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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:
* „Lider w samorządzie”,
* z prac rady gminy,
* uroczystości w Suchedniowie, Michniowie i Łącznej,
* powiatowe obchody Święta Policji,
* wakacje w gminie,
* LGD zaprasza na atrakcyjne imprezy kulturalne,
* sukcesy naszych piłkarzy.

Atrakcyjne wakacje w gminie

Przy wsparciu finansowym Gminy, za pieniądze pozyskane w ra-
mach konkursów, na terenie gminy w okresie wakacyjnym organizo-
wane są bardzo atrakcyjne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
m.in. w Grzybowej Górze i Lipowym Polu. Ba, korzystają z nich na-
wet goście z… zagranicy!

Czytaj na str. 11-13

Holiday Rock Fest
Rada Sołecka 

Skarżyska Kościelnego 
I jest coraz bardziej 
aktywna. 

W sobotę 30 
czerwca w musz-
li koncertowej przy 
Urzędzie Gminy odbył 
się I Przegląd Talentów 
Rockowych „Holiday 
Rock Fest”.

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

Stawiają na Rodzinę

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym już po raz IV w dniu 8 lipca zorganizowało 
IV Parafialny Festyn Rodzinny. Wzorem roku ubiegłego odbył się on 
pod hasłem „Postaw na Rodzinę”.

Czytaj na str. 2-3

Powitanie lata w Lipowym Polu
Wraz z roz-

poczęciem sezonu 
wakacyjno – urlo-
powego nie spada ak-
tywność mieszkań-
ców Lipowego Pola 
Plebańskiego. Już 
pierwszego dnia lip-
ca miejscowi człon-
kowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 
Rada Sołecka oraz 

wolontariusze ze świetlicy i strażackie druhenki zorganizowali ro-
dzinny festyn pod hasłem „Witajcie wakacje”.

Czytaj na str. 10
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Stawiają na Rodzinę
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy 

w Skarżysku Kościelnym już po raz IV w dniu 8 lipca zorganizowało 
IV Parafialny Festyn Rodzinny. Wzorem roku ubiegłego odbył się on 
pod hasłem „Postaw na Rodzinę”. I choć w pewnym momencie burza 
na kilkanaście minut sprawiła niewielki kłopot, to można go uznać 
za bardzo udany.

Tradycyjnie już otwarcia festynu dokonali ks. proboszcz Marian 
Czajkowski oraz prezes Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska.

-Rodzina to taki mały kościół domowy. Życzę miłej zabawy i mi-
łych wspomnień – powiedział ks. proboszcz. Z kolei A. Górzyńska 
powiedziała: -ta impreza już na stałe wpisała się w życie naszej spo-
łeczności rodzinnej, parafialnej i lokalnej. Dochód z tegorocznego 
festynu zostanie przeznaczony na renowację bocznego ołtarza św. 
Józefa.

Na początek element sportowy. Na specjalnie przygotowanym 
boisku rozegrany został mecz piłki siatkowej, w którym zmierzyli się 
nasi radni z samorządowcami ze Skarżyska Kamiennej. I choć nasi 
ulegli gościom 0:2 to emocji nie zabrakło.

Nasz zespół grał w składzie: Marzena Piętak, Paweł Wiatr, 
Wojciech Płusa, Janusz Ulewiński, Zbigniew Górzyński, Tomasz 
Winiarski i Michał Rymarczyk. Z kolei drużynę gości tworzy-
li: Katarzyna Bilska, Anna Wiśnios, Waldemar Mazur, Dariusz 
Bilski, Bogdan Ciok i Grzegorz Jaszewski. Mecz sędziował 
Tomasz Gospodarczyk.

Festyn miał na celu nie tylko zabawę, ale jak już wcześniej wspo-

mniano, cel charytatywny. Stąd od początku do specjalnych puszek 
członkowie Stowarzyszenia zbierali datki.

Za każdy datek darczyńcy otrzymywali ponumerowane kartecz-
ki, której później dwukrotnie brały udział w losowaniu nagród. Na 
cele charytatywne przeznaczono również środki z loterii fantowej  
i z utargu z punktów gastronomicznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie wypieki i cia-
sta, żur księdza proboszcza na żeberkach oraz pierogi babci Zosi, 
których w tym roku przygotowano aż 1400, dwukrotnie więcej, niż 
rok temu.

Festyn to również doskonała zabawa. W bloku artystycznym wy-
stąpili m.in. zespół wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Otwarcie festynu

Za sportowe emocje gościom dziękuje Paweł Wiatr

Akcję wsparł również wójt Zdzisław Woźniak

Stoiska gastronomiczne były wręcz oblegane
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kierowany przez Adama Młodawskiego, zespół „Romano”, młode 
solistki Magda Niziołek i Magda Kobierska, zespół ludowy Sobótka 
z Wacławem Pejasem, schola z parafii św. Franciszka ze Skarżyska 
Kamiennej, zespół ludowy z Gadki. Sporo „zamieszania” czynili bęb-

niarze z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej.
Gwiazdą wieczoru był wokalista Dariusz Bernatek. 
Na festyn przybyły całe rodziny, a każdy mógł wybrać coś dla sie-

bie. Czynna była strefa rozrywki dla dzieci, można było pojeździć kon-
no czy zagrać w mopeja. 

W dużej liczbie byli twórcy ludowi, artyści i rękodzielnicy. 
Zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa.

Dodajmy, że dotychczas ze środków zebranych przez 
Stowarzyszenie udało się wspomóc renowację ołtarza konfesyjnego, 
ambony, żyrandola, kinkietu i dwóch nagrobków.

Imprezę prowadził Piotr Stefański, nagłośnienie zapewnił zespół 
„Concord” Sebastiana Skorka. 

Wśród sponsorów i darczyńców znaleźli się: ks. proboszcz 
Marian Czajkowski, firma „Dana” Danuty Banaczek, wójt Zdzisław 
Woźniak i Urząd Gminy, Alicja i Teodor Lech, Anna i Jan Lech, 
Dariusz Skóra, Joanna i Paweł Sieczka, Bogusława i Jan Skorek, 
Anna Minda, Barbara Kocia, Rycerze Kolumba, ofiarodawcy fantów, 
dyrekcja szkoły, przedszkola, członkowie Stowarzyszenia.

Jacenty Kita

Zespół „Romano”

Loteria fantowa

Magda Niziołek i Magda Kobierska

Jedna z atrakcji dla najmłodszych

Uczestnicy festynu
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w Gminie  i  w powiecie

„LIDER w samorządzie”
Z dniem 01 lipca 2012 roku Urząd Gminy Skarżysko Kościelne przy-

stąpił do Projektu pn. „LIDER w samorządzie”. Projekt ten jest realizo-
wany w partnerstwie z Gminami: Bliżyn, Mniów, Nagłowice i Waśniów 
w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem 
Partnerstwa jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą 
w Starachowicach, która w imieniu wszystkich pięciu Gmin przygotowała 
i złożyła wniosek konkursowy w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Powyższy projekt realizowany będzie w okresie od 01 lipca 2012r. 
do 30 czerwca 2014r. Głównym celem projektu jest poprawa standardów 
zarządzania oraz podniesienie jakości i dostępności usług publicznych 
świadczonych przez Urzędy Gmin zaangażowane w projekt.

Założone w projekcie działania doskonalące zostały oparte na wyni-
kach samooceny metodą CAF 2006 przeprowadzonej w Urzędach Gmin 
w ubiegłym roku. Osiągnięcie zaplanowanych celów zostanie wsparte po-
przez następujące formy działań:

-  studia podyplomowe pracowników Urzędu Gminy z zakresu ad-
ministracji samorządowej,

-  kurs języka migowego,
-  kursy i szkolenia, a także doradztwo m.in. w dziedzinach: kon-

troli zarządczej, strategii rozwoju Gminy, profesjonalnej obsługi 
klienta, skutecznej komunikacji, KPA, świadczenia usług drogą 
elektroniczną, dostępu do informacji publicznej oraz budżetu za-
daniowego.

Warto podkreślić, że środki przeznaczone na finansowanie projek-
tu nie obciążają w żaden sposób budżetu gmin, gdyż wkład własny nie 
jest wymagany.

W dniu 26 lipca 2012r. w siedzibie Lidera Projektu w Starachowicach 
odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej odpowiedzialnej za długo-
terminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Z ramienia Urzędu 
Gminy Skarżysko Kościelne na spotkaniu obecna była Pani Marzanna 
Boczek, która została powołana na stanowisko koordynatora gminne-
go projektu.

(jk)

Na uroczystościach w Łącznej 
Wójt gminy Zdzisław 

Woźniak i delegacje stra-
żaków z Grzybowej Góry, 
Kierza Niedźwiedziego 
i Lipowego Pola wraz 
z pocztami sztanda-
rowymi uczestniczyli 
w uroczystych obcho-
dach 85. lecia powsta-
nia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łącznej. Wzięli 
w nich udział również par-
lamentarzyści, władze sa-
morządowe powiatu i oko-
licznych gmin, delegacje 
zaprzyjaźnionych jedno-
stek straży.

Na początku meldunek 
o gotowości do rozpoczę-

cia obchodów przyjął 
prezes ZW ZOSP po-
seł Mirosław Pawlak. 
Po wciągnięciu na 
maszt flagi państwo-
wej i odegraniu hymnu 
państwowego odpra-
wiona została Msza św. 
w intencji strażaków 

i ich rodzin.
W części oficjal-

nej, po okolicznych 
wystąpieniach, naj-
bardziej zasłużeni 
druhowie z Łącznej 
uhonorowani zostali 
odznaczeniami i me-
dalami.

Następnie wy-
stąpiły miejscowe 

zespoły ludowe i muzyczne. Niewątpliwą atrakcją uroczystości była 
prezentacja zrekonstruowanego Papamobile, którym Jan Paweł II po-
dróżował po naszym kraju.

Jacenty Kita
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Powiatowe Wakacje Siatkarskie
Z udziałem reprezentacji męskiej Skarżyska Kościelnego nad 

zalewem w Mostkach w dniu 28 lipca odbyły się eliminacje gmin-
ne Powiatowych Wakacji Siatkarskich. Było to prawdziwe świę-
to piłki siatkowej. Na 11. drużyn startujących w kategorii męskiej 

nasza reprezentacja zajęła 4. miejsce. Drużyna grała w składzie: 
Paweł Gruszczyński (kapitan), Tomasz Winiarski, Maksymilian 
Piętak, Dariusz Sadza, Andrzej Kowalik, Mateusz Szymczyk oraz 
Krzysztof Kateusz.

Zawodom towarzyszyło szereg imprez dodatkowych, m.in. pokazy 
ratownictwa medycznego, konkursy dla dzieci i dorosłych, biegi wo-
kół zalewu, ale także wybory Małej Miss i Małego Mistera oraz Miss 
Lata w konkursie „Echa Dnia”. Nie zabrakło dobrej muzyki. Zagrała 
m.in. szantowa grupa Old Marines oraz Tomasz Niecik.

(jaki)

Z prac rady gminy
Sesję rady gminy w dniu 28 czerwca otworzył przewodniczący 

rady Paweł Wiatr witając obecnych na niej gości, radnych, sołtysów 
i pracowników urzędu gminy.

Po przyjęciu uzupełnionego porządku obrad informację ze swej 
pracy w okresie pomiędzy sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak. 
Później o swych ostatnich sukcesach sportowych naszych zawod-
ników w szachach i piłce nożnej poinformowali zebranych Szymon 
Płusa oraz Zbigniew Górzyński.

Grupa mieszkańców ulicy Kolonia zwróciła się do gminy o po-
moc w rozwiązaniu sporu sąsiedzkiego związanego z korzystaniem ze 
ścieżki prowadzącej z tej ulicy do przystanku PKP w Lipowym Polu.

Tradycyjnie radni zgłosili szereg wniosków i interpelacji do wójta. 
Dotyczyły one:
Wiesław Derlatka

-  wytyczenia przejścia ulicznego na ul. Iłżeckiej naprzeciw-
ko SPZOZ,

Wojciech Płusa
-  podziękował w imieniu mieszkańców, którym spłonął do-

bytek, a gmina udzieliła im możliwej pomocy (dodajmy, że 
podczas obrad również zebrani na sesji dokonali dobrowolnej 
zbiórki pieniędzy dla tych osób – red.),

-  naprawy hydrantów przeciwpożarowych na ul. Spokojnej,
Janusz Ulewiński

-  udrożnienia ul. Bocznej w stronę lasu, gdyż rolnicy mają pro-
blemy z dojazdem do pól,

Alicja Pasis
-  uszkodzonego chodnika koło kościoła w stronę Michałowa,
-  modernizacji ul. Staffa,
-  wykonania opaski wokół szkoły,
-  uzupełnienia nawierzchni przy przystanku w Pleśniówce,
-  likwidacji „garbu” drogowego na ul. Św. Anny,
-  parkowania samochodów, w szczególności w weekendy, obok 

ogródków działkowych,
-  rozwiązania problemu podporządkowania na skrzyżowaniu 

ul. Dębowej i Staffa,
Zdzisław Rymarczyk

-  wykonywania przyłączy kanalizacyjnych,
-  naprawy przyczółków mostu w kierunku Marcinkowa,

Gabriel Szewczyk
-  utwardzenia ul. Granicznej w kierunku Podlesia,
-  bezdomnych psów,
- wymiany uszkodzonych płytek chodnikowych na  

ul. Świętokrzyskiej,
-  wymiany potłuczonych szyb na przystankach,

Michał Rymarczyk
- naprawy uszkodzonych hydrantów w Majkowie,

Włodzimierz Foch
- uporządkowania terenu po budowie kanalizacji na  

ul. Skarbowej,
Tomasz Winiarski

-  prawidłowego oznakowania mogiły powstańczej,
- rozważenia możliwości remontu tej mogiły w związku 

z przypadającą w roku przyszłym 150. rocznicą wybuchu 
Powstania Styczniowego.

Po udzieleniu wójtowi Zdzisławowi Woźniakowi absolutorium 
z wykonania budżetu za 2011 rok (o czym pisaliśmy miesiąc temu) 
radni przystąpili do procedury uchwałodawczej. Podjęli uchwały do-

tyczące m.in. zmian w statucie SPZOZ, zatwierdzenia regulaminu 
Rady SPZOZ, zmian w budżecie Gminy na 2012 rok i zmian wielolet-
niej prognozy finansowej, zmian w statucie sołectwa Michałów i sta-
tucie GOPS.

Kolejna, XXII w tej kadencji sesja rady odbyła się 31 lipca (już po 
oddaniu gazety do druku). Radni mieli m.in. dokonać zmian w budże-
cie Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r., zmian wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012 do 2024, ustalić tryb udzielania i rozliczania 
dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji 
dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 
inne niż Gmina Skarżysko Kościelne oraz podjąć uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia 
terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za in-
kaso.

Relacja za miesiąc.
Jacenty Kita
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Rusza nabór na stypendia naukowo-socjalne 
Fundacji „Daj Szansę” 

Fundacja „Daj Szansę” informuje, że od 16 lipca rusza nabór na stypen-
dia naukowo-socjalne na rok szkolny 2012/2013 z programu „STYPENDIA 
- TWOJĄ SZANSĄ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych 
na terenie powiatu skarżyskiego, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W ra-
mach tego programu Fundacja „Daj Szansę” przyzna 36 stypendiów nauko-
wo-socjalnych w wysokości po 150 zł miesięcznie, w okresie od września 
2012 do czerwca 2013.

Warunki, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium z pro-
gramu „STYPENDIA – TWOJĄ SZANSĄ”

*  należy być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
*  mieszkać na terenie powiatu skarżyskiego
*  nie mieć ukończone 18 lat
*  nie pobierać stypendium z innych źródeł
*  mieć odpowiednią średnią ocen: uczniowie liceów i techników na 

świadectwie promocyjnym w roku 2010/2011 - co najmniej 4,78, 
a absolwenci gimnazjów (uczniowie klas pierwszych) na świadec-
twie kończącym gimnazjum - co najmniej 5,0.

*  posiadać osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
lub mieć udokumentowane inne osiągnięcia w dziedzinach: nauko-
wej, artystycznej, literackiej, sportowej.

* charakteryzować się nienaganną postawą, 
*  odznaczać się aktywnością społeczną, uczestniczyć w życiu szkoły, 

działać na rzecz środowiska lub rówieśników – wolontariat.
*  średnie miesięczne dochody netto, na członka rodziny, z ostatnich 

trzech miesięcy, nie mogą przekraczać 970 zł, w przypadku, gdy 
kandydat lub członek jego rodziny posiada orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, dochody nie mogą przekroczyć 1.200 zł.  

Jeśli spełniasz te warunki musisz złożyć do Fundacji „Daj Szansę” na-
stępujące dokumenty: 

*  wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,
*  opinia wychowawcy poświadczona przez dyrektora szkoły; w przy-

padku uczniów klas pierwszych opinię wystawia wychowawca 
z gimnazjum,

*  kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące 
osiągnięcia kandydata, jego aktywność społeczną, działalność wo-
lontariacką,

*  oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z zaświadcze-
niami o dochodach rodziców lub opiekunów za ostatnie 3 m-ce, 
w przypadku działalności gospodarczej należy dołączyć również 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 
2011 rok,

*  zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Nabór na stypendia trwa od 16 lipca do 14 września 2012 r. 
Program stypendialny „STYPENDIA – TWOJĄ SZANSĄ” współfi-

nansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Warunki przyznawania stypendium oraz szczegółowy re-
gulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Daj Szansę”  www.
daj-szanse.eu    

Program ten Fundacja „Daj Szansę” realizuje w partnerstwie z FIO 
i Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Jolanta Jagiełło
Członek Fundacji 

„Daj Szansę” 

Świat powinien wiedzieć…
W dniach 12-13 lipca w Michniowie odbyły się uroczystości upamięt-

niające tragiczną pacyfikację tej miejscowości przez hitlerowców. -A świat 
przecież powinien wiedzieć o  
niewyobrażalnej krzywdzie, 
jaka była udziałem polskich 
obywateli, mieszkańców wsi 
w czasie II wojny światowej… 
Nasz głos w tej sprawie musi być 
donośny i silny, aby zagłuszył 
słowa tych, którzy w publicz-
nych wypowiedziach, niefra-
sobliwymi sformułowaniami 

zakłamują polską historię. 
Na to nie pozwolimy – po-
wiedział w swym wystąpie-
niu marszałek województwa 
Adam Jarubas.

Parlamentarzyści, 
samorządowcy i miesz-
kańcy Michniowa uczcili 
w czwartkowe popołudnie 
pamięć zamordowanych 
203 mieszkańców, w tym 47 
dzieci przez niemieckie oddziały policyjne 12 i 13 lipca 1943 roku. 

Tragiczny czas wyjątkowo przeżył ksiądz Józef Domański, duszpa-
sterz środowiska Armii Krajowej. - Miałem cztery miesiące, kiedy działy 
się te rzeczy -przypomniał.

Uroczystości rozpoczęły się od przemówień zaproszonych gości, 
w tym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, 
Wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz i Wojewody 
Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby. Po przemówieniach nastąpił 
uroczysty koncert tria Filharmonii Świętokrzyskiej oraz msza święta, któ-
rej przewodził ksiądz Leszek Sikorski. Następnie przy mogile zamordo-
wanych zostały złożone kwiaty. W imieniu naszej gminy wiązankę złożyli 
radny Wojciech Płusa oraz Sylwia Czechowska i Lilia Stefańska.

Jacenty Kita

Jubileusz 50-lecia Suchedniowa
Przez dwa dni Suchedniów naprawdę świętował. Pięćdziesięciolecie 

nadania praw miejskich uczczono w sposób godny, ale równocześnie 
z dużą dozą dobrej zabawy.

Pierwszego dnia obchody rozpoczęły się w suchedniowskiej świą-
tyni, gdzie Mszę św. 
w intencji miasta i jego 
mieszkańców koncele-
brował ksiądz proboszcz 
Stanisław Sikorski.

Po nabożeństwie 
kolumna marszowa 
prowadzona przez 
chiliderki i orkiestrę 
przeszła ulicami mia-
sta, udekorowanego 
flagami narodowymi, 
do Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury „Kuźnica”. Tutaj na uroczystej sesji rady miejskiej zebra-
li się parlamentarzyści, wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba, władze po-
wiatowe i zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele instytucji i organizacji 
działających w mieście. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował wójt 
gminy Zdzisław Woźniak.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odegrany został hymn 
państwowy a oficjalnego otwarcia sesji dokonał przewodniczący rady 
Eugeniusz Bugała. On też w imieniu organizatorów powitał wszystkich 
zebranych w sali kinowej.

Następnie wojewoda w towarzystwie burmistrza Tadeusza 
Bałchanowskiego i prze-
wodniczącego rady miejskiej 
Eugeniusza Bugały wręczy-
li odznaczenia państwowe 
nadane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 

Po złożeniu na ręce władz 
miasta życzeń i gratulacji kon-
cert dała orkiestra miejska.

Jacenty Kita
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powiatowe obchody świę ta polic j i

Powiatowe obchody Święta Policji
W 1919 roku, w nowo odrodzonej po okresie zaborów Polsce, Sejm 

powołał Policję Państwową, której kontynuatorką jest obecnie Policja. 
W lipcu 1995 roku parlament zdecydował, że dzień 24 lipca będzie 
świętowany jako Święto Policji.

Na tę okoliczność 23 lipca br. w powiecie skarżyskim odbyły 
się  uroczyste obcho-
dy Święta Policji, które 
rozpoczęła Msza Święta 
odprawiona przez ks. 
Jerzego Karbownika 
w Sanktuarium Matki 
Bożej Ostrobramskiej 
w Skarżysku – Kamiennej. 

Przed ołtarzem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej 
stanął poczet sztandarowy 

Komendy Powiatowej, zwarty oddział policjantów, a także zaproszeni 
goście. Byli wśród nich: Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej Marzena 
Okła-Drewnowicz, Maria Zuba, Andrzej Bętkowski, a także Senator 
RP Beata Gosiewska. Wśród zgromadzonych gości byli również prze-

wodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń, starosta 
skarżyski Michał Jędrys oraz członek Zarządu Powiatu Stanisław 
Dymarczyk. Obecni podczas obchodów byli także włodarze gmin 
powiatu Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek,  
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Tadeusz Bałchanowski, Wójt 
Gminy Łączna Romuald Kowaliński, a także Wójt Gminy Skarżysko 
Kościelne Zdzisław Woźniak i Sekretarz Gminy Barbara Stachera.

Po Mszy św. Akt Zawierzenia odczytał komendant powiatowy po-
licji Wojciech Przeździk.

Życzenia policjantom z okazji ich święta złożyli wszyscy przyby-
li parlamentarzyści, a także Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach Waldemar Wódkowski. 

Tradycyjnie Święto Policji jest momentem wręczania odznaczeń 
i awansów na wyższe stopnie.

Uhonorowani zostali: Srebrną odznaką „Zasłużony policjant” asp. 
sztab. Janusz Staszewski, Brązową odznaką „Zasłużony policjant” mł. 
asp. Andrzej Nowek oraz asp. Mariusz Sokołowski.

Mianowania na wyższe stopnie  uzyskali:  nadkom. Krzysztof 
Leśniewski, kom. Krzysztof Górlicki, asp. sztab. Michał Szewczyk st. 
asp. Piotr Pająk, st. asp. Grzegorz Wawrylak, asp. Marcin Niziołek, 
asp. Marlena Ziomek, mł. asp. Sławomir Gumulski, młd. asp.  
Krzysztof Kowalik, mł. asp. Paweł Salwa,  mł. asp. Karol Serek, mł. 
asp. Paweł Wiatr, sierż. sztab. Michał Adamczyk, sierż. sztab. Tomasz 
Banach, sierż sztab. Michał Franczyk, sierż. sztab. Sławomir Gawron, 
sierż. sztab. Mariusz Kamiński, sież. sztab. Sylwester Kwiatkowski, 
sierż. sztab. Marek Łodej, sierż. sztab. Marcin Malinowski, sierż. 
sztab. Katarzyna Małecka, sierż. sztab. Piotr Mamla, sierż. sztab. 
Artur Misiopecki, sierż. sztab. Dominik Podlewski, sierż. sztab. 
Paweł Podlewski, sierż. sztab. Paweł Rycerski, sierż. sztab. Konrad 
Sarnecki, sierż. sztab. Karol Surdy, sierż. sztab. Damian Szwagierek, 
sierż. sztab. Paweł Wodziński, sierż. sztab. Agnieszka Wrona, st. sierż. 
Ireneusz Borowiec, st. sierż. Anna Dulemba, st. sierż. Robert Dziób, 
st. sierż. Jarosław Gwóźdź, st. sierż. Przemysław Kapcia, st. sierż. 
Artur Kijak, st. sierż. Małgorzata Korus, st. sierż. Piotr Kowalski, st. 
sierż. Agnieszka Osóbka, st. sierż. Piotr Pakuła, st. post. Katarzyna 
Rudnicka, st. post. Krzysztof Nowek, st. post. Jakub Markowski, st. 
post. Albert Lenart, st. post. Marcin Olszewski, st. post. Dagmara 
Sieczka, st. post. Karol Szafraniec, st. post. Hubert Sikora, st. post.  
Grzegorz  Kuleta,  st. post. Michał Kruczyński,  st. post. Wojciech 
Przysiężniak, st. post. Kamil Szczuka, st. post. Edyta Wiatr, st. post. 
Jarosław Piotrowski.

Jacenty Kita
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to było Gr anie!

Holiday Rock Fest
Rada Sołecka Skarżyska Kościelnego jest coraz bardziej aktywna. 
W sobotę 30 czerwca w muszli koncertowej przy Urzędzie Gminy 

odbył się I Przegląd Talentów Rockowych ,,Holiday Rock Fest”. Impreza 
organizowana po raz pierwszy w Gminie Skarżysko Kościelne cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. –Już dziś zapraszamy 
na kolejne edycje tej imprezy, która na stałe wpisze się w kalendarz 
imprez kulturalnych naszej gminy – powiedział w trakcie wręczania 
nagród wójt Zdzisław Woźniak.

Ze względu na panujący tego dnia upał impreza rozpoczęła się 
z godzinnym poślizgiem.

Przed 17.00 imprezę roz-
począł prowadzący z dużą 
energią i znajomością bran-
ży muzycznej, Sławomir 
Kowalik, który na począ-
tek podziękował Pawłowi 
Gruszczyńskiemu, sołtyso-
wi Skarżyska Kościelnego  I 
za inicjatywę, a wójtowi 
Zdzisławowi Woźniakowi 
za wsparcie.

Najpierw wystąpił 
gość specjalny festiwalu 
Krzysztof Toczko występu-

jący na scenie jako ,,Partyzant”.  
Artysta, który znany jest mię-
dzy innymi ze wspólnych wy-
stępów z zespołem ,,Dżem” 
zaprezentował kilka utworów 
doskonale znanych publicz-
ności. „Partyzant” wystąpił 
wspólnie ze swoim synem 
Mikołajem. 

Krzysztof Toczko w kil-
ku zdaniach skierowanych do 
młodych fanów muzyki rocko-
wej powiedział między innymi: 
-Scena jest jak narkotyk, potrafi 
wciągnąć. Szanujcie swe talen-
ty, twórzcie co chcecie, realizuj-
cie swe marzenia.

Ale przestrzegał też coraz 
licznie zbierającą się młodzież 
przed sięganiem po narkotyki, 
podając przykłady młodych muzyków rockowych, których ten na-
łóg zgubił.

Na scenie zaprezentowało się siedem zespołów: Aerospatile, 
Forever Young, Scavenger’s Daughter, Pretty Titties, Yelow Pipe, 
Raincoat, oraz K.T. Green. 

Jury w składzie: Krzysztof Toczko (przewodniczący), Grzegorz 
Kocia (Rada Sołecka Skarżysko Kościelne I), Mateusz Pobieda (ze-
spół ,,Swobodna”), Przemysław Król (zespół ,,Vivid”), Wójt Gminy 
Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak (członek honorowy jury) 
wybrało najlepszy zespół I Przeglądu Talentów Rockowych ,,Holiday 
Rock Fest”.

Zdaniem jury drugie miejsce ex equo zajęły zespoły: Aerospatile 
i K.T. Green. Zwycięstwo w konkursie przypadło skarżyskiemu zespo-

Przegląd prowadził Sławomir Kowalik

„Partyzant” na scenie

Wśród publiczności dominowała młodzież

W przeglądzie wystąpiło siedem zespołów
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Rock Fest” była Rada Sołecka 
Skarżysko Kościelne I  przy 
współpracy z Urzędem 
Gminy Skarżysko Kościelne 
i Stowarzyszeniem „Creative 
Community”. Nad jego spraw-
nym przebiegiem czuwali 
Paweł Gruszczyński, Dagmara 
Marchewka, Jesica Sadza 
i Angelika Gruszczyńska.

Jacenty Kita

to było Gr anie!

łowi ,,Raincoat”. Ten sam zespół otrzymał również nagrodę publiczno-
ści. W nagrodę zespół ,,Raincoat” otrzymał nagranie DEMO ufundo-
wane przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisława Woźniaka.

Nagrody wręczali wójt, sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz 
Paweł Gruszczyński.

Jak zapowiedział wójt, impreza będzie miała swoją kontynuację za 
rok i na stałe zostanie wpisana do kalendarza imprez odbywających się 
w Gminie Skarżysko Kościelne.

Na zakończenie wystąpiły zespoły ,,Vivid” ze Skarżyska - 
Kamiennej oraz gwiazda wieczoru – grupa ,,Swobodna” z Szydłowca.

Organizatorem I Przeglądu Talentów Rockowych ,,Holiday 

Moment wręczania nagród

Pamiątkowe zdjęcie z jednym z nagrodzonych zespołów

Zespół „Vivid”

CZY PAMIĘTASZ DZIŚ O BOGU?  
– o sztuce teatralnej pt. „Potępiony”

To, co zdarzyło się w ZSP w Skarżysku Kościelnym nie miało za-
pewne miejsca w historii tej placówki. W ramach festiwalu „Młode ta-
lenty” uczniowie klas II i III z teatralnych zajęć artystycznych w gim-
nazjum zaprezentowali spektakl pt. „Potępiony” w reżyserii polonisty 
Pawła Rokity. 

Fabuła tej poważnej tragedii znalazła uznanie w oczach widzów. 
Do głównego bohatera, bogacza Adama (w tej roli Hubert Szlęzak IIa) 
przybywają duchy ludzi, którzy zmarli z jego powodu. Stają przed nim 
z woli Boga, by dokonać zemsty za krzywdy, które ich spotkały. Wśród 
nich są duchy: ojca Adama (Kamil Gajewski IIIb), brata (Jakub 
Herman IIIb), syna (K. Zając IIIa), kochanki (A. Kabała IIIb), nie-
ślubnej córki (M. Dukielska IIIa) oraz duch wspólnika w interesach 
(K. Zając Ia) i księdza (D. Drożdżał IIIa). Zmory najpierw doprowa-
dzają służącą Adama (A. Gałczyńska IIIb) do obłędu. Potem Adam 
w szale zabija swoją żonę Ewę (M. Błach IIIa), która poznaje jego skry-
wane tajemnice. Ostatecznie bohater nie może ugiąć się przed wolą 
Boga i zostaje zmuszony przez zjawy do popełnienia samobójstwa. 
W finale dramatu 10 aktorów wraz z reżyserem (wystąpił jako głos zza 
sceny - narrator) niczym mantrę powtarzają pytanie skierowane do 
publiczności: CZY PAMIĘTASZ DZIŚ O BOGU? 

Z pytaniem tym zostawiają mieszkańców gminy opuszczających 
spektakl. 

Nastrój grozy i tajemniczości nadała sztuce bogata scenografia 
przedstawiająca cmentarz przed willą głównego bohatera (wykona-
na głównie przez A. Piętak, D. Jaśkiewicz, A. Ciok  z IIIb oraz K. 
Sieczkę z IIa), kostiumy i makijaż aktorów oraz zsynchronizowana 
z akcją i tematyką sztuki, zapierająca dech w piersiach muzyka. Za 
skuteczność jej roli odpowiadał M. Matynia z IIa. Można było usły-
szeć fragmenty „Dziecka Rosemary” Komedy oraz soundtrack z filmu 
„Resident Evil”. Duże wrażenie wywołała scena, w której wzięło udział 
14 duchów reprezentujących 7 grzechów głównych (uczniowie z klas 
II: A. Parszewska, K. Sieczka, P. Skrocka, R. Urbański, A. Sadza, 
M. Bilski, M. Lipa, P. Małecki, D. Pacek, A. Płusa, T. Przybycień, K. 
Rut, K. Sieczka, M. Wdowik). Ich „taniec śmierci” przy muzyce „Dead 
can dance” zaskoczył pozytywnie zgromadzonych.

Problematyka „Potępionego” jest istotna. Jak powiedział sam reży-
ser, inspiracją dla opowieści było stare, ludowe porzekadło „Nie masz 
zbrodni bez kary”. Wydaje się, że zamiar został osiągnięty. Młodzi 
aktorzy przypomnieli dorosłym, że bez względu na status społeczny 
każdy z nas, kiedy grzeszy, musi spotkać się z Boską karą. 

W myśl koncepcji sztuki wszyscy powinniśmy odpowiedzieć sobie 
na jakże ważne pytanie: CZY JA PAMIĘTAM DZIŚ O BOGU?

Paweł Rokita 
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Było też coś dla ciała. Strażackie druhenki oferowały domowe wy-
pieki i inne specjały, strażacy zajęli się grillowaniem i obsługą skle-

piku.
Anna Szostek i Katarzyna Pisarska pre-

zentowały wykonane przez siebie rękodzieła, 
a Karolina Chyb przybyła z przepysznym 
ciastem truskawkowym.

I tylko nagły sygnał alarmowy sprawił, 
że strażacy, oboma wozami pożarniczymi, 
musieli na pewien czas przerwać imprezę 
i udać się do pożaru, który wybuchł w po-
bliskim lesie.

Imprezę wsparli: firma „Dana” Danuty 
Banaczek, firma ubezpieczeniowa Uniqa 
oraz dystrybutor napojów firma Lider.

Jacenty Kita

Fest yn w lipow ym polu

Powitanie lata w Lipowym Polu
Wraz z rozpoczęciem sezonu wakacyjno – urlopowego nie spada 

aktywność mieszkańców Lipowego Pola Plebańskiego. Już pierwszego 
dnia lipca miejscowi członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Rada 
Sołecka oraz wolontariusze ze świetlicy i strażackie druhenki zorga-
nizowali rodzinny festyn pod hasłem „Witajcie wakacje”.

Mimo panującego tego dnia upału zabawa była przednia, a im bli-
żej wieczora, tym coraz więcej osób przybywało na plac przed remizą, 
a i impreza się rozkręcała coraz lepiej.

Taka dobra zabawa to między innymi zasługa zespołu „Ariam” 
z pobliskiego Mirowa, który już od kilku lat współpracuje z organiza-
torami, uświetniając letnie festyny.

Praktycznie każdy, bez względu na wiek, mógł coś dla siebie wy-
brać. Dla najmłodszych przygotowany został plac zabaw ze zjeżdżal-
nią i skocznią oraz trampoliną. Przeprowadzono dla nich liczne kon-
kursy z nagrodami.

Wolontariuszki ze świetlicy środowiskowej przygotowały loterię 
fantową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zgromadzonych 
na festynie

Zabawa się rozkręcała wraz ze spadkiem temperatury

Zespół „Ariam”

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa

Zadbano również o podniebienia

Karolina Chyb prezentu-
je swoje dzieło
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waK ac je w Gr z ybowe j Gór ze

Witajcie wakacje w Grzybowej Górze
W ostatni piątek czerwca zakończył się wyjątkowo długi rok 

szkolny 2011/2012. Wszyscy uczniowie stawili się w gościnnych po-
mieszczeniach remizy OSP w Grzybowej Górze. 

Tego dnia odświętnie ubrani uczniowie odbierali dyplomy i na-
grody, które zdobyli w konkursach organizowanych w szkole, a także 
dyplomy za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz i dbanie o jej 

imię i wizerunek. Dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec wręczyła tak-
że uczniom nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i bar-
dzo dobre bądź wzorowe zachowanie. Również Rodzice otrzymywali 
Listy Gratulacyjne z podziękowaniami za trud włożony w wychowa-
nie swoich pociech. 

Po części oficjalnej zakończonej przekazaniem sztandaru uczniom 
klasy V przez odchodzących uczniów klasy VI, w programie arty-
stycznym wystąpiła grupa uczniów z klasy V. Po nich słowa pożegna-
nia i podziękowania wygłosiły uczennice i uczeń klasy VI. Na koniec 
kwiaty dyrektor szkoły wręczyli przedstawiciele Rady Rodziców od-
chodzącej klasy VI. 

Po zakończeniu uroczystości w remizie uczniowie rozeszli się 
wraz z wychowawcami do klas, gdzie otrzymali świadectwa, a także 
życzyli sobie udanych wakacji i świetnego wypoczynku. 

Rafał Lipka

Wakacyjne przygody
Dzieci i młodzież z terenu Grzybowej Góry i okolic korzystają z wa-

kacyjnej opieki, którą zapewnia im uczestnictwo w projekcie wakacyjnym 
„Bezpieczne wakacje z Nami Strażakami”. 

W ramach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych opieku-
nów i wolontariuszy odpoczywający od nauki uczniowie bawią się, ale też 
i uczą. 

W minionych tygodniach dzieci uczestniczyły między innymi 
w zajęciach kulinarnych, podczas których samodzielnie przygotowy-
wały bułeczki drożdżowe z jagodami. Było mnóstwo frajdy w pieczeniu 

i degustacji własnoręcznie przygotowanych 
smakołyków. Samodzielności dzieci uczyły 
się również podczas robienia gofrów z bitą 
śmietaną i owocami, które także szykowa-
ły same, a następnie z apetytem wcinały. 
Dużym przebojem okazały się też tradycyjne 
„frytki na ostro”. 

Dziesiątego lipca duża grupa młodzieży 
skorzystała z uroków starachowickiego basenu pływając, taplając się i od-
poczywając w chłodnej wodzie, gdy za oknem z nieba lał się afrykański 
żar. Była to nasza pierwsza i nie ostatnia wizyta w Starachowicach. 

W trakcie wakacyjnych spacerów udaliśmy się również na tzw. „ka-
mieniołom”, gdzie wydobywało się… piach. Tam pośród rozrzuconych 
kamieni szukaliśmy śladów naszych praprzodków. Niestety znaleźliśmy 
tylko odciśnięte w skale ślady po zwierzętach żyjących w morzu, które kie-
dyś zalewało ten teren. 

We wtorek 17 lipca pod opieką strażaków z Prezesem OSP Marianem 
Gładysiem na czele wybraliśmy się na rajd pieszy do lasu połączony z wy-
poczynkiem przy ognisku. Po dotarciu na miejsce dzieci i młodzież pod 
opieką dorosłych przygotowały prehistoryczne szałasy, aby móc schronić 
się przed deszczem, który tego dnia straszył od samego rana. Później, po 
rozpaleniu ogniska, wszyscy uczestnicy przełajów mieli okazję usmażyć 
kiełbaskę, a najbardziej zmarznięci ogrzać się. Gdy już w ognisku nagrzał 
się wielki kamień, na dzieci czekała niespodzianka, a jednocześnie dość 
trudne zadanie do wykonania. Należało upiec jajko na gorącym kamieniu! 
Sztuka, w której specjalizowali się nasi przodkowie udała się niejednemu, 
a jaki niezapomniany smak… 

***
Przepis na „jajko z kamyńa”
1 jajko
sól
gorący kamień
Weź kamień. Rozgrzej go do bardzo wy-

sokiej temperatury. Rozbij jajko na nim. Lekko 
posól. Pozostaw do usmażenia. Ostrożnie zdej-
mij i zjedz. Smacznego :)

Na koniec zjedliśmy upieczone w żarze ziemniaki i wróciliśmy do do-
mów. 

Kilka dni później w pomieszczeniach remizy OSP w Grzybowej 
Górze rozegraliśmy mini-turniej tenisa stołowego, w którym rywali-
zowali uczniowie podzieleni na grupy wiekowe: młodszych i starszych. 
W starszych bezkonkurencyjny okazał się Piotr Cieślakowski, zwycięz-
ca wszystkich meczów, gromiący starszych od siebie kolegów. W zacię-
tym pojedynku o drugie miejsce Wojciech Strzelec pokonał Bartosza 
Głowackiego, a miejsce tuż za podium przypadło Albertowi Walachni. 
W grupie dzieci młodszych triumfował Kacper Gładyś, przed Piotrkiem 
Gąską i najmłodszym graczem - Bartkiem Strzelcem. 

W piątek 20 lipca przeprowadzony został konkurs układania puz-
zli, w którym uczestniczył dzieci i młodzież podzieleni na dwa zespoły. 
Puzzle przedstawiające Polskę, najszybciej ułożył duet Piotr Cieślakowski 
i Wojciech Strzelec, z pomocą Ani Strzelec. Drugie miejsce przypadło 
zespołowi prowadzonemu przez Elizę Płusę, której pomagali Kacper 
Gładyś i Bartosz Strzelec. W trakcie wakacji dzieci uczestniczą również 
w zajęciach plastycznych, sportowych, bawią się podczas spacerów po naj-
bliższej okolicy i spędzają bezpiecznie wolny czas. Ciąg dalszy przygód 
w sierpniu… 

Rafał Lipka
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Porcelanowe cuda
W dniu 19 lipca br. wy-

jechaliśmy grupą ze świe-
tlicy w Lipowym Polu 
Plebańskim do Muzeum 
Porcelany w Ćmielowie, któ-
re jest jedynym tego typu 
miejscem w Polsce, a także 
na pływalnię „Rawszczyzna” 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Żywym Muzeum 
Porcelany, którego właścicielem 
jest Adam Spała, zostaliśmy 
podzieleni na 2 grupy. Pierwsza 
poszła zwiedzać muzeum, 
w którym mogliśmy zobaczyć, 

jak wykonuje się różne ciekawe rzeczy z porcelany – wszystkiego moż-
na było dotknąć, a pani przewodnik szczegółowo wyjaśniała proces 
powstawania porcelany, obrazując to wieloma eksponatami. To były 
prawdziwe porcelanowe cuda! Dowiedzieliśmy się różnych intere-
sujących rzeczy, na przykład tego, że ze stu wytwarzanych filiżanek 
ostatecznie udaje się wykonać tylko osiem. Weszliśmy także do nie-
czynnego już pieca, w którym wypalano porcelanę wiele lat temu – 
jego wysokość to aż 22m! Mogliśmy  także zobaczyć, jak jedna z pań 
artystek maluje porcelanowy zestaw. 

Druga grupa w tym czasie robiła róże z masy porcelanowej, z po-
mocą pani instruktor, która pokazywała wszystkie czynności, które 
trzeba było wykonać. Następnie grupy zamieniły się – pierwsza poszła 
robić róże, a druga zwiedzać muzeum. Na zakończenie wszyscy do-
staliśmy swoje róże, wraz z instrukcją, jak należy je potem wypalić, 
a dodatkowo firmowe porcelanowe kubki! 

Gdy skończyliśmy zajęcia muzealne, poszliśmy zobaczyć gotowe 
wyroby w sklepie firmowym – było tam mnóstwo pięknych przedmio-
tów, nawet nocników z porcelany, ale wiele dzieci było bardzo zasko-
czonych wysokimi cenami. Na koniec robiliśmy sobie zdjęcia z porce-
lanowymi kolorowymi małpami, które stały  przed muzeum.

Następnie pojechaliśmy do Ostrowca Świętokrzyskiego na basen, 
gdzie spędziliśmy dwie godziny pływając i zjeżdżając ze zjeżdżalni. 
Po basenie niestety nadszedł czas na powrót do domu, ale po drodze 
mogliśmy jeszcze podziwiać zalew i tereny sanktuarium w Kałkowie-
Godowie. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała, więc z niecier-
pliwością czekamy na kolejny wyjazd ze świetlicy!

Karolina Chyb

W Raju i nie tylko…
Tegoroczny cykl wycieczek po województwie świętokrzyskim 

rozpoczęliśmy wyprawą do jednego z najpiękniejszych miejsc w na-
szym regionie – do Jaskini Raj. 
Okazało się, że wiele osób 
jeszcze tam nie było, więc ze 
świetlicy OSP w Lipowym Polu 
Plebańskim wyjechała całkiem 
spora grupa, bo ponad 50 osób.

Jeszcze przed południem 
dotarliśmy na miejsce; ze 
względu na to, że jaskinia jest 
stosunkowo niewielka, po-
dzieliliśmy się na trzy grupy, 

aby wejść w piętnastominutowych odstępach czasowych. Piękno tego 
miejsca zachwyciło zarówno starszych, jak i młodszych uczestników 
wycieczki – z zapartym tchem podziwialiśmy setki stalagmitów, mi-
sterne draperie i tajemnicze „jeziorka” ukształtowane tarasowo, słu-
chając jednocześnie opowiadań przewodnika o historii jaskini i tym, 
jak została ona odkryta i przygotowana do zwiedzania przez turystów. 
Żal nam było tylko trochę, że czas zwiedzania szybko minął i trzeba 
było wychodzić na zewnątrz…

Jednak plan wycieczki nie zakończył się na zwiedzaniu jaskini 
Raj – pojechaliśmy jeszcze do „Bajkolandu” 
w Kielcach – jest to plac zabaw, na którym 
wszyscy uczestnicy wycieczki mogli zna-
leźć coś dla siebie! Dzieci rozbiegły się po 
atrakcjach, wśród których znalazły się ka-
ruzele, kolejka, zjeżdżalnia, trampolina, 
zamek do skakania, „kuleczkowo”, „pole bi-
twy” i inne. Zabawie nie było końca, a przy 
tak licznej grupie cały plac wypełnił się 
okrzykami radości! Dorośli opiekunowie 
mogli w tym czasie usiąść pod parasolami 
i obserwować, jak podopieczni bawią się, 
biegając od jednego miejsca w drugie, bądź też sprawdzić swoje umie-
jętności jazdy na gokartach, w kolejce elektrycznej, czy przypomnieć 
sobie młode lata skacząc na trampolinie. Tak spędzone 2 godziny mi-
nęły szybko, ale opuszczaliśmy to miejsce z nadzieją, że jeszcze nada-

rzy się okazja, żeby je odwiedzić.
Następnie udaliśmy się do miejsco-

wości Podłazie w gminie Łączna, gdzie 
odwiedziliśmy Sławomira Litwińskiego, 
który wygrał konkurs na najbezpiecz-
niejsze gospodarstwo w województwie 
świętokrzyskim. Gospodarz oprowadził 
nas po obejściu, pokazując nam zabez-
pieczenia maszyn rolniczych, tablice 
informacyjne, a także hodowlę krów 
i ptactwa, wśród którego znajdują się 
między innymi gęsi nilowe, gęsi gar-
bonose, kaczki biegusy i pawie. Dzieci 
były bardzo zainteresowane, zwłaszcza 

zwierzętami gospodarskimi, więc zadawały wiele pytań, na które pan 
Sławek cierpliwie odpowiadał. 

Na zakończenie zostaliśmy poczęstowani napojami i pysznym cia-
stem, a poza tym każdy mógł zabrać ze sobą kolorowe pawie pióro. Za 
wspaniałą gościnę serdecznie dziękujemy!

Po dniu pełnym wrażeń nadszedł czas na powrót do domu – część 
maluchów była tak zmęczona, że zasnęła już w autokarze! Pozostałe 
natomiast pytały, kiedy czeka nas następny wyjazd – a ten już nie-
długo!

Anna Szostek
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Lubię tu przyjeżdżać
Pierwszy raz na Lipowe 

Pole przyjechałam z ro-
dziną na wakacje w 2011 r. 
Miałam zostać dwa ty-
godnie, ale bardzo mi się 
spodobało i zostałam na 
cały lipiec.

Gdy siostry cioteczne 
zaprowadziły mnie pierw-
szy raz do świetlicy, spodo-
bało mi się. Dowiedziałam 

się, że za parę dni będą wycieczki, więc pomyślałam, że pojadę, cho-
ciaż nie wiedziałam, gdzie będą. Poznałam tu dużo kolegów i kole-
żanek oraz sympatycznego chłopaka Piotrka, który mi się  spodobał. 
Okazało się, że on mieszka 
parę domów dalej.

Dobiegł końca mój po-
byt z koleżankami i kolega-
mi w strażackiej świetlicy. 
Ja wróciłam do Radomia, 
a Piotrek został na Lipowym 
Polu i choć dzieliło nas 40 
km, to i tak mieliśmy ze 
sobą kontakt za pośrednic-
twem Internetu.

Przyszedł rok 2012 – nie 
mogłam doczekać się waka-
cji, więc zaczęłam odliczać 
dni, żeby czas szybciej mi minął. Kiedy nadszedł czas wyjazdu i pako-
wania się na wakacje w Lipowym Polu, ja z pomocą mamy spakowa-
łam się na dwa tygodnie, ale po tygodniu pobytu na Lipowym zdecy-
dowałam, że jednak tu jest tak super, ze zostanę do końca urlopu cioci 
i wujka, którzy mnie ze sobą zabrali.

Na zakończenie chciałabym podziękować cioci Basi i wujkowi 
Andrzejowi za pobyt i gościnę w Lipowym Polu Plebańskim, a opie-
kunom świetlicy za wspaniałą zabawę, ciekawe zajęcia i świetne wy-
cieczki w świętokrzyski plener.

Agnieszka Mordak

Wakacje w świetlicy OSP w Lipowym 
Polu Plebańskim

Tegoroczne wakacje upływają w myśl projektu „Baju-baju w świę-
tokrzyskim raju” finansowanym przez Urząd Gminy w Skarżysku 
Kościelnym. 

Celem głównym jest zapoznanie naszych dzieci i młodzieży pozo-
stającej w domach w czasie wakacji z walorami Ziemi Świętokrzyskiej, 
jej urokami, zasobami rzeczowymi, a także krzewicielami kultury 
i bohaterami naszego rejonu. Prócz codziennych zabaw, konkur-

sów i zajęć świetlicowych realizowane są wycieczki – do Jaskini Raj, 
Fabryki Porcelany w Ćmielowie, do gospodarstw agroturystycznych, 
a także  na pływalnię i do kina. Zajęcia odbywają się w godzinach 

10.00-14.00, trochę inny plan mają dni wyjazdów na wycieczki czy 
pływalnie. Przygotowaliśmy atrakcje dla 35-osobowej grupy dzieci 
i młodzieży. Jednakże każdego dnia zauważamy, że grupa ta zwiększa 
się, bywa, że mamy 37 dzieci i młodzieży dziennie, nie licząc opieku-
nów, rodziców, czy dziadków. 

Widać, że świetlicowe wakacyjne zajęcia cieszą się ogromną po-
pularnością i choć zmieniają się dzieci, bo jedne już wyrosły z zabaw 
w „chowanego”, inni studiują i pracują, to maluchów nigdy nie brakuje. 
Są tu dzieci z Lipowego Pola Plebańskiego i Skarbowego, ze Skarżyska 
Kościelnego, Grzybowej Góry, ale także z Radomia, Krakowa, Zabrza, 
chłopiec z Kanady i dziewczynka z Niemiec. Jest więc wesoło i cieka-
wie. 

Jako koordynator świetlicy pragnę wyrazić wdzięczność Panu 
Wójtowi i Radzie Gminy Skarżysko Kościelne za promowanie takiej 
formy spędzenia wakacji dla dzieci pozostających na terenie naszej 
gminy i wspieranie naszych działań w krzewieniu zdrowego spędza-
nia wolnego czasu i aktywizacji lokalnego środowiska.

s. Agata Niziołek
PS
Dzieci i opiekunowie ze świetlicy OSP w Lipowym Polu 

Plebańskim serdecznie dziękują Pani Danucie Banaczek – Radnej 
Powiatu Skarżyskiego oraz pracownikom Hotelu „Promień” za możli-
wość zwiedzenia placówki i za przepyszną niespodziankę.
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z aproszenie

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   
  Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4. LEADER,  
  działanie „Wdrażanie projektów współpracy”, 
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  
- U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach                                                                                                       

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  
Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie                                              

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  
Razem na Rzecz Rozwoju” w Mircu                                                     

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  
Wielicka Wieś” w Wieliczce            

ZAPRASZAJĄ NA: 
  FESTIWAL  FOLKLORYSTYCZNY „CO KRAJ TO OBYCZAJ” 
                         4 sierpnia 2012 r. (sobota) godz.12.00 „Scena rozśpiewana” 
                      Rusiec woj. łódzkie 
Godz. 12.00 – Uroczyste otwarcie I Dnia Festiwalu    
Godz. 12.30 – Początek prezentacji konkursowej zespołów 
-      z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”: Sobótka, Kuźniczanki, Bębnowianki, Smykovia, Sorbin, 
Duraczowianki, Smarkowianki 
-      z obszaru „LGD – Kraina Wielkiego Łuku Warty”: Nadwarcianki, Lipniczanie, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew   
-      z obszaru „LGD – Razem na Rzecz Rozwoju”: Grzybowianki 
-      z obszaru „LGD – Wielicka Wieś”: Raciborsko, Sułkowianie, Mietniowiacy 
Godz. 17.00 – Goście specjalni – ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „KULTURNO    
                                                UMETNISKO DRUZSTWO-KUD BELTINCI” ze Słowenii 
Godz. 18.00 – Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród 
 
        5 sierpnia 2012 r. (niedziela) godz.12.00 „Scena rozgadana” 
                                        Sielpia woj. świętokrzyskie 
Godz. 12.00 – Wielki korowód uczestników przez Sielpię i uroczyste otwarcie II Dnia                                
        Festiwalu      
Godz. 12.30 – Początek prezentacji konkursowej zespołów 
-     z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”: Smykovia, Koniczynki, Bębnowianki, Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich w Wąglanach 
-     z obszaru „LGD - Kraina Wielkiego Łuku Warty”: Lipniczanie, Grupa Teatralna Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew 
-     z obszaru „LGD – Razem na Rzecz Rozwoju”: Kumosie, Osinianki 
-     z obszaru „LGD – Wielicka Wieś”:  Mietniowiacy 
Godz. 17.00 – Goście specjalni – ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „KULTURNO    
                                                UMETNISKO DRUZSTWO-KUD BELTINCI” ze Słowenii 
Godz. 18.00 – Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród 
 
                 Wstęp wolny!!!                   

     PATRONAT MEDIALNY 
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Niedziela z piłką
24 czerwca 2012r. na stadionie Ruchu w Skarżysku-Kamiennej 

odbył się turniej piłki nożnej „Niedziela z piłką” zorganizowany 
przez Wojciecha Markiewicza i Stowarzyszenie Nasze Miasto. 

W turnieju uczestniczyły zespoły młodzieżowe, samorzą-
dowcy a później zaprezentowali się oldboy-e Granatu Skarżysko-
Kamienna, Ruchu Skarżysko-Kamienna, Orlicza Suchedniów oraz 
Gromu Skarżysko Kościelne. 

Zawodnicy Gromu Skarżysko Kościelne pod wodzą Szymona 
Płusy byli jedyną drużyną amatorską, a mimo to świetnie się zapre-
zentowali. W meczu o 3 miejsce przegrali dopiero w rzutach kar-
nych. Najstarszym zawodnikiem w naszej drużynie był Tadeusz 
Sieczka liczący sobie 72 lata. W przerwach na płycie boiska wystąpił 
kabaret GROM ze Skarżyska Kościelnego. 

Jako prezes dziękuję zawodnikom za tak wspaniałą sportową 
postawę, zaangażowanie w walce na boisku i przy odrobinie szczę-
ścia mogliśmy sięgnąć po najwyższe trofeum. Wójt gminy Skarżysko 
Kościelne Zdzisław Woźniak dziękuje wszystkim zawodnikom za 
promowanie klubu i gminy na terenie naszego powiatu. Zespół 
GROMU wystąpił w składzie: Szymon Płusa, Jacek Piętak, Andrzej 
Kwiatkowski, Tomasz Zabawki, Tadeusz Sieczka, Stanisław Bilski, 
Darek Skowron, Krzysztof Wabik, Marek Czajkowski, Mariusz 
Pajek, Michał Wabik, Marian Stępień, Krzysztof Drożdż, Marcin 
Biter, Michał Dudek.

Szymon Płusa

Nasi gromią rywali
W niedzielę 22 lipca zakończony został XV Wakacyjny Turniej 

Piłki Nożnej o Mistrzostwo Skarżyska zorganizowany przez Radę 
Osiedla Dolna Kamienna I. 

W turnieju występowała drużyna młodzików „Płomień 
Grzybowa Góra” oraz „Orliki Skarżysko Kościelne”. Pierwsza z wy-
mienionych drużyn okazała się rewelacją sportowych zmagań wy-
grywając każdy mecz z miażdżącą rywali przewagą zdobywając 
średnio ponad 20 bramek. W zespole „Płomienia” grali byli ucznio-
wie naszej szkoły: Piotr Woźniak (bramkarz), Paweł Kocia (pomoc-
nik/napastnik), a także obecny Piotr Cieślakowski (napastnik). 

Rozegrany w niedzielę finał nie przyniósł niespodzianki. 
„Płomień” rozniósł „Orły Kamienna” 25:1, a połowę bramek dla dru-
żyny zdobyli właśnie nasi chłopcy. Wielkością zwycięstwa zaskocze-
ni byli nie tylko organizatorzy, ale również widzowie zgromadzeni 
na Orliku przy SP 8 w Skarżysku. 

W meczu o 3 miejsce „Orliki Kościelne” musiały uznać drużyny 
z Posadaja, a honorowego gola zdobył dla drużyny uczeń z naszej 
szkoły Wojciech Strzelec. Następny turniej już za rok! 

(rl)

Wielki sukces piłkarzy Skarżyska 
Kościelnego

W dniu 1 lipca w Fałkowie odbył się Międzygminny 
Turniej Piłki Nożnej. 

Drużyna ze Skarżyska Kościelnego zajęła I miejsce. 
Królem strzelców został Michał Płusa a najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Roberta Grzyba.

Mamy więc wspaniałą drużynę, która mogłaby powalczyć 
nawet w II lidze. Opiekunami drużyny byli Marek Grzyb 
i Szymon Płusa a drużyna wystąpiła w składzie: Robert 
Grzyb, Radosław Grzyb, Robert Minda, Piotr Tokarczyk, 
Dawid Bidziński, Mateusz Gonciarz, Maciej Ledwójcin, 
Wojciech Stępień, Michał Płusa, Arek Kobierski, Dawid 
Komorek. 

Wójt Gminy Zdzisław Woźniak podziękował zawodni-
kom oraz  Markowi Grzybowi za zaangażowanie i ogromny 
wkład w rozwój piłki nożnej w naszej Gminie.

(jk)



W Obiek t y Wie

„Nasza Gmina Skarżysko Kościelne”, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym. 
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.


