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Egzemplarz bezpłatny

OBCHODY 150.LECIA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE –
CZYTAJ W DODATKU DO GAZETY,
zapraszamy na przekazanie nowego auta strażackiego dla
OSP Lipowe Pole Plebańskie oraz obchody 85.lecia OSP
Grzybowa Góra,
Ocalić od zapomnienia. Hasag - miejsce kaźni,
trwa budowa ronda,
rozpoczął się nowy rok szkolny,
ruszyła Akademia Młodego Piłkarza.

Wystartowała Akademia Młodego Piłkarza
Tegoroczna pogoda podczas obchodów gminnego Święta Plonów była taka, jak tegoroczne lato. Na przemian to padało, to świeciło słońce, niemniej jednak święto podkreślające trud pracy rolnika
było bardzo udane.
Czytaj na str. 2-4

Odsłonięcie odnowionego nagrobka
Powstańca 1863 roku

Czy spośród kilkudziesięciu dzieciaków w wieku od 4 do 12 lat
wyłoni się nowy piłkarski mistrz na miarę Lewandowskiego? O tym
przekonamy się niebawem.
Czytaj na str. 15

Rodzinnie w Michałowie

Na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym odnowiony został nagrobek Franciszka Starachowskiego,
zmarłego w 1919 roku
Powstańca Styczniowego.
Nie kryli wzruszenia tym
faktem jego wnuk, 92. letni Marian Starachowski
oraz prawnuk Andrzej.
Czytaj na str. 6-7
Fotorelacja na str. 16

Peregrynacja obrazu

Rodzinny festyn w Michałowie w dniu 23 sierpnia połączony
został z oficjalnym otwarciem dwóch nowych obiektów sportowych
– boiska do piłki siatkowej (ale także tenisa i badmintona) oraz do
piłki plażowej.
Czytaj na str. 8-9

Kopia obrazu Matki Bożej
Ostrobramskiej
peregrynuje po
parafiach naszej
gminy. We wrześniu odwiedziła
Majków i Skarżysko Kościelne,
gdzie trwają też
Misje Święte.
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W y darzenia

Dożynki Gminne w Lipowym Polu

Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto.
Dzisiaj wszyscy chłopi, obchodzą swe święto.
Zebrali się młodzi, razem ze starszymi,
By się wspólnie cieszyć, plonami żniwnymi.
Składamy wam plony, matki i ojcowie,
My, młodzi żniwiarze, córki i synowie.
Życzymy Wam przy tym, byście długo żyli.
Pracowali z nami, równo chleb dzielili.
Tegoroczna pogoda podczas
obchodów gminnego Święta Plonów była taka, jak tegoroczne lato.
Na przemian to padało, to świeciło słońce, niemniej jednak święto
podkreślające trud pracy rolnika
było bardzo udane.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą św. w kościele parafialnym
w Lipowym Polu, którą sprawował
proboszcz ks. Mirosław Maciąg.
Delegacje poszczególnych sołectw
przed ołtarzem złożyły wieńce,
a chleb z tegorocznych zbiorów
na ołtarz przekazali starostowie
dożynek – Bożena Sadza z Lipowego Pola Skarbowego oraz Jerzy
Bernat z Lipowego Pola Plebańskiego. Chleb, wieńce oraz dary przekazane przez delegacje w trakcie nabożeństwa zostały poświęcone.
Msza św. uświetniona została obecnością pocztów sztandarowych
Gminy Skarżysko Kościelne, kolejarzy oraz jednostek OSP.
Po uroczystościach kościelnych korowód dożynkowy poprze-
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dzony konną bryczką
dotarł
przed
strażacką
remizę
w Lipowym Polu Plebańskim, gdzie przybyłych powitał prezes
miejscowej straży Tadeusz Chyb. Wśród
licznych gości znaleźli się poseł Andrzej
Bętkowski, członek
zarządu województwa Kazimierz Kotowski, władze Powiatu Skarżyskiego, radna powiatowa Danuta Banaczek, wójt gminy Zdzisław
Woźniak, radni z przewodniczącym rady Pawłem Wiatrem.
Tradycyjnego ośpiewania wieńców dożynkowych dokonał zespół

Grzybowianki, okolicznościowy wiersz o chlebie recytowała Bożena
Sadza.
Bogu najpierw dzięki za zdrowie, pogodę.
Potem naszym władzom.
Dobrze wam, dobrze nam, lepiej jeszcze trzeba,
Rządźcie gospodarze, by nie brakło chleba.
Po krótkim wystąpieniu wójta Zdzisława Woźniaka starostowie na jego ręce przekazali chleb
z tegorocznych zbiorów, bochny te
przekazał on sołtysom, a ci z kolei
podzielili się nimi z uczestnikami dożynek.
W części artystycznej wystąpili:
zespół Grzybowianki, Niedźwiadki, dzieci z obu świetlic wiejskich,
zespół Romano, kabaret Grom
oraz zespół Perły z lamusa z MCK
w Skarżysku-Kamiennej.
Ogłoszone zostały też wyniki
konkursu Piękna i bezpieczna posesja. I miejsce jury przyznało Bożenie i Januszowi Sadza z Lipowego
Pola Skarbowego, II – Piotrowi
Stopińskiemu z Lipowego Pola
Skarbowego a III Bożenie i Zygmuntowi Działak z Majkowa. Wyróżniono posesje Ewy
i Stanisława Czubak
z Kierza, Moniki i Dariusza Nowak z Lipowego Pola Skarbowego
oraz Haliny i Tadeusza
Sieczków, Pawła Sieczki, Justyny Jaros, Zofii
Suwara i Mieczysława
Białkowskiego – wszyscy ze Skarżyska Kościelnego.
Wręczono też tytuły
Rolnika Roku. Z Grzybowej Góry byli to: Henryk
Młudziński, Piotr Janiec,
Zbigniew Piętak, Lech
Błach, Marek Jaśkiewicz,
Ireneusz Błach, Mieczysław Stefaniak, Szczepan
Piętak, Małgorzata i Marian Płusa, Tadeusz Piętak, Renata i Tadeusz Piętak, Grzegorz Derlatka, Kazimierz Milcarz, Małgorzata Król, Bogusława Śniegulska, Mieczysław Kępas,
Zofia Brzezińska, Władysław Derlatka, Alicja i Edward Zając, Halina i Leszek Sieczka, Monika i Janusz Ulewińscy, Jadwiga Dziwit,
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Olbryś, Wandę i Kazimierza Sułek, Alicję
Borkowską, Ireneusza
Pająka (Skarżysko Kościelne II) oraz Elizę
i Jerzego Polańskich
(Świerczek).
Organizatorzy zadbali też o inne atrakcje.
Można było skorzystać
ze stoisk kulinarnych,
grilla, wziąć udział
w loterii, nabyć rękodzieło wykonane przez dzieci ze szkoły i świetlicy. Furorę robiły również wykonane przez Renatę Kępę maskotki
naszych samorządowców.
Wieczorem zaś
do zabawy zagrał
zespół
KoliBeer,
przy muzyce którego bawiono się doskonale do późnych
godzin nocnych.
W przygotowanie dożynek mocno

Agata i Janusz Rafalscy, Wojciech Sieczka, Henryk Iwoła, Helena i Tadeusz Witkowscy, Radosław Gładyś oraz Danuta i Andrzej
Mech. Ponadto tytułem tym uhonorowano również: Krystynę i Marka Golińskich, Wiesławę i Szczepana Dobosz, Bogusławę i Janusza
Golińskich, Mariannę i Andrzeja Kowalików, Martę i Michała Tarabasz, Annę i Ryszarda Woźniak, Jolantę
i Krzysztofa Wiatr,
Elżbietę i Andrzeja
Kowal, Krystynę i Mariana Sadzów, Urszulę
i Andrzeja Maciejczak, Mariolę i Wiesława Bilskich (Kierz
Niedźwiedzi), Bożenę
i Janusza Sadzów (Lipowe Pole Skarbowe), Annę i Tadeusza Chyb,
Wacława Miernika, Jadwigę i Piotra Szymczyk, Halinę i Władysława Góreckich, Lucynę i Jerzego Bernat (Lipowe Pole Plebańskie),
Alfredę i Józefa Piętaka, Jadwigę Borek, Ewę i Grzegorza Strzelec,
Alicję i Tadeusza Wierzbowicza, Barbarę i Karola Kwiatkowskiego,
Barbarę i Grzegorza Kwiatkowskiego, Annę i Waldemara Błacha,
Bożenę i Józefa Rusnak, Krzysztofa Kocia (Skarżysko Kościelne I),
Joannę i Pawła Sieczka, Wiesławę i Józefa Banaszczyków, Elżbietę
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zaangażowały się rady sołeckie Lipowego Pola Plebańskiego i Skarbowego, miejscowi strażacy oraz wychowankowie świetlicy wiejskiej
z Lipowego Pola Skarbowego pod opieką Pauliny Waligóry, miejsco-

wej szkoły przygotowane przez Katarzynę Żmijewską i Małgorzatę
Marszałek oraz świetlicy strażackiej pod kierunkiem s. Agaty Niziołek.
Jacenty Kita
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A k t ua l n o ś c i
Następnie nowy Krzyż został przewieziony w pobliże kościoła,
gdzie został poświęcony, a następnie będzie ostatniego dnia misji uroczyście wkopany.
Natomiast wierni stary krzyż w uroczystej Drodze Krzyżowej
przenieśli na miejscowy cmentarz parafialny, słuchając na kolejnych
stacjach nauk ojca Stanisława z zakonu redemptorystów w Tuchowie.
(jaki)

Misje Święte z Matką Boską

Mają wymarzony wóz bojowy
Od 13 do 21 września Parafia Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym przeżywała Misje Święte połączone z nawiedzeniem kopii Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej.

Zarząd OSP w Lipowym Polu Plebańskim zaprasza w dniu 20
września na uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Program uroczystości:
13.45 –zbiórka pod kościołem
14.00 – uroczysta Msza Święta
15.30 – część oficjalna na placu OSP
17.00 – festyn strażacki
Zakup samochodu sfinansowano ze środków: Zarządu Głównego
OSP w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego, Powiatu Skarżyskiego, Miasta Skarżysko – Kamienna,
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Gminy Skarżysko Kościelne.

Szczególny charakter miał dzień 15 września. W Świerczku przekazany został nowy Krzyż Misyjny oraz poświęcony nowy Krzyż
Przydrożny (poprzedni stał tam od 1958 roku). Poświęcenia dokonał
ojciec Łukasz z zakonu redemptorystów w Lublinie. Nawiązując do
przeszłości Marzena Piętak powiedziała, iż 15 września 1981 roku
mieszkańcy Świerczka ufundowali pamiątkową figurę w podziękowaniu za nawiedzenie obrazu Matki Bożej. Rok temu, z inicjatywy nieżyjącej już Elżbiety Piętak, na zabraniu wiejskim podjęto decyzję o jego
wymianie. –Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców, a także
pomocy Urzędu Gminy krzyż i ogrodzenie udało się wymienić – dodała M. Piętak.

„KoliBeer” i „Niedźwiadki” wśród gwiazd

Nasze zespoły znalazły się w elitarnym gronie wykonawców, którzy wystąpili 14 września na stadionie Ruchu w Skarżysku – Kamiennej podczas imprezy pod nazwą Plejada Gwiazd.
Na scenie wystąpili m.in: Art Mobis, Doba Czadu, zespół KoliBeer
i Niedźwiadki, Paweł Mosiołek z zespołem, Mateusz Mijal. Publiczność miała również okazję zobaczyć występy sobowtórów z Czech:
Freddiego Mercurego oraz Michaela Jacksona w tą rolę wcielił się Pavel Janák. Gwiazdą wieczoru był duet Donatan & Cleo.
(jaki)
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Odsłonięcie odnowionego nagrobka
Powstańca 1863 roku
Na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym odnowiony został nagrobek Franciszka
Starachowskiego, zmarłego w 1919 roku Powstańca
Styczniowego. Nie kryli
wzruszenia tym faktem
jego wnuk, 92. letni Marian Starachowski oraz
prawnuk Andrzej. -To kolejny zabytkowy nagrobek wyremontowany
za środki zebrane przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii Św. Trójcy. Pieniądze w kwocie 3 tys. złotych zebraliśmy podczas ubiegłorocznej kwesty – mówi prezes Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. na cmentarzu pod przewodnictwem księdza proboszcza Mariana Czajkowskiego. –Nabożeństwo sprawujemy w intencji nie tylko Franciszka Satarchowskiego, ale i wszystkich walczących o wolność Ojczyzny. Módlmy się
również o duszę byłego proboszcza naszej parafii ks. Mikołaja Molickiego, który także walczył w Powstaniu Styczniowym – mówił ks.
proboszcz.
Nabożeństwo licznie zgromadziło mieszkańców gminy. Przybyły poczty sztandarowe
Gminy Skarżysko Kościelne, strażaków, kolejarzy, szkół. Stawili
się członkowie Związku
Strzeleckiego ze Skarżyska-Kamiennej oraz
z Suchedniowa.
Po Mszy św. głos zabrali przybyli goście - m.in. sekretarz gminy
Monika Mączyńska, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, starosta skarżyski Michał Jędrys i Anastazja Górzyńska - prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym. Pani prezes,
która zabrała głos jako
pierwsza, przypomniały
sylwetkę Franciszka Starachowskiego.
Później nastąpiło poświęcenie odnowionego
nagrobka, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze.
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Następnie przemaszerowano na plac za kościołem. Na scenie wystąpił chór szkolny pod kierunkiem Renaty Wolskiej. Uroczystości
zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie na gitarze Andrzeja Kwiatkowskiego.
Spotkanie na boisku miało formę pikniku patriotycznego, a towarzyszyło mu wspólne grillowanie.
Dodajmy, że renowacji nagrobka dokonała firma Kamex Stanisława Sołkowicza i Jerzego
Tokarczyka z Suchedniowa.
Kim był Franciszek
Starachowski? Urodził się
3 września 1839 roku we
wsi Ostrówek, dziś część
Ostrowca
Świętokrzyskiego. Syn Karola i Zofii
z Kiszków (było to drugie
małżeństwo Karola). Z przekazów historycznych wynika, że walczył
w Powstaniu Styczniowym, utracił w nim rękę, choć bliższych danych
na temat miejsca jego walk brak. W 1874 roku Franciszek wziął ślub po
raz kolejny z Ewą z domu Wender. Z tego związku urodził się syn Maciej. Wówczas rodzina przeniosła się do Kamiennej, parafia Skarżysko
Kościelne. Zmarł 29 stycznia 1919 roku.
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Na naszym cmentarzu parafialnym, przy
murze od północnej
strony, obok miejsc sprawowania nabożeństwa,
znajdują się dwie nagrobne płyty kamienne – Ewy
Starachowskiej zmarłej
w 1916 roku oraz zmarłej
w wieku 27 lat Małgorzaty Starachowskiej – pierwszej żony Macieja, syna Powstańca.
Jacenty Kita

Ocalić od zapomnienia. Hasag - miejsce kaźni
Jakże często spotykamy się z nazwami: fabryka amunicji, Dwójka,
czy też Elaboracja lub Hasag.
Młode pokolenie
często nie wie o co
chodzi, a te potoczne nazwy nic im nie
mówią. A to przecież
tu, w pobliskim Skarżysku-Kam, przy fabryce zbrojeniowej
Hugo Schneider A.G
czyli Hasag, w czasie
drugiej wojny światowej, powstał obóz
niewolniczej pracy,
gdzie produkowano broń dla III Rzeszy. W wyniku katorżniczej pracy
i nieludzkiego traktowania przez niemieckiego okupanta zginęło tu,
według szacunków, od dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy niewinnych ludzi.
Ze względu na nadludzką pracę w niebezpiecznych warunkach
oraz nędzne wyżywienie, szerzące się choroby, bicie i znęcanie się nad
więźniami umieralność była bardzo duża, zresztą jak we wszystkich
obozach pracy utworzonych przez hitlerowców, choć zdaniem wielu
ówczesnych zakładowych więźniów, tutejszy terror był bardziej wyniszczający.

Dzisiaj, nie każdy o tym wie, ale i nie każdy ma możliwość dostać się na teren dzisiejszych zakładów, gdzie w dalszym ciągu kontynuowana jest tradycja produkcji zbrojeniowej, aby zobaczyć miejsca,
gdzie ta okrutna tragedia tysięcy osób się rozgrywała i oddać hołd
przy obeliskach upamiętniających te wydarzenia.
Naszej grupie złożonej z przedstawicieli: Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Kamiennej reprezentowanego przez Leszka Stecia, majkowskiego Stowarzyszenia Nad Żarnówką reprezentowanego przez
Danutę Jasiewska, Alicję Pasis, Krzysztofa Kasprzyckiego, sołtysa
Michałowa, Jana Wąsowskiego oraz Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisława Wożniaka i radnego Gminy Skarżysko Kościelne, Wiesława Derlatkę, który jako długoletni pracownik Dwójki był inspiratorem i przewodnikiem po skrytych pośród podmajkowskich lasach
miejscach ludzkiej tragedii sprzed dziesięcioleci. Za zgodą dyrekcji
Mesko, dnia 19.08.2014 r. nasza delegacja mogła przekroczyć bramy
zbrojeniówki i oddać hołd bohaterom ówczesnych wydarzeń.
Przewodnikiem z ramienia Mesko był główny mechanik Zakładów, pan Adam Żuchowski.
Dla wielu z nas była to pierwsze wejście na teren zakładów, obok
których żyjemy od
urodzenia oraz pierwsze spotkanie z tą wojenną i tragiczną historią pracowników,
obok których niejednokrotnie, ramię w ramię, pracowali nasze
babcie i dziadkowie.
Dzisiaj jednymi
z symbolami tragedii
i męczeństwa wielu
tysięcy ludzi m.in.
Polaków i Żydów są
dwa pomniki istniejące na terenie zamkniętym Z-2. Pierwszy z nich
upamiętnia zamordowanych w hitlerowskim obozie pracy pracowników, członków ruchu oporu i oddaje hołd mieszkańcom miasta oraz
jeńcom wojennym, ufundowany przez mieszkańców Skarżyska-Kamienna w maju 1965 r. Drugi z 1971 roku ufundowany przez załogę
Zakładów Metalowych poświęcony jest męczeństwu ofiar masowo palonych przez hitlerowców w latach 1942-1945, przy tzw. jeziorku, gdzie
zwłoki palono w prowizorycznym
krematorium zwanym patelnią.
Dziś widoczną pozostałością tej tragedii jest
okaleczona sosna. Trzeci z pomników, znajdujący się aktualnie poza
terenem
strzeżonym,
został ograbiony przez
wandali z płyty pamiątkowej. Nasuwa się w tym
miejscu pytanie, czy nie
wskazane jest, aby pomnik ten przywrócić do
pierwotnego stanu, ze względu na pamięć tragedii, która w tym miejscu się rozegrała.
Uczestnicy tej poniekąd historycznej i niecodziennej wizyty
w hołdzie pomordowanym złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
W tym miejscu uczestnicy wizyty składają podziękowanie Dyrekcji Mesko za wyrażenie zgody na wstęp na teren obiektów, a panu Żuchowskiemu za oprowadzenie po tych historycznych miejscach.
Członkowie Stowarzyszenia Nad Żarnówką
Foto. Archiwum Stowarzyszenia
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Rodzinnie w Michałowie
Rodzinny festyn
w Michałowie w dniu
23 sierpnia połączony został z oficjalnym
otwarciem dwóch nowych obiektów sportowych – boiska do piłki
siatkowej (ale także
tenisa i badmintona)
oraz do piłki plażowej.
– Łączny koszt budowy
obu boisk to 8 tys. złotych, które pochodziły z funduszu sołeckiego.
Ale to tego trzeba doliczyć pracę mieszkańców, pracowników interwencyjnych gminy oraz nieodpłatną pomoc firmy budującej kanalizację, która użyczyła sprzętu do niwelowania terenu i prac ziemnych
– mówi Zdzisław Rymarczyk, radny Michałowa.

Zabierając głos wójt Zdzisław Woźniak – również podziękował
radnym za wspieranie wspólnych inwestycji na obszarze całej gminy
– dodał zarazem, że już trwają prace dokumentacyjne na wykonanie
oświetlenia tego przepięknego miejsca, a w dalszej perspektywie, już
w nowej kadencji, wspólnie z powiatem trzeba myśleć o kompleksowym zmodernizowaniu drogi w Michałowie. – Na dziś bowiem na
pierwszy plan wysuwa się budowa ul. Staffa w Majkowie – wyjaśnił
wójt. Uzupełniając tę wypowiedź przewodniczący rady Paweł Wiatr
stwierdził, że tylko wspólne i zgodne działania przynoszą wymierne
efekty oraz życzył dobrych wyborów w nadchodzących wyborach samorządowych.

W części artystycznej wystąpili wokaliści przygotowani przez
Ilonę Szwed: Marysia Rymarczyk, Wiktoria Połeć, Ada Żmijewska
i Dominika Grzybowska oraz – niespodzianka – Oskar Wąsowski.
Podczas pikniku dziesiątki osób w doskonały sposób spędziło
słoneczne popołudnie w otwartym w ubiegłym roku miejscu integracyjno – rekreacyjnym, a przybyłych w imieniu organizatorów powitał
radny Zdzisław Rymarczyk. Poza mieszkańcami na piknik przybyli
m.in. radna powiatowa Danuta Banaczek, wójt Zdzisław Woźniak
oraz przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr wraz z grupą radnych.
Obecnym gościom za wsparcie w budowie obiektu, ale również innych
inwestycji realizowanych w mijającej kadencji rady gminy w pozostałych sołectwach, podziękował Z. Rymarczyk.

Później wszyscy chętni mogli skorzystać z grilla oraz skosztować
domowych wypieków przygotowanych przez: Jolantę Rymarczyk,
Dorotę Wąsowską, Elżbietę Kutera, Wiesławę Dudek oraz Iwonę
Pastuszka. Dzieci mogły skorzystać z przejażdżek konnych. Konia
Szintan użyczył Marcin Śmigielski.
Na koniec do wspólnej zabawy przygrywał na żywo – po 40. latach
przerwy w tej miejscowości, jak zauważył Zdzisław Rymarczyk – zespół Koliber w składzie: Paweł Gruszczyński – vocal, Tomasz Gruszczyński – gitara i Jacek Niziołek – instrumenty klawiszowe.
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Dodajmy, że mieszkańcy
Michałowa w przyszłym roku
będą chcieli, wykorzystując
przepływającą w pobliże rzekę Kamienną oraz korzystne
ukształtowanie terenu, wykonać mini plażę.
Imprezę zorganizowali: radny Zdzisław Rymarczyk, sołtys
Jan Wąsowski oraz Rada Sołecka Michałowa z jej przewodniczącym
Waldemarem Kutera.
Jacenty Kita

Peregrynacja kopii obrazu

Na terenie dekanatu skarżyskiego od pierwszych dni maja trwa
peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. 6 września
dotarła ona do parafii pw. Chrystusa Światłości Świata w Majkowie
(tydzień później zawitała do parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym). Witały go tłumy wiernych, a obraz po procesji uroczyście został
wprowadzony do kościoła, gdzie powitał go ks. proboszcz Tadeusz
Urbańczyk oraz przedstawiciele wszystkich grup społecznych.

Wierni przez tydzień mieli możliwość modlić się przed obrazem.
(jaki)
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Ruszyła budowa ronda
W dniu 1 września br. miało miejsce oficjalne rozpoczęcie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia
budowy skrzyżowania, którego inwestorem jest Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
Uroczystego wkopania łopaty
przy budowie skrzyżowania dróg
powiatowych w formie ronda w Skarżysku Kościelnym dokonali Starosta
Skarżyski Michał Jędrys oraz Wójt
Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak.
Zakres robót budowlanych oma-

Marek Czyż – dyrektor ZDP w Skarżysku-Kamiennej, Stanisław Dymarczyk – członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Waldemar Mazur
– wicestarosta.

Wykonawcę robót budowlanych tj. Globe Invest Sp. z o.o., , reprezentował podczas oficjalnego rozpoczęcia robót budowlanych Grzegorz Olszewski – wiceprezes zarządu.

wianego przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę ronda,
- przebudowę linii napowietrznych i linii kablowych NN kolidujących z projektowanym skrzyżowaniem dróg,
- budowę oświetlenia skrzyżowania,
- przebudowę urządzeń teletechnicznych kolidujących z przebudową skrzyżowania,
- przebudowę kabla optotelekomunikacyjnego kolidującego z przebudową skrzyżowania,
- przebudowę istniejącego systemu odwodnienia,
- przeniesienie obiektów kolidujących z budową ronda takich jak:
figura NMP oraz fundamenty masztów flagowych Urzędu Gminy poza granice proj. pasa drogowego, zagospodarowanie zielenią
wyspy centralnej ronda oraz obsianie trawą pozostałych terenów
zielonych w granicach robót pasa drogowego, przestawienie kolidujących ogrodzeń,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego.
W oficjalnym rozpoczęciu budowy wzięli również udział:

Cena wybranej oferty na realizację niniejszego zamówienia ustalona w drodze przetargu nieograniczonego wyniosła 1.049.579,04 zł.
Udział finansowy Gminy Skarżysko Kościelne w kosztach budowy
ronda wyniesie około 50%.

Robert Gładyś
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Narodowe czytanie…
5 września 2014 r.
w Szkole i Przedszkolu
w Lipowym Polu odbyła się trzecia edycja
akcji Narodowe Czytanie, zainicjowana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.
Jej celem było propagowanie polskiej literatury i wzmacnianie
narodowej tożsamości. Akcja ta była wspaniałą okazją, by raz jeszcze
spotkać się z dziełami, które od wieków kształtują naszą wyobraźnię.

Do akcji włączyli się wolontariusze z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku – Kamiennej: Dominika Grzybowska oraz Hubert Szlęzak. Wystąpili oni w strojach
szlacheckich, które przykuły uwagę i zainteresowanie najmłodszych.
Zaprezentowali dzieciom fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza.
Zachwycone i oczarowane opisem szlachcianek i szlachciców z przyjemnością wysłuchały fragmentów Ogniem i mieczem. Uwieńczeniem
tak wspaniałego dnia było wspólne malowanie postaci szlachcianek
i szlachciców. Nie obeszło się także bez pamiątkowego zdjęcia. Każda dziewczynka marzyła
o tym by w przyszłości
mieć taką suknię jak
szlachcianka Dominika,
a chłopcy, by wcielić się
w rolę szlachcica Huberta.
Narodowe Czytanie
to zainicjowana w 2012
roku przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. To także okazja do wspaniałej przygody intelektualnej oraz sposób na radosne spędzenie wolnego czasu w gronie
przyjaciół ,które łączy miłość do rodzimej literatury.
Ilona Wątła

Witaj szkoło!
W poniedziałek pierwszego września br. w remizie OSP w Grzybowej Górze odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2014/2015, które
zaszczycili swoją obecnością
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak,
Prezes OSP Marian Gładyś
oraz Rodzice, Dzieci i Nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku nauki w miejscowej szkole podstawowej poprowadziła dyrektor Małgorzata Strzelec. Pani
Dyrektor przedstawiła Grono Pedagogiczne, a także podała harmonogram roku szkolnego. Po odczytaniu listu od Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł nastąpiło podsumowanie wakacyjnego projektu Poznaję moje województwo prowadzonego przez
OSP Grzybowa Góra. Pan Wójt Zdzisław Woźniak oraz Prezes Marian Gładyś wręczyli dzieciom dyplomy i nagrody za zwycięstwo
w letnich konkursach.
Na koniec rozbrzmiał pierwszy w tym roku dzwonek szkolny, wychowawcy spotkali się ze swoimi klasami, po czym wszyscy udali się
do domów, aby przygotować się na wtorkowy, pierwszy dzień nauki
w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.
(rl)

Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

9 września 2014 r. pedagog szkolny Renata Wiatr zorganizowała
dla uczniów klas I - IV Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji ze Skarżyska – Kamiennej: dzielnicowym st. sierż. Ireneuszem Borowcem,
sierż. szt. Pawłem Rycerskim i mł. asp. Damianem Szwagierkiem dotyczące Bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W trakcie pogadanki i pokazu filmu edukacyjnego dotyczącego
bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniowie dowiedzieli się jakich
zasad należy przestrzegać. Informacje przekazane uczniom regulowane są Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.
Dzieci przypomniały sobie jak bezpiecznie poruszać się po drodze, na
których występują w rolach pieszego lub podróżującego - jak zachować się przy ulicy, przy sygnalizacji świetlnej, omówione zostały zasady poruszania się po chodniku, noszenia elementów odblaskowych,
podróżowania w samochodach, przewożenia dzieci przez osoby dorosłe na rowerach. Przedstawiono przepisy prawne i zasady drogowe dla
uczniów, którzy będą
zdawali egzamin na kartę
rowerową. Na koniec spotkania policjanci rozdali
odblaskowe serca i Poradnik Pieszego.
Renata Wiatr
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Kolejne spotkanie DKK

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

28 sierpnia, tradycyjnie o tej porze roku, odbyło się spotkanie plenerowe czytelniczek DKK przy Gminnej Bibliotece w Skarżysku Kościelnym.

W grupie dziesięcioosobowej przy słonecznej pogodzie w ciszy
i zieleni ogrodu jednej z czytelniczek omawialiśmy dwie książki:
Fanaberie Jolanty Wrońskiej i Pewnej zimowej nocy Simona Montefiore. Pierwsza z lektur to lekka niezobowiązująca proza napisana
z myślą o kobietach. Poznajemy w niej rynki finansowe i kombinacje
mające na celu przejęcie udziałów przeciwnika, całość ubarwia miłość
i zdrada. Szukacie lekkiej lektury na wczesne jesienne wieczory? To
książka dla Was. Naszym czytelniczkom książka średnio przypadła
do gustu. Natomiast następna z omawianych książek Pewnej zimowej nocy zachwyciła wszystkich bez wyjątku. To obszerna w wydarzenia i emocje opowieść o miłości i przyjaźni w niespokojnej Rosji.
Ta książka to świadectwo absurdu i reżimu, okrutnych rządów, które
nie oszczędzały nawet najmłodszych Pewnej zimowej nocy to nie tylko
opowieść o wielkim terrorze, wielkim strachu i fanatyzmie.
To również poruszająca, piękna historia prawdziwej miłości, przyjaźni, pasji, zamiłowaniu do literatury, trudnych życiowych wyborów
i zdolności do poświęcenia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Dzięki głębokiej wiedzy autora, jego wyobraźni i talentowi
mieliśmy okazję przeczytać niezapomnianą powieść. Polecamy przeczytajcie koniecznie!
Spotkanie zakończyliśmy w miłej atmosferze i pod wrażeniem
przeczytanych lektur, ciekawi następnych polecanych książek.
Teresa Banaszczyk

W dniu 1 września., w 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej,
przedstawiciele Rady Sołeckiej Lipowego Pola Plebańskiego oraz Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli wiązankę, zapalili

znicze i modlitwą ogarnęli wszystkich poległych w obronie wolności
i suwerenności naszego Narodu.
Reprezentanci wsi modlili się również o tak potrzebny pokój w Ojczyźnie i na całym świecie. Kwiaty złożono pod pomnikiem upamiętniającym ofiarę męczeństwa mieszkańców Lipowego Pola rozstrzelanych w dniu 12 sierpnia1943 .r
s. Agata Niziołek

Złota polska jesień

Fot. Monika Mączyńska
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Na dożynkach wojewódzkich
14 września 2014
roku w Busku - Zdroju
odbyły się XIV Świętokrzyskie
Dożynki
Wojewódzkie, których
organizatorami
byli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Prezes Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej, Starosta
Buski, Burmistrz Miasta

i Gminy Busko - Zdrój.
Na scenie Marszałek Adam Jarubas witał starostów, wicestarostów, wójtów i delegacje z wieńcami dożynkowymi z poszczególnych
powiatów, które się pięknie prezentowały.

Z powiatu skarżyskiego nie było delegacji ze starostwa,
ani delegacji z wieńcem dożynkowym.
Jedynym przedstawicielem powiatu, którego zaproszono na
scenę podczas wręczania nagród był
przewodniczący po-

wiatowej ŚIR Szymon Płusa.
Podczas Dożynek ŚIR zorganizowała Piknik Zbożowy cieszący się
dużym zainteresowaniem, a wszyscy przedstawiciele powiatów mieli
kosze z owocami, którymi częstowali gości. Zespół Kabaretowy Grom
ze Skarżyska Kościelnego podczas swego występu wykonał piosenki
o izbie rolniczej, jak również o koszu z owocami.
(jk)

Bezpieczeństwo przede wszystkim!
16 września Przedszkole i Szkołę Podstawową w Lipowym Polu odwiedzili Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku -Kam. Dzieci bardzo serdecznie powitały gości i z
zainteresowaniem słuchały tego, co mówili. Spotkanie miało
na celu przygotować najmłodszych uczestników ruchu do bezpiecznego poruszania się po drodze. Pan dzielnicowy Ireneusz
Borowiec przypominał dzieciom o noszeniu odblasków, które
są ważnym elementem ubioru, szczególnie, gdy wychodzimy
z domu po zmroku.
Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie
mogą spotkać najmłodszych. Pan policjant, podczas pogadanki opowiadał dzieciom
jak unikać zagrożeń,
prawidłowo przewozić
dziecko w samochodzie, a także jak wyposażyć nasze pociechy,
aby mogły bezpiecznie
poruszać się po drodze.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Policjanci przybliżyli dzieciom
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady
ograniczonego zaufania w stosunku do obcych.
Policja propaguje wśród dzieci oraz rodziców świadome
i bezpieczne zachowania na drodze. Szczególną uwagę zwracają na edukację najmłodszych uczniów, którzy wchodzą
w świat nauki - nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej
z ruchem drogowym.
Dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez policję.
Wszyscy odpowiedzieli na szóstkę.
Na zakończenie tak ciekawego wykładu każde dziecko
otrzymało od pana policjanta niebieskie serduszko z napisem
KOCHASZ ? POWIEDZ STOP WARIATOM DROGOWYM,
które ma przypominać o tym, dlaczego warto jeździć bezpiecznie.
Na pewno dużo radości sprawiłoby dzieciom posiadanie
np. kamizelek lub innych oznaczeń odblaskowych, dzięki którym dzieci byłyby bardziej widoczne na drodze. Liczymy na
fundatorów ... i wszyscy starajmy się poruszać po naszych drogach bezpiecznie. Dziękujemy za odwiedziny przedstawicielom
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam.
Ilona Wątła
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Ajax znów górą!

W dniu 29 sierpnia po raz drugi w tym sezonie wakacyjnym odbył
się na bliżyńskiej plaży otwarty turniej Beach Soccera (plażowej piłki
nożnej) o Puchar Wójta Gminy Bliżyn.

Czołowe drużyny otrzymały puchary z rąk wójta gminy Mariusza Walachni, który gratulując drużynom zaprosił je na przyszły rok
na bliżyńską plażę na podobne turnieje plażowej piłki siatkowej oraz
plażowej piłki nożnej.
Całość tegorocznych rozgrywek przygotowali od strony technicznej i przeprowadzili Damian Markiewicz i Sławomir Młodawski.
Końcowa tabela:
1. Ajax Skarżysko Kościelne
2. Brazzers Skarżysko-Kamienna
3. Bliżyn

Do turnieju zgłosiło się siedem drużyn, które w drodze losowania
zostały podzielone na dwie grupy. Po rozegraniu meczów eliminacyjnych i półfinałów w meczu o trzecie miejsce Bliżyn pokonał Bzin
Team 3:1, natomiast finał dostarczył sporych emocji gdyż, Ajax Skarżysko Kościelne zremisował z drużyną Brazzers Skarżysko-Kamienna
1:1 i po serii rzutów karnych wygrał Ajax 2:1. Króla strzelców również
musiała wyłonić seria rzutów karnych, gdyż pięciu zawodników miało tyle samo strzelonych bramek. Najlepiej wykonywał karne Bartosz
Karpeta i dla niego powędrowała statuetka.

Skład Ajaxu: Sebastian Bilski,
Dawid Skrocki, Sebastian Czapnik, Maciej Niziołek, Krzysztof
Chatys.
(jako)

Tenis z firmą Kaufland

Grom Skarżysko Kościelne był organizatorem II Turnieju Tenisa Stołowego rozgrywanego pod patronatem
firmy Kaufalnd. Rywalizowało 15. tenisistów i jedna zawodniczka.
W kategorii młodszej I miejsce
zajął Patryk Płusa, II – Krzysztof
Chatys, a III – Dawid Skrocki i Sebastian Bilski. Z kolei w grupie starszej I był Zenon Wojton, II – Szymon
Płusa a III – Karol Kwiatkowski
i Kazimierz Przybycień. Pucharem
i okolicznościowym dyplomem uhonorowano także jedyną zawodniczkę
– Martę Byczek.
Dekoracji dokonali sędzia główny zawodów Wacław Ziomek i prezes
Gromu Szymon Płusa.
(jaki)
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Wystartowała Akademia Młodego Piłkarza

Czy spośród kilkudziesięciu dzieciaków w wieku od 4 do 12 lat
wyłoni się nowy piłkarski mistrz na miarę Lewandowskiego? O tym
przekonamy się niebawem.
6 września przy
pięknej słonecznej aurze na Orliku w Skarżysku
Kościelnym
wystartowała Akademia Młodego Piłkarza pod patronatem
Legii Warszawa. To
efekt porozumienia
Akademii z 12. samorządami w województwie świętokrzyskim, w tym z Gminą Skarżysko Kościelne.
Oficjalnego otwarcia dokonali wójt Zdzisław Woźniak i prezes

w wykonaniu zawodników z Mirca oraz blok imprez dla dzieci i rodziców – z nagrodami, oczywiście fundowanymi przez Legię.
Co daje akademia? To m.in. bezpłatne badania lekarskie, koszulki Legii, bezpłatne
wyjazdy na mecze
drużyny z Warszawy, program szkoleniowy (który u nas
poprowadzi Waldemar Piasta, były zawodnik Orlicza Suchedniów, ale także
wyjazd 6 listopada do
Warszawy na mecz
Ligii Europejskiej z Metalistem Charków oraz zimowy obóz szko-

Świętokrzyskiej Akademii Sportu Rafał Gajecki. – Próbowaliśmy
różnych metod aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży i mam nadzieję, że ta się sprawdzi. Widać to choćby po bardzo dużym zainteresowaniu rodziców – stwierdził Zdzisław Woźniak.
Podczas inauguracji przeprowadzony został pokazowy trening
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leniowy w Poroninie koło Zakopanego.
Planowane są zajęcia w dwóch
grupach wiekowych. Treningi
mają odbywać się we wtorki i środy - godz. 17.45 grupa młodsza (do
7 lat), godz. 19.00 - starsza. Zajęcia
prowadził będzie Waldemar Piasta - kontakt 600/554-037. Opłata
miesięczna - 55,00 złotych.
Kontakt do Akademii: akademiasportu@legia.com,
tel.
501/404-305, www.primosport.pl
Jacenty Kita
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