wójt gminy Zdzisław 
Woźniak. Nasz wieniec zdobył wyróżnienie.

Czytaj na str. 3
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„Boga nie oszukasz”
Matko Najświętsza

Niepokalana
Twoja opieka

Nam pożądana.
Boga nie oszukasz

1926 r.
Przebudowana w 2013 r.

Społeczeństwo Kierza Niedźwiedziego
Napis powyższy widnieje na kompleksowo odnowionej i prze-

budowanej kapliczce na skrzy-
żowaniu dróg w centrum Kie-
rza Niedźwiedziego. –Legenda 
mówi, że postawił ją nieznany 
z nazwiska leśnik w podzięko-
waniu za ocalenie swych dzieci 
– mówi mieszkająca po sąsiedzku 
kapliczki Maria Arak.

Po wielu latach, staraniem 
gminy, a przede wszystkim 

mieszkańców Kierza, kapliczna zyskała całkowicie nowe oblicze. Jej 
poświęcenie miało miejsce 15 września.

Wcześniej punktu-
alnie w południe w ko-
ściele parafialnym od-
prawione zostało przez 
ks. proboszcza Janusza 
Mroczka nabożeństwo 
dziękczynne. –Niech 
ta kapliczka będzie na 
chwałę Bożą – mówił 
w trakcie mszy ks. pro-
boszcz kierując słowa 

podziękowania do osób, które przyczyniły się do tego wydarzenia. 
Słowa swe skiero-
wał do obecnych na 
mszy: wójta Zdzi-
sława Woźniaka, 
sołtysa Stanisława 
Czubaka, radnych 
Jana Ulewińskiego 
i Tomasza Winiar-
skiego, mieszkań-
ców sołectwa.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod kapliczkę. Tutaj dotarł 
również starosta skarżyski Michał Jedrys. Po modlitwach ks. Janusz 
Mroczek dokonał uroczystego poświęcenia kapliczki.

Słowa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do reali-
zacji zamierzenia przekazali również wójt Zdzisław Woźniak, staro-

sta Michał Jędrys oraz sołtys Stanisław Czubak.
Całkowity kosz przebudowy kapliczki wyniósł 10.000 złotych. –

Kwota 7 tys. pochodziła z funduszu sołeckiego, 1,5 ze środków rady 
sołeckiej a pozostałe 1,5 
tys. z ofiar mieszkańców 
– mówi sołtys Stani-
sław Czubak.

Prace wykonywał 
Dariusz Szlufik z firmy 
„Kamex” Jerzego Tokar-
czyka z Suchedniowa.

Jacenty Kita
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Będzie boisko w Grzybowej Górze
Do 1 października można składać oferty na ogłoszony przez Wójta 

Gminy Skarżysko Kościelne przetarg na zadanie pod nazwą Doposa-
żenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzy-
bowej Górze.

-W skład zakresu robót do wykonania wchodzi przede wszystkim 
boisko do gier zespołowych obejmujące boisko do siatkówki wymiary 
9x18 m dla dorosłych w wersji podstawowej lub opcjonalnie boisko 
4x10 m dla dzieci młodszych i 6x12 m dla dzieci starszych oraz boisko 
do kometki. Jego nawierzchnia będzie syntetyczna, przepuszczalna, 
na podłożu mineralnym. Wokół boiska, w takiej samej technologii 
wykonany zostanie pas wolny od przeszkód, umożliwiający bezpiecz-
ny wybieg z boiska – mówi wójt gminy Zdzisław Woźniak. –Poza tym 
uzupełnione będzie wyposażenie placu zabaw, wybudujemy również 
altanę ogrodową –dodaje wójt.

Termin realizacji inwestycji to 29 listopada tego roku.
(jaki)

a k t ua l n o ś c i

Nasz wieniec na Dożynkach Wojewódzkich
Wieniec dożynkowy, który wykonali mieszkańcy Skarżyska Ko-

ścielnego II reprezen-
tował powiat skarżyski 
na Dożynkach Woje-
wódzkich, których go-
spodarzem w tym roku 
była Gmina Bogoria. 
Wójt Gminy Zdzisław 
Woźniak uczestniczył 
w nich wraz z przed-
stawicielami Skarżyska 
Kościelnego II oraz 
z zespołem Grzybo-
wianki. Nasz wieniec 

zdobył wyróżnienie.
- Plony w jednym roku są lepsze, w drugim gorsze, ale to, co za-

wsze cechowało rolniczy stan to szacunek i podziękowanie za to, co 
jest. Z nadzieją, że w domach rolników będzie się poprawiać. Z roku na 
rok uroczystości dożynkowe gromadzą coraz więcej osób. Serce rośnie 
patrząc, jak mocne jest przywiązanie do tradycji, jak kwitnie kultura 
i sztuka ludowa, jak silny jest trend związany z powrotem do naszych 
wiejskich korzeni - mówił podczas XIII Świętokrzyskich Dożynek 

Wojewódzkich marszałek Adam Jarubas, który był gospodarzem im-
prezy. 

Dożynki rozpoczęła tradycyjnie msza święta w intencji rolników, 
którą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odprawił kustosz ks. 
kanonik Andrzej Wierzbicki.  W czasie homilii mówił o etosie rolni-
ka i rolniczego trudu. 

Po mszy korowód dożynkowy przeszedł na teren Kompleksu 

Sportowo-Rekreacyjne-
go Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bo-
gorii, gdzie starostowie 
dożynek - Małgorzata 
Nogajczyk i Konrad 
Lipiński wręczyli mar-
szałkowi województwa 
bochen chleba upieczony 
z tegorocznych zbiorów. 

Tam odbyły się też 
obrzędy ośpiewania 
i obtańczenia wieńców 
dożynkowych, przy-
gotowanych przez po-
szczególne powiaty. 
Najładniejszy okazał się 
wieniec powiatu piń-
czowskiego, pomysłu 
Krystyny Koston, przy-
gotowany przez członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich w Kliszowie w gminie Kije. 

Goście dożynek obejrzeli folkowe widowisko regionalne pt. Świę-
tokrzyskie granie, którego program przygotował Wojewódzki Dom 
Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.  

Dożynkom towarzyszyła wystawa płodów rolnych, maszyn i urzą-
dzeń do produkcji rolnej. Zakończył je pokaz sztucznych ogni i zaba-
wa ludowa.

(jaki)

W tym miejscu powstaną boiska
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Sesja rady gminy
34. w tej kadencji sesję rady gminy, pierwszą po wakacyjnej prze-

rwie, odbytą 29 sierpnia br. otworzył przewodniczący rady Paweł 
Wiatr witając obecnych na obradach, w tym zaproszonych gości: Pio-
tra Kowalika – naszego przedstawiciela w radzie nadzorczej Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Policji – Katarzynę Erbil i Ireneusza Borowca.

Po części proceduralnej sprawozdanie ze swej pracy w okresie 
pomiędzy sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak. Z najważniejszych 
działań wójta i podjętych w tym czasie decyzji wymienić warto:
-  podpisanie umowy z firmą Pogorzelski na wywóz odpadów ko-

munalnych na okres od 1 lipca 2013 do 31.12.2014 roku. Wartość 
– 494.308,66 zł;

-  zrealizowanie inwestycji związanej z zagospodarowaniem cen-
trum gminy – ul. Urzędnicza oraz otoczenie tzw. oczka. Prace wy-
konała firma Drog-Bet za kwotę 234.834 zł;

-  podpisanie umowy z firmą Euro-Bruk na budowę centrum kultu-
ralno – rekreacyjnego w Świerczku – wartość umowy 109.630 zł;

-  podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacyjnej w Grzybowej 
Górze i Skarżysku – Kościelnym (poza projektem Infrastruktura 
i Środowisko o wartości 913.598 zł. Termin zakończenia prac to 29 
listopada br.

-  w urzędzie gminy w wyniku przeprowadzonego konkursu 2 osoby 
w wymiarze 1 i ½ etatu zostały zatrudnione do kwestii związa-
nych z realizacją tzw. ustawy śmieciowej;
Miłym akcentem sesji było złożenie przez Małgorzatę Strzelec – 

dyrektor szkoły w Grzybowej Górze podziękowań dla rady sołeckiej 
tej miejscowości za przekazane środki finansowe na zakup kostki bru-
kowej. Ułożyli ją pracownicy interwencyjni zatrudnieni przez gminę 
pod kierunkiem Ksawerego Krupy.

Radni złożyli wiele interpelacji i wniosków. Dotyczyły one:
Paweł Wiatr

- przyszłości budowy kanalizacji na ul. Polnej,
- udrożnienia rowów na tej samej ulicy,
- postawienia znaku ograniczenia prędkości na tejże drodze,
- wyremontowania łącznika ul. Polna – Iłżecka,
- remontu chodników w Skarżysku Kościelnym II,

Renata Kępa
- wykoszenia i udrożnienia rowów w Lipowym Polu,
- poprawy stanu istniejącego chodnika,
- wypłaty odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy,
- nieprzyjemnych zapachów z sieci kanalizacyjnej,

Wiesław Derlatka
- przebudowy linii energetycznej na ul. Południowej,

Alicja Pasis
-  kwestii przymuszenia wykonawcy kanalizacji w Majkowie 

do poprawy stanu nawierzchni na budowanej sieci i przyłą-
czach kanalizacyjnych,

-  przyszłości ul. Staffa,
-  naprawy jezdni i renowacji znaków drogowych na ul. Św. 

Anny, kanalizacji tej ulicy,
-  nieprawidłowego parkowania samochodów przy ogród-

kach działkowych,
-  poprawy stanu nawierzchni na drodze do cmentarza,

Gabriel Szewczyk
-  naprawy drogi dojazdowej do pól na granicy Grzybowa Góra 

– Gadka,
-  wykonania tablicy ogłoszeniowej na ul. Słonecznej,
-  naprawy chodnika na ul. Spokojnej i Świętokrzyskiej.
Poza tym kilku radnych (Tomasz Winiarski, Wojciech Płusa, 

Alicja Pasis) zwrócili uwagę na nierzetelne dostarczanie koszy i wor-
ków na odpady przez firmę, która wygrała przetarg na wywóz śmieci.

Później radni podjęli kilka uchwał związanych z bieżącym funk-
cjonowaniem naszego samorządu.

Jacenty Kita
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Szkoła w Lipowym Polu dziękuje
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu serdecznie dziękuje za 

pomoc w organizacji I Szkolnego Festynu sponsorom: Wójtowi 
Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisławowi Woźniakowi, Urzędowi 
Gminy w Skarżysku Kościelnym, Danucie Banaczek, Hurtowni 
FHU Palacar Michała Pala, Leszkowi Wojteczkowi, Firmie PPHU 
TUR, Janowi Mańce ze stacji paliw, Firmie Crow-Bet Rafała Kru-
ka, Piotrowi Stopińskiemu, Hurtowniom Papierniczym: Kornel 
oraz Best, sieci sklepów KAUFLAND, Elżbiecie Blajerskiej, To-
maszowi Kwiatkowskiemu. Dziękujemy radnym: Marzenie Pię-
tak, Wojciechowi Płusie, Michałowi Rymarczykowi oraz Radom 
Sołeckim Lipowego Pola Plebańskiego, Skarbowego oraz miejsco-
wości Świerczek, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu, 
służbom mundurowym.

Dziękujemy Rodzicom: Magdalenie Kowalik, Ewie Sto-
pińskiej, Edycie Niziołek-Kiełbasa, Dominice Sieczce, Emilii 
Dziewit, Renacie Romańskiej, Beacie Nowakowskiej, Grażynie 
Staszałek, Annie Karwińskiej, Karolinie Rusek, Beacie Miernik-
-Bilskiej, Agnieszce Piętak, Katarzynie Niziołek-Stopińskiej, 
Justynie Mendak, Urszuli Bućko, Pawłowi Sieczce, Rafałowi Bla-
jerskiemu.

Słowa podziękowania adresujemy do nauczyciel: Moniki Buj-
nowskiej, Czesławy Kozera, Katarzyny Żmijewskiej, Dariusza 
Ziomka oraz do przyjaciół szkoły: Marioli Sadzy, Ewy Kępie, 
Anny Kubale, Anny Książek, Teresy Wietacha, Jadwigi Dziewit, 
Marzeny Sadzy, Elwiry Minda, Pawła Sadzy, Zbigniewa Pietrasa, 
Sławomira Kowalika oraz Stowarzyszeniu Wiedza i Rozwój na cze-
le z prezesem Tomaszem Nowocieniem.

Szczególne podziękowania należą się radnej Renacie Kępie, 
której zawdzięczamy sukces festynu. Dziękujemy za pomoc, oka-
zane serce oraz zaangażowanie i wkład włożony w zorganizowanie 
imprezy. 

Organizatorzy

74. rocznica wybuchu II wojny światowej
Mieszkańcy Lipo-

wego Pola Plebańskiego 
uczcili 74. rocznicę wy-
buchu jednej z najokrut-
niejszych w dziejach 
świata wojen – II woj-
ny światowej.

31 sierpnia spotka-
li się oni na placu przed 
strażacką remizą, przy 
pomniku zamordowa-

nych podczas wojny mieszkańców Lipowego Pola. Wartę honorową 
zaciągnęli strażacy z miejscowej jednostki OSP oraz poczty sztanda-
rowe druhów i kolejarzy. 

Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego obecnych powitał przewod-
niczący rady sołeckiej Tadeusz Chyb. Oprócz mieszkańców i mło-
dzieży pod obelisk przybyli radna Renata Kępa, sołtys Stanisław 

Niziołek, strażacy, kolejarze, strażackie druhenki oraz rodziny po-
mordowanych – Łucja Konat i Marian Skowron.

Przedstawiony został rys historyczny wydarzeń z 1939 roku, mło-
dzież wystąpiła z programem słowno – muzycznym.

Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 
–Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom za przybycie 
i oddanie hołdu ofiarom II wojny światowej – mówi Tadeusz Chyb 
w imieniu organizatorów uroczystości.

II wojna światowa tragicznie zapisała się w pamięci mieszkańców 
Lipowego Pola. Wczesnym rankiem 12.08.1943 r. przyjechała do Lipo-
wego Pola grupa Niemców w poszukiwaniu partyzantów, jako że było 
podejrzenie, iż mieszkańcy ukrywają i pomagają partyzantom, którzy 
dokonywali napadów na pociągi niemieckie jadące na front. Podczas 
akcji zginął jeden z Niemców, w odwecie za co zamordowanych zosta-
ło ośmiu mieszkańców tej miejscowości.

Jacenty Kita
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Katarzyna Enerlich w bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym odbyło 

się spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich. Pisarka jest wielką mi-
łośniczką Mazur i rodzinnego miasta Mrągowa. Na spotkaniu z mło-
dzieżą gimnazjalną opowiedziała o tym, jak zaczęła się jej przygoda 

z książką. Już jej debiu-
tancki artykuł, który na-
pisała w wieku 12 lat do 
czasopisma dla młodzie-
ży Płomyk, poświęcony 
był rodzinnemu miastu. 

Dotychczas praco-
wała jako dziennikarka, 
pracownik informacji 
turystycznej i promocji 
miasta czy opiekunka 
osób starszych. Teraz 
poświęciła się pisaniu poezji i prozy. Jest autorką powieści: Kwiat Dia-
belskiej Góry, Czas w dom zaklęty, Oplątani Mazurami i znanego cyklu 
Prowincja pełna marzeń.

Pani Katarzyna powiedziała, że pomysły na pisanie czerpie z ota-
czającego ją życia. Przedstawiła słuchaczom swoich bohaterów, jedno-
cześnie zachęciła ich do przeczytania swoich książek. Sposób opowia-
dania sprawił, że wszyscy z przyjemnością jej słuchali. Na zakończenie 
Pani Katarzyna otrzymała serdeczne podziękowania oraz książkę 
Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne. 

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach współpracy z Instytu-
tem Książki.

Teresa Banaszczyk

Msza w intencji kolejarzy

Tradycją parafii obejmujących dekanat skarżyski jest to, iż raz 
w roku pracownicy Polskich Kolei Państwowych spotkają się w po-
szczególnych kościołach na wspólnej mszy świętej.

15 września w ko-
ściele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Lipowym 
Polu odprawione zo-
stało nabożeństwo 
w intencji kolejarzy, ich 
rodzin oraz zmarłych 
pracowników PKP.

Przybyły delegacje 
z pocztami sztanda-
rowymi z Lipowego 

Pola, parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym, parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Jastrząbiu oraz skarżyskich parafii: ostrobramskiej, św. 

Brata Alberta oraz 
Klasztoru oo. Fran-
ciszkanów – parafii 
pw. Matki Bożej Nie-
pokalanej.

Do zebranych 
przed świątynią wy-
szedł ks. proboszcz 
Mirosław Maciąg, 
który powitał zebra-
nych i pochylił się 
sztandarom, a na-

stępnie odprawił mszę dziękczynną i z prośbą o błogosławieństwo dla 
pracowników kolei.

Jacenty Kita
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Fe s t y n  W  G r z y b o W e j  G ó r z e

Aleją gwiazd, aleją gwiazd…
Pod tym tytułem 21 września w Grzybowej Górze odbył się festyn. 

Mimo zimnej aury na plac szkolny przybyło sporo osób, a atrakcji 
nie zabrakło.

Najpierw zaprezentowali się uczniowie wszystkich klas miejscowej 
szkoły, przygotowani przez zatrudnionych w niej nauczycieli: Joannę 
Bernacką, Anitę Makowską, Katarzynę Kowalik, Jolantę Kobierską, 
Justynę Rokitę, Kin-
gę Gawron oraz Ra-
fała Lipkę. Wystąpił 
również chór szkolny 
pod kierunkiem Pio-
tra Spadło.

Następnie wrę-
czone zostały na-
grody dla dzieci, 
które brały udział 
w licznych konkur-

sach podczas minionych wakacji w ramach programu Bezpieczne wa-
kacje 2013. Nagrody wręczyli: sekretarz gminy Monika Mączyńska, 
dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, przewodniczący rady rodziców 
Wojciech Płusa oraz prezes OSP Marian Gładyś. Otrzymali je: Alicja 
Dwojak, Maja Nowak 
i Natalia Nowak, Emi-
lia Raczyńska, Nikola 
Klimorowska, Natalia 
Parkita, Mateusz Pa-
cek, Paulina Karpeta, 
Anna Strzelec, Lena 
Sykuła, Natalia Lipa, 
Daniel Gładyś, Klau-
dia Kwaśniewska, Kac-

per Płusa, Bartosz Strzelec, Maria Dwojak, Weronika Płusa, Patry-
cja Płusa, Karolina Płusa, Piotr Cieślakowski, Wojciech Strzelec, 

Albert Walachnia, Eliza 
Płusa, Weronika Stacho-
wicz, Bartosz Głowacki 
i Patryk Rożek.

Nagrody wręczone zo-
stały za zajęcie czołowych 
miejsc w konkursach Stra-
szydła i potwory, Zwierząt-
ka z szyszek, Kwiaty lata, 
Letnie witraże, Wojsko pol-
skie dawniej i dziś, Godło 
narodowe – dawniej i dziś, Strażak XXII wieku oraz w turnieju łucz-

niczym i tenisa stoło-
wego.

Później przepro-
wadzone zostały gry 
i zabawy dla doro-
słych oraz dzieci. Tym 
ostatnim nagrody 
ufundował marszałek 
województwa Adam 
Jarubas. Również 
strażacy pokazali swą 
sprawność, a następ-

nie odbyła się zabawa 
z DJ Tomasz Gluza 
oraz gwiazdą wieczoru 
– zespołem No Name ze 
Skarżyska – Kamiennej.

Przez cały czas czyn-
ne były stoiska gastro-
nomiczne, gdzie można 
było nabyć wspaniałe 
ciasta, słodycze oraz cie-
płe przekąski.

Jacenty Kita
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Doskonała zabawa w szkole 
w Lipowym Polu

Używając młodzieżowego slangu 
(a to przecież przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży adresowany był 
I Festyn w szkole w Lipowym Polu 
Skarbowym) można by rzec: szacun!

Organizacja, przeprowadzenie 
oraz przygotowany program był tak 
atrakcyjny i bogaty, że nawet najbar-
dziej wybredni konsumenci rozrywki 
mogli coś dla siebie znaleźć.

Choć początkowo aura nie 
sprzyjała i straszył deszcz, to jednak 
z czasem I Festyn zorganizowany 
15  września rozkręcił się na dobre. 
–Ideą festynu jest przede wszystkim 
promowanie szkoły w naszym regio-

nie. Chcemy w ten sposób pokazać, a jednocześnie udowodnić, że je-
steśmy w stanie zorganizować festyn, który pokaże, że jako niewielka 
placówka oświatowa możemy zbudować coś wspaniałego na miarę 

naszych możliwości. Dodam, że całkowity dochód z festynu przezna-
czony będzie na wycieczkę dla wszystkich uczniów naszej szkoły do 
Parku Miniatur w Krajnie – stwierdziła na wstępie dyrektor placówki 
Ilona Wątła, która wspólnie ze Sławomirem Kowalikiem przez kil-
ka godzin niestrudzenie prowadzili zabawę. Dodajmy, że z takim po-
święceniem, iż nazajutrz pani Ilona z powodu chrypy miała problemy 
z mówieniem!

Oni też na wstępie powitali uczestników festynu oraz gości. Byli 
wśród nich ks. proboszcz Mirosław Maciąg, starosta skarżyski Mi-
chał Jędrys, wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mą-
czyńska, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr wraz z radnymi: 
Renatą Kępa, Marzeną Piętak, Wiesławem Derlatką, Włodzimie-
rzem Fochem, Zbigniewem Górzyńskim, Stefanem Kiełkiem, Janu-

i  Fe s t y n  sz ko l n y

szem Sieczka, Wojciechem Płusą, Tomaszem Winiarskim.

Słowa powitania p. dyrektor skierowała do Tomasza Nowocienia 
– prezesa Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój prowadzącego szkołę, Da-

nuty Banaczek – radnej 
powiatowej i właści-
cielki firmy Dana, Elż-
biety Jaromin, Zofii 
Kwiatkowskiej, a także 
Rady Sołeckiej, służb 
mundurowych, OSP Li-
powe Pole, nauczycieli, 
sponsorów, rodziców, 
uczniów oraz miesz-
kańców.

Oficjalnego otwar-
cia festynu dokonał wójt gminy Zdzisław Woźniak mówiąc: -Serce 
się raduje patrząc na dzisiejszą imprezę, która pokazuje, że czas robi 
swoje. Z całą mocą chcę podkreślić, że póki ja jestem wójtem szkoła 

w Lipowym Polu była, jest i będzie. Jeszcze w tym roku, o ile pozwoli 
pogoda, rozpoczną się prace związane z budową boiska wielofunk-
cyjnego oraz placu zabaw. W 2014 roku planujemy remont pokrycia 
dachowego oraz kotłowni.

Później nadszedł czas na zmagania sportowe. Najpierw w meczu 
piłkarskim mamy naszych uczniów zmagały się z przedstawicielami 
Skarżyska – Kamiennej wygrywając 1:0. Ekipę naszych zawodniczek 
tworzyły: Magdalena Kowalik, Dominika Sieczka, Agnieszka Pię-
tak, Elwira Minda, Urszula Bućko i Wiktoria Michalska. Mecz sę-
dziował Dariusz Ziomek, a puchary wręczył ich fundator – wójt gmi-
ny.

Chwilę później rozpoczęły się konkursy sportowe m.in. 
rzut piłką za plecy oraz rzut do celu. Rzut ringo do celu wygra-
li: Martyna Niziołwek, Ala Lasecka i Ala Kopycka. W jeździe 
na rowerze pierwsza była Julia Firkowska, druga Oliwia Bućko  
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a trzeci Klemens Żmijewski. Natomiast najlepsi w rzucie piłką lekar-
ską okazali się: Maciej Niziołek, Jakub Płusa i Adrian Sadza.

W tym czasie na plac szkolny dotarli przedstawiciele skarżyskiej 
drogówki – dwa patrole motocyklowe oraz radiowóz. Szczególnie chęt-
nie na motocykle zasiadali najmłodsi, oni też interesowali się wyposa-

żeniem radiowozu. Panie również chętnie dosiadały policyjnych ru-
maków.

Również przedstawiciele innych służb mundurowych uatrakcyj-
nili ten wyjątkowy dzień. Pokaz tresury psów zaprezentowali funkcjo-
nariusze Służby Ochrony Kolei, zaś ratownictwa medycznego pracow-

nicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej.

W międzyczasie wśród 
uczestników zabawy krążyła 
dyrektor Ilona Wątła obda-
rowując jej uczestników cu-
kierkami. 

Z ciepłym przyjęciem 
spotkał się występ grupy wo-
kalno – tanecznej złożonej 
z uczniów szkoły przygoto-
wanych do występu przez 
Monikę Bujnowską. Uznanie 
wzbudziły pokazy tanecz-
ne podopiecznych szydło-

wieckiego Zamku Ady Kopyckiej i Klemensa Żmijewskiego. Piotr 
Stefański wraz ze swymi wychowankami ze Studium Instrumentów 
Etnicznych doskonale zabawiał najmłodszych mieszkańców miejsco-
wości. Koncert dała Kapela Świętokrzyskie Scyzoryki, a już prawdziwy 
entuzjazm wzbudził pokaz mody w wykonaniu rodziców i młodzieży 
w strojach firmy Dana Danuty Banaczek.

Festyn odwiedzili też członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich 
prezentując zabytkowego jeepa oraz motocykliści z grupy DAG-
GERRS.

Organizatorzy przygotowali również kącik zabaw dla dzieci, gril-
la, Słodki skwer, kącik medyczny.

Można było zwiedzić szkołę w ramach Dnia otwartego, a w niej 
dwie wystawy – fotograficzną gru-
py Co-Arto oraz prac Katarzyny 
Żmijewskiej wykonanych techni-
ką haftu krzyżykowego. 

Dochód z imprezy został 
przeznaczony na wspomnianą na 
wstępie wycieczkę. Szkoła wzbo-
gaciła się ponadto o zestaw do 
grilla ufundowany przez radną 
Renatę Kępa.

Imprezę zakończyła aukcja, 
a oprawę muzyczną zapewniał 
DJ Efekt.

Organizatorami festynu byli: 
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, 
Rada Rodziców i przyjaciele szko-
ły. Patronat honorowy sprawował 
wójt Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita
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Świetlica tętniąca życiem
Od pierwszych dni września w pomieszczeniach szkoły w Lipo-

wym Polu Skarbowym funkcjonuje świetlica wiejska. 

–Dzieci i młodzież z dużym zaangażowaniem korzystają z pra-
cowni komputerowej, z siłowni, zajęć dowolnych według własnych za-
interesowań, z zabaw ruchowych i relaksacyjnych. Ponadto prowadzi-
my zajęcia wspomagające w nauce oraz sportowo – rekreacyjne. Ale 

to również oferta dla dorosłych, jak chociażby zajęcia komputerowe 
czy aerobic dla pań, na który zapraszamy w poniedziałki i czwartki – 
mówi zatrudniona w świetlicy Agnieszka Sadza.

W bogatej ofercie zajęć są także interesujące spotkania, przykła-
dem czego może być to ostatnie, ze skarżyskimi policjantami na temat 
Bezpieczna droga do szkoły.

Anna Terlecka i Norbert Łoboda podczas prelekcji uczyli dzieci 
bezpiecznych zachowań na drodze oraz w kontaktach ze zwierzętami. 
Dzieci uczyły się prawidłowo przechodzić przez wyznaczone przejście 

dla pieszych. Dowiedziały się również, w co powinien być obowiązko-
wo wyposażony rower oraz poznały zasady poruszania się jednośla-
dem po drodze. Podczas spotkania funkcjonariusze zwrócili uwagę na 
niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego postępowania z psa-
mi. Mundurowi prezentowali dzieciom postawy, które należy obrać 

podczas ataku psa w celu zminimalizowania skutków pogryzień. Na 
zakończenie spotkania uczniowie mogli obejrzeć z bliska policyjny ra-
diowóz, choć największą atrakcją było zakładanie… kajdanek.

Po spotkaniu rozpalono grilla, a kiełbaski do grillowania ufundo-
wał radny Włodzimierz Foch, ciasto upiekła A. Sadza. 

Świetlica jest bogato wyposażona. Na chętnych czeka dziesięcio-

stanowiskowa pracownia komputerowa. W 2012 roku zakupiono stół 
bilardowy i atlas. W roku bieżącym dzięki pieniądzom z funduszu so-
łeckiego kupiono sprzęt nagłaśniający, grilla, rower treningowy i na-
miot. Przygotowano również zaplecze kuchenne. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zakup stołu 
do tenisa.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 
14.00 do 21.00.

Jacenty Kita
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„Niedźwiadki” na biesiadzie
W niedzielę 8 września na terenie Klubu Kolejarza Związkowiec 

w Skarżysku-Kamiennej, odbyła się Biesiada dożynkowa. 
Biesiadę poprzedziła  Msza Święta w Kościele pw. św. Brata Alber-

ta. Później korowód dożynkowy udał się na miejsce imprezy do Klubu 
Kolejarza Związkowiec.

Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji, takich jak: występy ze-
społów muzycznych, gry i zabawy dla dzieci, loterię fantową oraz po-
kaz motocykli z klubu Road Runners MC Poland. Przeprowadzano 
również aukcję charytatywną.

W programie artystycznym wystąpiły również Niedźwiadki 
z Kierza Niedźwiedziego pod artystyczną opieką Jacka Banaszczyka 
i Jana Ulewińskiego.

Na zakończenie dla wszystkich uczestników zorganizowano za-
bawę taneczną.

(jaki)

Na dożynkach u sąsiadów

Wójt gminy Zdzisław Woźniak 25 sierpnia uczestniczył w Do-
żynkach Gminnych w Łącznej.

Po nabożeństwie dziękczynnym korowód dożynkowy przeszedł 
na plac przyszkolny, gdzie nastąpiło ośpiewanie wieńców. W progra-
mie artystycznym wystąpiły m.in. Perły z lamusa, zespół Extreeme 
Music oraz grupa Milano.

(jaki)

Uciążliwy remont
Od dłuższego 

czasu trwają prace re-
montowe w okolicach 
przejazdu kolejowego 
w Lipowym Polu. Nie 
dość, że w tym czasie 
przejazd jest zamknię-
ty i kierowcy muszą 
jeździć objazdami, to 
nawet wówczas, gdy 
droga jest udostępnio-

na dla kierowców, należy na owym przejeździe bardzo uważać, gdyż 
wypełnione kruszywem ubytki w jezdni, są zagrożeniem dla zawie-
szenia pojazdów.

(jaki)

Witaj szkoło
W dniu 2 września br. dyrektor SP 

w Grzybowej Górze Małgorzata Strzelec 
powitała po wakacyjnej przerwie uczniów 
i rodziców zgromadzonych w remizie OSP 
na uroczystym rozpoczęciu roku szkolne-
go. 

Uroczystość rozpoczęło wprowadze-
nie pocztu sztandarowego, a następnie 
dyrektor odczytała okolicznościowe listy 
wystosowane przez Minister Edukacji Na-
rodowej Krystynę Szumilas oraz Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę 
Muzoł. 

Po odczytaniu listów dyrektor przedstawiła nową nauczycielkę 
- Joannę Bernacką - nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym, a także 
zapoznała wszystkich zgromadzonych z kalendarzem roku szkolnego 
2013/2014. Na zakończenie uroczystości uczniowie poznali przydział 
wychowawstw i klas, które będą zajmować w nowym roku szkolnym. 

rl

Rozpoczęli zajęcia po raz 43
2 wrześnie po raz czterdziesty trzeci rozpoczął się rok szkolny 

w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym. 
Przybyłych z tej okazji rodziców i ich pociechy serdecznie przy-

witała dyrektor Barbara Kocia. Po uroczystym powitaniu zebranych 
zapoznano z podziałem grup i przedstawiono wychowawczynie po-
szczególnych oddziałów. Nauczycielkami grupy 3- i 4-latków w bieżą-
cym roku zostały Monika Sławińska i Magdalena Kolasa, 5-latków 
– Zofia Sieczka, a grupy 6-latków Aneta Działak. 

Na zakończenie spotkania ogólnego pani dyrektor życzyła wszyst-
kim radosnego, spokojnego oraz owocnego roku. Następnie rodzice 
z dziećmi przeszli do poszczególnych sal na spotkania z wychowaw-
czyniami. 

(jk)
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Wakacje w Grzybowej Górze
W okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku w na-

szej szkole działała świetlica dla dzieci i młodzieży z terenu Grzybowej 
Góry i okolicznych sołectw prowadzona przez pedagogów z miejsco-
wej szkoły. 

Dzieci miały zapewnioną opiekę w godzinach od 9 do 16 i w tych 
godzinach mogły skorzystać z bogatej oferty zajęć przygotowanych 
specjalnie dla nich. 

W ramach świetlicy uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności 
potrzebne do zdobycia karty rowerowej, aby następnie zdać egzamin 
i brać udział w rajdach rowerowych organizowanych po najbliższej 
okolicy. Dzieci brały udział w zajęciach artystycznych, plastycznych 
i technicznych, podczas których rozwijały swoje talenty. Prowadzone 
były także warsztaty kulinarne w czasie których chętni mogli spróbo-
wać swoich sił przy wypieku ciasteczek i bułeczek. 

Ponadto dla dzieci i młodzieży udostępnione były pomieszczenia 
remizy i szkoły, gdzie odbywały się zajęcia komputerowe oraz projek-
cje filmów. Odbył się także wyjazd na basen w Starachowicach, gdzie 
wreszcie można było się ochłodzić podczas tegorocznego upalnego 
lata. Pod koniec sierpnia odbyło się ognisko podsumowujące wakacje 
podczas którego dzieci piekły kiełbaski, a chętni kosztowali pieczo-
nych ziemniaków. 

rl

Sportowy sukces po raz kolejny
W piątek 13 września odbyło się podsumowanie V Europejskiego 

Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XIX Sportowego Turnieju Miast 

i Gmin. Tradycyjnie wśród laureatów znalazło się Skarżysko Kościel-
ne, zajmując III miejsce w kategorii gmin od 5 do 7,5 tys. mieszkań-
ców. Nagrodą jest 8.000 złotych, które zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu sportowego.

W podsumowaniu uczestniczyli wójt Zdzisław Woźniak i sekre-
tarz gminy Monika Mączyńska. Wydarzenie pod honorowym patro-
natem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zostało zorgani-
zowane przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. 

Uroczystości rozpoczęły się od występu mażoretek na zamkowym 
dziedzińcu. Przed wręczeniem nagród na scenie w Sali Akustycznej 
Zamku Królewskiego zaprezentowali się zawodnicy z Akademii Kara-

te Tradycyjnego.
Po zakończeniu 

części artystycz-
nej prezes Zarządu 
Krajowej Federacji 
Sportu Antonii Bara 
wraz z zaproszonymi 
gośćmi wręczył pu-
chary i dyplomy dla 
nagrodzonych miast 
i gmin. 

Sportowy Tur-
niej Miast i Gmin 

oraz Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich mają na celu popu-
laryzację aktywnego spędzania wolnego czasu. W tegorocznej edy-
cji, która miała miejsce w dniach 26 maja – 1 czerwca w całej Polsce 
czynny udział wzięło około 2,5 mln osób. W naszej gminie w zajęciach 
uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób.

Po wręczeniu nagród obecni za Zamku Królewskim wzięli udział 
w konferencji Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Całość wyda-
rzenia uzupełniły gry umysłowe oraz zabawy rekreacyjne dla uczest-
ników i widzów.

Kolejna edycja sportowych zmagań miast i gmin już w przyszłym 
roku. Liczymy, że Skarżysko Kościelne znajdzie się w gronie wyróż-
nionych uczestników.  

Jacenty Kita

Laureaci wakacyjnych konkursów
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Do serca przytul… 
Psy do adopcji

Poniżej przedstawiamy psy szukające nowych domów. Zaintereso-
wanych adopcją jednego z naszych podopiecznych prosimy o kontakt 
z urzędem gminy tel. 41 2714466 wew. 18 lub 20 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 15.30.

o G ło sz e n i a  -  ko m u n i k at y

TVP Regionalna – nowa, lokalna 
telewizja wystartowała 1 września

1 września br. rozpoczęła się emisja 16 nowych programów regio-
nalnych, tworzonych przez ośrodki terenowe TVP. Nowatorski pro-
jekt – TVP Regionalna – przez 18 godzin na dobę zapewnia widzom 
najwyższej jakości programy mające wspólny wyznacznik: lokalność. 
Nowe programy regionalne są dostępne w naziemnej telewizji cyfro-
wej i aplikacji na urządzenia mobilne TVP Stream. 

Dotychczas 16 ośrodków terenowych nadawało swoje programy na 
jednej antenie w pasmach rozłącznych przez ok. 4 godziny dziennie. 
Od 1 września br. Telewizja Polska uruchomiła Ośrodek Programów 
Regionalnych, w którego skład wchodzi 16 ośrodków terenowych, 
tworzących wspólnie TVP Regionalną. Każdy z tych 16 ośrodków 

na własnej antenie, 
czyli dla widzów ze 
swojego regionu, 
nadaje program 
własny oraz pro-
gramy realizowane 
wspólnie, które są 
także emitowane na 
antenach pozosta-
łych ośrodków.

-Telewizja re-
gionalna to nasze 
dobro wspólne 

ważne dla rozwoju kultury i debaty społecznej, ochrony tradycyjnych 
wartości, idei budowy społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesna 
programowo i technologicznie, interaktywna (hybrydowa), odbierana 
poprzez aplikację TVP  Stream na urządzeniach mobilnych w kraju 
i za granicą, a co najważniejsze – bliska ludziom. Dzisiaj także dzięki 
realizacji takich zadań, jak internetowy teatr TVP dla szkół, czy regio-
nalne systemy ostrzegania. Oddziały terenowe stają się istotą Telewizji 
Polskiej.– mówi Marian Zalewski, członek Zarządu TVP S.A.

Program 16 ośrodków terenowych jest nadawany codziennie od 
godz. 6.30 do ok. 00.30 (18 godzin). Pasmo wspólne będzie emitowa-
ne przez 13,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku oraz 12,5 
godziny dziennie w soboty i niedziele. Pasmo własnych programów 
przygotowywanych przez ośrodki terenowe zajmie 4,5 godziny dzien-
nie od poniedziałku do piątku oraz 5,5 godziny dziennie w soboty 
i niedziele.

Regionalna oferta programowa telewizji publicznej jest dostępna 
w naziemnej telewizji cyfrowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne 
TVP Stream.

Głównym celem TVP Regionalnej – czyli 16 programów regional-
nych TVP – jest szybkie i rzetelne informowanie o wszystkich najważ-
niejszych wydarzeniach w Polsce i jej regionach. Będzie to telewizja 
informująca o sprawach lokalnych, prospołeczna i proobywatelska.

-Znajdzie się tu miejsce dla regionalnego reportażu, znajdzie się 
czas na sprawy społeczne, gospodarkę a nawet poradnictwo. Poświę-
cimy uwagę sprawom istotnym szczególnie dla małych społeczności., 
jak np. rynek pracy, samorządność, rozwój regionalny czy ekologia. 
Nie zabraknie oferty dla ludzi starszych, dla niepełnosprawnych, dla 
mniejszości narodowych czy wyznawców różnych religii. Widz TVP 
Regionalnej przede wszystkim dostanie telewizję w skali mikro: bli-
ską, aktualną i przyjazną, a także interaktywną – zapowiada Marek 
Pasiuta, Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych. 

TVP Regionalna połączy ze sobą praktyczną i użyteczną informa-
cję o najbliższym otoczeniu z atrakcyjnym przedstawieniem wiedzy 
o współczesnej Polsce, promowaniem dobrych wzorów i rozwiązań.
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Zawody sportowo pożarnicze już po raz ósmy
Duży sukces odniosły nasze ekipy podczas rozegranych 15 wrze-

śnia na boisku skarżyskiego Ruchu w Skarżysku – Kamiennej VIII 

Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek ochotniczych straży po-
żarnych z naszego powiatu. Zmagali się mężczyźni, kobiety oraz mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze, a ich wysiłkom przyglądało się liczne 
grono gości. 

Na otwarcie przybyli m.in. posłowie Mirosław Pawlak i Andrzej 
Bętkowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Grzegorz Ry-

ski, starosta skarżyski Michał Jędrys, wójt Skarżyska Kościelnego 
Zdzisław Woźniak i Bliżyna Mariusz Walachnia. Obecny był komen-
dant gminny Piotr Janiec oraz prezesi naszych jednostek: Tadeusz 
Chyb, Marian Gładyś oraz Dariusz Sasal.

Przed rozpo-
częciem zawodów 
meldunek o goto-
wości do ich rozpo-
częcia na ręce dh. 
Mirosława Pawla-
ka złożył komen-
dant powiatowy 
Sylwester Hamera. 
Po krótkich wystą-
pieniach gości za-
stępca komendanta 
powiatowego PSP Marcin Machowski dał sygnał do rozpoczęcia.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach. Podczas 
pierwszej zawodnicy wykonywali ćwiczenia bojowe, w skład których 
weszło między innymi: montaż linii gaśniczej, uruchomienie pompy 
oraz podanie wody do wyznaczonego celu. Druga to bieg w sztafecie 
pożarniczej polegający  na pokonywaniu przeszkód i przekazywaniu 
kolejnym zawodnikom prądownicy. Drużyny, które wykonały zada-
nie w najkrótszym czasie wygrywały.

Komisję sędziowską powołał komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Sylwester Hamera. Kie-
rownikiem zawodów był bryg. W. Ungier a sędzią głównym – bryg. 
M. Machowski. 

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przedstawiała się następująco:
Rozwinięcie bojowe -dziewczęta

1. miejsce - Grzybowa Góra
2. miejsce - Sorbin
3. miejsce- Lipowe Pole
4. miejsce - Kierz Niedźwiedzi 
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Bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami-dziewczęta
1. miejsce - Kierz Niedźwiedzi 
2. miejsce - Sorbin
3. miejsce - Grzybowa Góra
4. miejsce - Lipowe Pole

Klasyfikacja generalna w kategorii dziewczęcej przedstawiała 
się następująco:

1. miejsce - Sorbin
2. miejsce - Grzybowa Góra
3. miejsce - Lipowe Pole 
4. miejsce - Kierz Niedźwiedzi 

Rozwinięcie bojowe-chłopcy
1. miejsce - Grzybowa Góra
2. miejsce - Sorbin
3. miejsce - Lipowe Pole

Bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami - chłopcy
1. miejsce - Sorbin 
2. miejsce - Lipowe Pole
3. miejsce - Grzybowa Góra

Klasyfikacja generalna w kategorii chłopcy przedstawiała się na-
stępująco:

1. miejsce - Sorbin
2. miejsce- Lipowe Pole 
3. miejsce - Grzybowa Góra

W zawodach seniorów wzięło udział 6 drużyn (w tym 1 kobieca). 
Wyniki były następujące:
Ćwiczenia bojowe (mężczyźni)

1. miejsce - Grzybowa Góra
2. miejsce - Bliżyn
3. miejsce - Kierz Niedźwiedzi 

Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami (mężczyźni)
1. miejsce - Sorbin 
2. miejsce - Grzybowa Góra
3.miejsce - Mroczków

Klasyfikacja generalna (mężczyźni)
1. miejsce  -Grzybowa Góra
2. miejsce - Kierz Niedźwiedzi
3. miejsce - Mroczków

Ćwiczenia bojowe (kobiety), sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszko-
dami (kobiety)

1.miejsce - Sorbin

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody oraz puchary i sprzęt 
pożarniczy. Ich wręczenia dokonali komendant powiatowy Sylwe-
ster Hamera oraz starosta skarżyski Michał Jędrys. Zawody zakoń-
czyła tradycyjna strażacka grochówka.

Dodajmy, że podczas zawodów zdarzył się przykry incydent – je-
den z druhów z Nowego Odrowążka doznał urazu kolana i został 
odwieziony do szpitala.

Kolejne zmagania szczebla powiatowego dopiero za dwa lata.
Jacenty Kita
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