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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

*  projekt Gmina Skarżysko Kościelne w obiektywnie,
*  obie nasze drogi z dofinansowaniem,
*  Mariusz Dworak laureatem konkursu dla krwiodawców,
*  mamy budżet na 2018 rok,
*  sylwetka ks. Bogdana Lipca i okoliczności budowy  

kościoła w Kierzu Niedźwiedzim,
*  zebrania strażackie rozpoczęte,
*  za nami czas świątecznych spotkań.

Ks. Bogdan Lipiec uhonorowany przez 
prezydenta

Ks. Bogdan Lipiec, Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko  
Kościelne, uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.
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Samorządowcy na opłatku u biskupa 
radomskiego

5 stycznia prze-
wodnicząca rady gmi-
ny Marzena Piętak 
oraz wójt Zdzisław 
Woźniak uczestniczyli 
w spotkaniu opłatko-
wym u biskupa radom-
skiego Henryka Toma-
sika.
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Czas jasełkowych przedstawień

Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na śre-
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oglądaliśmy w szkołach, kościele i świetlicach wiejskich.
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Signum znaczy Znak… Znak wiary
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W y da r z e n i a

Ks. Bogdan Lipiec uhonorowany przez prezydenta
Ks. Bogdan Lipiec, Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko  

Kościelne, uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

W Pałacu Prezydenckim 12 grudnia wręczono odznaczenia pań-
stwowe zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej. W imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał 
Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera w towarzystwie Doradcy 

Prezydenta RP, Przewodniczącej Zespołu do spraw opiniowania 
wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokra-
tycznej Ireny Zofii Romaszewskiej.

W uroczystości udział wzięli przewodnicząca rady gminy  
Marzena Piętak oraz wójt gminy Zdzisław Woźniak, którzy w lu-
tym 2017 r. wystąpili z wnioskiem o nadania Krzyża.

Sylwetkę ks. Bogdana Lipca przybliżamy na stronie 8.
Jacenty Kita

Pół wieku działalności związkowej
Miłym akcentem 

odbytego 19 grudnia 
spotkania opłatkowe-
go Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związ-
ku Nauczycielstwa  
Polskiego, było wrę-
czenie medali za pół-
wiecze działalności 
związkowej, które 
wręczyły prezes ZNP 

Beata Pastuszka oraz Marzanna Dręga. Otrzymały je: Janina  
Łyżwa, Alina Dwojak, Zdzisława Dulęba i Henryka Pocheć.

(jaki)

Samorządowcy na opłatku u biskupa 
radomskiego

5 stycznia prze-
wodnicząca rady gmi-
ny Marzena Piętak 
oraz wójt Zdzisław 
Woźniak uczestniczyli 
w spotkaniu opłatko-
wym u biskupa radom-
skiego Henryka Toma-
sika.

Spotkanie poprzedziło nabożeństwo, któremu przewodniczył JE 
Ks. Biskup. 

Głoszący homilię socjolog ks. kan. Andrzej Jędrzejewski pytał 
o to, czy w przypadku polityka mówić można o powołaniu? Apelował 
o wyplenienie z życia publicznego nienawiści słownej oraz o to, aby 
samorządowcom w ich działaniach przyświecało przede wszystkim 
dobro wspólne, a nie dobro partykularne czy polityczne.

Spotkanie opłatkowe uświetniło śpiewanie kolęd w wykonaniu 
chóru. 

Nasi samorządowcy przekazali JE Ks. Biskupowi obraz (przed-
stawiający kościół św. Trójcy autorstwa zakrystianki Iwony Półto-
rak) będący wyrazem podziękowania za przekazanie przez Kościół 
działki pod przedszkole. Obecni przy tym byli starosta Jerzy Żmi-
jewski, burmistrz suchedniowa Cezary Błach oraz wójt Bliżyna Ma-
riusz Walachnia i przewodniczący tamtejszej rady gminy Tadeusz 
Łyjak. 

W tym roku bożonarodzeniowy opłatek dopełniły życzenia 
z okazji 25. rocznicy sakry bp. Henryka Tomasika. 

W spotkaniu wzięło udział około 150. samorządowców z wo-
jewództw mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W czasie 
Mszy św. i opłatka wystąpił Chór Uniwersytetu Technologiczno- 
-Humanistycznego w Radomiu.

Jacenty Kita
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Mariusz Dworak laureatem konkursu 
dla krwiodawców

21 grudnia w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skarżysku – Kamiennej, w obec-
ności jego kierownika dr Andrzej Chomy, odbyło się losowanie na-
gród w X edycji Letniego Konkursu dla Krwiodawców. Tym razem ręka 
wójta Zdzisława Woźniaka, który dokonał losowania, okazała się 
szczęśliwa dla 44. letniego mieszkańca ul. Polnej Mariusza Dworaka, 
który krew oddał trzykrotnie (numer szczęśliwego losu to 1300). Na-
grodę nasz laureat odbierze na styczniowej sesji rady gminy.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 dobrowolnie i bezpłat-
nie krew na potrzeby leczenia chorych oddano 472 razy. Za każdym 
razem pobrano od jednej osoby 450 ml krwi. Łącznie uzyskano 212,4l 
krwi na potrzeby lecznicze chorych leczonych w szpitalach wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Swojego zwycięzcę losował każdy z fundatorów 
nagród. 

Tegoroczny konkurs skierowany był do pełnoletnich mieszkańców 
Powiatu Skarżyskiego oraz Gminy Mirzec. Jego celem była populary-
zacja krwiodawstwa, a także zachęcenie do oddawania krwi w okresie 
letnim, kiedy to zapotrzebowanie na nią jest największe.

Fundatorami nagród w X edycji konkursu byli: Starosta Skarżyski, 
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Wójt Gminy Bliżyn, 
Wójt Gminy Łączna, Wójt Gminy Mirzec oraz Zarząd Zakładów Me-
talowych MESKO SA w Skarżysku-Kamiennej.

Jacenty Kita

Projekt „Gmina w obiektywnie”
Gmina Skarżysko Kościelne informuje, 

iż Stowarzyszenie Lipowa Polana z siedzibą 
w Lipowym Polu Plebańskim przystępuje 
do realizacji projektu pt. Gmina Skarżysko 
Kościelne w obiektywie, w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania 
Razem na Piaskowcu. W związku z powyż-
szym na terenie Naszej Gminy będą wyko-
nywane fotografie do albumu.

Prosimy również mieszkańców o zgła-
szanie na mail: sekretarz@skarzysko.com.
pl miejsc lub postaci wartych pokazania 

w Państwa miejscowościach, a także o udostępnienie w celu upublicz-
nienia w albumie zdjęć z minionych lat przedstawiających miejsca i lu-
dzi ważnych dla Naszej Gminy.

Termin zbierania materiałów do dnia 15 luty 2018 rok.
Monika Mączyńska – Sekretarz Gminy
Renata Kępa – Prezes Stowarzyszenia Lipowa Polana

Są pieniądze na obie nasze drogi
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała 29 grud-

nia ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019. 

Na liście znalazły się tylko dwie inwestycje drogowe zgłoszone 
przez JST z naszego powiatu (z 5 ujętych na wstępnej liście rankingo-
wej), obie z obszaru naszej gminy. 

Chodzi o zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 
0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec (wniosek złożył powiat) 
oraz Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. 
Spacerowa (379003T) (wniosek złożyła Gmina Skarżysko Kościelne).

(jaki)

Udana „szybka akcja”
#Eskawu, Szkolny Klub Wolonta-

riatu działający przy Szkole Podstawo-
wej w Skarżysku Kościelnym, dziękuje 
uczniom i nauczycielom, którzy wsparli 
naszą akcję. 

Zebraliśmy prawie 200 produktów 
spożywczych  (ok. 60 kg), papierniczych 
i opatrunkowych dla Zgromadzenia Sióstr 
Pallotynek w Żytomierzu na Ukrainie.  
Może dzięki nam ktoś miał weselsze Świę-
ta?

Anna Rokita

Wyróżnienie dla Elżbiety Jach
13 stycznia na uro-

czystym, noworocz-
nym spotkaniu Związ-
ku Literatów Polskich 
oddziału kieleckiego,  
Elżbieta Jach otrzymała 
statuetkę Kształty Słów.

Spotkanie prowa-
dził jego prezes, poeta 
i wydawca, Stanisław 
Nyczaj, a statuetkę Elż-
bieta Jach otrzymała 
z rąk Kazimierza Kho-
rama. Została ona przy-
znana przez Kształty 

Słów - grupę literacko - poetycką. 
Pani Elżbieta bardzo serdecznie 

dziękuje wszystkim, a szczególnie 
założycielowi grupy Panu Toma-
szowi Jeka, administratorom, mo-
deratorom, piszącym i czytelnikom, 
bo to dzięki nim, może cieszyć się 
tą nagrodą, która jest prawdziwym 
dziełem sztuki.

Wykonawcą statuetki był An-
drzej Wilk. -Otrzymana nagroda 
mobilizuje mnie do większego wy-
siłku twórczego i będzie prawdzi-
wą ozdobą mojego domu – mówi 
pani Elżbieta.

(jaki)
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Walne zebranie LGD

W dniu 15 grudnia 2017 odbyło się Walne Zebranie Członków  
Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu. 

Posiedzenie rozpoczął prezes stowarzyszenia Jan Gula z wicepre-
zes Agnieszką Idzik-Napiórkowską witając członków Stowarzysze-
nia, zaproszonych gości oraz zespół Chochliki z Osin z jego kierownik 
Iwoną Seweryn na czele, którzy zaszczycili spotkanie swoją obecno-
ścią wprowadzając w świąteczny nastrój przepięknym koncertem ko-

lęd. Następnie dyrektor biura Agnieszka Idzik-Napiórkowska przed-
stawiła sprawozdanie z mijającego roku działalności Stowarzyszenia.

W zebraniu 
uczestniczyli nasi 
przedstawiciele w LGD 
– wójt gminy Zdzisław  
Woźniak, będący 
członkiem rady LGD 
oraz pełniąca funk-
cję skarbnika Rena-
ta Kępa.

(jaki)

Nagrodzeni w konkursie LGD
15 grudnia w Świerczku k. Szydłowca wręczono nagrody laure-

atom konkursu pla-
stycznego zatytuło-
wanego Proekologia 
– zadbaj o zdrowie 
i naszą planetę.

Konkurs roz-
strzygnął Zarząd 
Stowarzyszenia LGD  
Razem na Piaskowcu 
na posiedzeniu w dniu 
30 listopada 2017 r. 
Był on adresowany do 
uczniów z klas I – III 
szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia. Do stowarzy-

szenia wpłynęło ogółem 
37 prac z 26 szkół. Pod 
ocenę były brane prace 
po jednej z każdej szko-
ły zgodnie z ogłoszo-
nym konkursem.

Zarząd po dysku-
sjach stwierdził, że prace 
były na tak wysokim po-
ziomie, że przyznał 26. 
pracom podlegającym 
ocenie nagrody i upo-

minki, które zostały wręczone podczas Zwyczajnego Walnego Zebra-
nia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na 
Piaskowcu w dniu 15 grudnia.

Z obszaru naszej gminy nagrody otrzymali: Izabela Herman (SP 
Skarżysko Kościelne), Hubert Szymczyk (SP Lipowe Pole Skarbowe) 
oraz Dawid Kowalik (SP Majków). Nagrody wręczyli członkowie 
zarządu, w tym nasz przedstawiciel w nim, skarbnik Renata Kępa, 
a także wójt gminy Zdzisław Woźniak. W wydarzeniu brała również 
udział dyrektor SP w Majkowie Danuta Jasiewska.

Jacenty Kita

Magda Niziołek najlepsza w powiecie
Magdalena Niziołek 

z Gimnazjum w Skarży-
sku Kościelnym w swej 
kategorii zajęła I miej-
sce w XXVI edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiady  
Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK.

Eliminacje rejonowe 
zostały przeprowadzone 
15 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej. Został przeprowadzony etap rejonowy. Ogó-
łem do Olimpiady przystąpiło 22 uczniów w wieku od 14 do 19 lat.

Uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w teście wyboru, który 
zawierał 30 pytań. 

Magda zdobyła maksymalną ilość punktów – 22 i będzie repre-
zentowała powiat na etapie okręgowym.

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody rzeczowych 
ufundowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta.

(jaki)

Unijne wsparcie dla przedsiębiorców
19 grudnia w sali kon-

ferencyjnej Urzędu Gminy 
odbyło się spotkanie informa-
cyjne na temat możliwości po-
zyskania środków unijnych na 
działalność gospodarczą.

Spotkanie przygotował 
Departament Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszał-

kowskiego – Główny Punkt Informacji Europejskiej, a uczestniczyło 
w nim kilkanaście osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozsze-
rzeniem działalności gospodarczej przy wsparciu środkami unijnymi.

(jaki)
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niż w 2017 roku, mamy dużo zadań obligatoryjnych, sama oświata 
pochłonie 8.170.896 zł, pomoc społeczna 7.022.750 zł – wyliczał wójt.

Najpoważniejszym przedsięwzięciem będzie budowa przedszkola 
w Skarżysku Kościelnym na co zabezpieczono 2.570.000 zł, na mon-
taż i zakup instalacji OZE – 1.125.264 zł, na drogi ponad 1.178.000 zł, 
w tym ul. Iłżecką i Świętokrzyską. To ostatnie zadanie realizowane 
będzie wspólnie z powiatem.

Nie wszyscy radni byli zadowoleni z przedłożonego projektu. 
Zdzisław Rymarczyk stwierdził, że jest to budżet dobry, ale dla miej-
scowości Skarżysko Kościelne. –My na drogę w Michałowie czekamy 
już ponad 20 lat. Nie ma zaplanowanych żadnych inwestycji w wielu 
sołectwach. Stanisław Czubak wskazywał z kolei na brak inwestycji, 
które w przyszłości generowałyby oszczędności. 

Budżet został jednak uchwalony, a planowane w tym roku inwe-
stycje są następujące (zadania roczne i wieloletnie):

Nazwa zadania
Planowane 

wydatki w 2018 
roku w zł

Dotacja dla powiatu skarżyskiego na  
przebudowę ul. Iłżeckiej i Świętokrzyskiej

500.000

Budowa odwodnienia ul. Olszynki w Skarżysku 
Kościelnym

30.000

Rozbudowa ul. Leśnej w Skarżysku Kościelnym 200.000

Rozbudowa ul. Spacerowej w Skarżysku  
Kościelnym

913.962

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skar-
żysku Kościelnym (dofinansowane z funduszu  
sołeckiego)

30.000

Rozbudowa ul. Słonecznej w Grzybowej Górze 65.000

Budowa ul Dworskiej w Skarżysku Kościelnym 45.000

Przebudowa ul. Racławickiej w Skarżysku Ko-
ścielnym (dofinansowane z funduszu sołeckie-
go)

45.000

Profilowanie i udrożnienie rowów przy  
ul. Skarbowej w Lipowym Polu Skarbowym 
(dofinansowane z funduszu sołeckiego)

30.000

Budowa Przedszkola Samorządowego  
w Skarżysku Kościelnym 

2.570.000

z  Pr ac  r a dy  G m i n y

Mamy budżet na 2018 rok
Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym na ostatniej sesji w ubie-

głym roku odbytej 28 grudnia uchwaliła budżet na 2018 rok.  Planowa-
ne dochody budżetu gminy Skarżysko Kościelne wynoszą 24.135.902 
zł, wydatki 26.135.902 zł, deficyt – 2 mln zł.

Wcześniej radni przyjęli porządek obrad i wysłuchali sprawozda-
nia wójta gminy Zdzisława Woźniaka. Wójt poinformował, że podpi-
sany został już akt notarialny w sprawie przekazania na rzecz gminy 
działki przez parafię z przeznaczeniem na budowę przedszkola samo-
rządowego. Wcześniej gmina dokonała wykupu działek z przeznacze-
niem na cmentarz komunalny i przekazała je w zamian parafii. Tak 
więc długo oczekiwana inwestycja dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wójt dodał, że na 
etapie końcowym jest wykup działek na ul. Słonecznej w Grzybowej 
Górze, pod koniec roku doświetlona została także ul. Olszynki,. 

Mamy budżet
– Zdaję sobie sprawę, że projekt budżetu nie zaspokaja wszystkich 

potrzeb, nie jest na miarę oczekiwań, ale w pełni odzwierciedla moż-
liwości finansowe gminy. Budżet nie jest zagrożony, będzie realny do 
wykonania – mówił Zdzisław Woźniak, wójt gminy przedkładając 
radzie projekt budżetu na 2018 rok. – Planowane dochody są wyższy 
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z  Pr ac  r a dy  G m i n y

Wykonanie rowów odwadniających  
w Majkowie

20.000

Zakup oprogramowania do monitorowania  
sieci komputerowej w UG

12.000

Zakup centrali telefonicznej do UG 10.000

Wykonanie systemu klimatyzacji w Urzędzie 
Gminy

30.000

Wykonanie sztandaru i tablicy pamiątkowej 
w SP Kierz Niedźwiedzi (dofinansowane z fun-
duszu sołeckiego)

11.100

Zakup Firewall, serwera z oprogramowaniem 20.000 

Opracowanie dokumentacji projektowej na za-
dania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miej-
scowości Kierz Niedźwiedzi”

50.000

Zakup i montaż instalacji OZE w prywatnych 
gospodarstwach domowych

1.125.264

Doświetlenie ul. Pleśniówka w Majkowie (dofi-
nansowane z funduszu sołeckiego)

15.000

Doświetlenie ul. Słonecznej i Spokojnej w Grzy-
bowej Górze (dofinansowane z funduszu sołec-
kiego)

5.000

Budowa oświetlenia oczka wodnego w Skarży-
sku Kościelnym (dofinansowane z funduszu so-
łeckiego)

25.000

Zakup sceny (dofinansowane z funduszu sołec-
kiego) dla sołectwa Grzybowa Góra

12.900

Zakup zmywarki do Centrum Kulturalno-
-Oświatowego w Kierzu Niedźwiedzim (dofi-
nansowane z funduszu sołeckiego)

7.000

Doposażenie siłowni plenerowej w Michałowie 
(dofinansowane z funduszu sołeckiego)

9,500

Wykonanie kontenera i zakup namiotu na wy-
posażenia placu zabaw w Lipowym Polu Ple-
bańskim (dofinansowane z funduszu sołeckie-
go)

11.000

Wykonanie podestu scenicznego w Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnym w Świerczku (dofi-
nansowane z funduszu sołeckiego)

12.800

Razem 5.805.526

Poza uchwaleniem budżetu, radni wysłuchali również sprawozda-
nia z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 roku przedłożone przez radną 
Renatę Kępa, a następnie podjęli uchwały w sprawie zmiany budżetu  
Gminy Skarżysko Kościelne  na 2017 r., zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028, przyję-
cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na 
lata 2018 – 2030 oraz uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne 
na 2018 r. Radni zatwierdzili taż plan pracy Rady Gminy oraz plany 
pracy stałych Komisji Rady Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2018.

Jacenty Kita
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Signum znaczy Znak… Znak wiary
7 stycznia w ko-

ściele pw. Św. Trójcy 
wspaniały koncert no-
woroczny dał zespół 
wokalny Signum z Ra-
domia pod kierunkiem 
Wioletty Latosek. 

Obecnych na kon-
cercie powitali ks. pro-
boszcz Marian Czaj-

kowski oraz Agnieszka 
Derlatka, prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Odno-
wy Zabytków Parafii Św. 
Trójcy, które było organi-
zatorem tej noworocznej 
uczty duchowej. 

Z inicjatywą zapro-

szenia zespołu wystą-
piła przewodnicząca 
rady gminy Marzena  
Piętak, która wraz 
z wójtem Zdzisławem 
Woźniakiem i piszą-
cym te słowa, miała 
zaszczyt uczestniczyć 
rok temu na spotkaniu 
opłatkowym samorzą-

dowców u biskupa radomskiego JE ks. Henryka Tomasika. 
Zespół pokazał klasę, a poza liczną grupą wiernych słuchających 

przepięknych polskich kolęd i pastorałek – poza przewodniczącą, 
obecni byli również wójt gminy Zdzisław Woźniak i skarbnik gminy 

Danuta Barwicka, któ-
rzy po koncercie naszych 
gości uhonorowali oko-
licznościowym grawer-
tonem.  

Gościom z Radomia 
towarzyszył ich dusz-
pasterze ks. Krzysztof  
Nowosielski. 

Zespół początkowo, 
od 2004 roku, działał 

jako schola parafialna, w 2014 roku zachciało nam się czegoś więcej 
– jak mówiła W. Latosek, w efekcie czego powstał zespół Signum. Na 
swym koncie ma dotychczas wydane dwie płyty.

Jacenty Kita

Opłatkowe spotkanie Stowarzyszenia

W sobotę, 6 stycznia, w świetlicy parafialnej odbyło się spotkanie 
opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy 
Zabytków Parafii św. Trójcy.

Wzięli w nim udział również przedstawiciele innych grup para-
fialnych. 

Modlitwę odmó-
wił i życzenia zebra-
nym przekazał ks. 
proboszcz Marian 
Czajkowski, w wśród 
przybyłych byli m.in. 
przewodnicząca rady 
gminy Marzena Pię-
tak, wójt gminy Zdzisław Woźniak i prezes Stowarzyszenia Agniesz-
ka Derlatka.

(jaki)

Jedna osoba poszkodowana w pożarze
Jedna osoba z po-

parzeniami została 
zabrana do szpitala 
wskutek doznanych 
obrażeń w poża-
rze, który 7 stycznia 
przed 18.00 wybuchł 
w Majkowie przy  
ul. Św. Anny.

Na miejscu pra-
cowały cztery za-

stępy strażaków: dwa zawodowych z KPP Skarżysko-Kamienna oraz 
ochotników z Grzybowej Góry i Lipowego Pola Plebańskiego. Akcje 
zabezpieczali policjanci, a pracownicy zakładu energetycznego odcięli 
prąd do spalonego w znaczenie części domu – przede wszystkim da-
chu i poddasza.

(jaki)
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Ksiądz Bogdan Lipiec – Honorowy 
Obywatel Gminy

12 grudnia 2017 roku ks. 
prałat Bogdan Lipiec, Honoro-
wy Obywatel Gminy Skarzysko  
Kościelne uhonorowany został 
Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. To znakomita 
okazja, aby przypomnieć Jego syl-
wetkę.

Ksiądz Bogdan Lipiec uro-
dził się w 1936 roku. Pochodzi 
z Rzeczniowa w województwie 
mazowieckim. Święcenia kapłań-
skie przyjął 14 czerwca 1959 roku 
w Sandomierzu z rąk biskupa Jana 
Lorka. Jako wikariusz pracowł 
w parafiach Pertykozy, Nowa Słu-
pia, Drzewica, Pionki, Ostrowiec 

Świętokrzyski, Tczów, Staszów, Jastrząb, Opoczno, Iłża, Waśniów.
W Jastrzębiu, gdzie został skierowany 13 czerwca 1971 roku, nara-

ził się PRL-owskim władzom budując wbrew ich woli, ale przy dużym 
wsparciu mieszkańców, kościół w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. 
Pierwsze Msze św. w Kierzu odprawiał w prywatnym mieszkaniu, 
gdyż wierni z wiosek Kierz Niedźwiedzi i Gąsawy Niwy mieli do ko-
ścioła w Jastrzębiu ponad 10 km. Marzyła im się świątynia, która sta-
nęłaby u nich.

Ks. Bogdan Lipiec, wikariusz parafii Jastrząb, za zgodą swego 
proboszcza ks. Józefa Adamczyka zbudował najpierw w Kierzu tym-
czasową kaplicę. Rozbudował ją w roku 1972. Spodziewano się oporu 
władz. Dwie rodziny ofiarowały ziemię, a Janina Gołosz wystąpiła 
z pismem o pozwolenie na budowę budynku gospodarczego, gdyż 
było czymś oczywistym, że niemożliwa jest zgoda na budowę kaplicy. 
I rzeczywiście władze – przeczuwając, że będzie to miejsce kultu – od-

mówiły pozwolenia. Budowano nocami, 
a urzędnicy nakładali kary i straszyli 
więzieniem. 

Mimo to budowę ukończono w 1975 
roku. Początkowo kościół w Kierzu jest 
kościołem filialnym parafii w Jastrzębiu. 
7 października 1977 roku biskup Piotr 
Gołębiowski wydaje dekret ustanawia-
jący nową parafię. 1 listopada tego roku 

dekret wchodzi w życie, tworząc parafię św. Maksymiliana Kolbego 
w Kierzu

Był to czas nawiedzenia diecezji przez Matkę Bożą w znaku ja-
snogórskiej ikony i wykradzenia jej wizerunku, uwięzionego na Ja-
snej Górze. Ks. Józef Adamczyk, w obliczu przeciwności, przesłał do 
prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego pismo z informacją o tym, jak 
budowano kościół w Kierzu. W odpowiedzi, 20 października 1972 r., 
Prymas Tysiąclecia wysłał na ręce ks. Adamczyka następujące pismo: 
Drogie Dzieci Boże! Kochana Młodzieży Katolicka w Kierzu! Bardzo 
dziękuję za meldunek o wybudowaniu świątyni. Uczyniliście to z wiel-
kim trudem i ofiarą, mając dwa wyroki skazujące na areszt, kary pie-
niężne wyznaczone przez kolegia i pokrywane z rodzinnych oszczęd-
ności oraz inne szykany. Ślę wam błogosławieństwo prymasowskie, 
oddając pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, i życzę obfitych łask 
Bożych w służbie Bogu i braciom. W miłości i oddaniu pasterskim † 
Stefan Kardynał Wyszyński. 

Później na skutek nacisku komunistów musiał odejść z parafii 
w Kierzu i następnie  pracował w parafii w Nagorzycach (gmina Wa-
śniów), gdzie objął pierwsze probostwo w 1975 roku. W Waśniowie 
postawił kolejny kościół.

W 1987 roku został posłany do budowy trzeciej świątyni w Mi-
chałowie, dziś dzielnicy Starachowic. Wraz z wiernymi zbudował od 

podstaw kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz 
dom parafialny, a dawną plebanię przekazuje na siedzibę rodziny za-
stępczej. W tej parafii do tej pory rezyduje jako emeryt. 

Dzięki Jego staraniom pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 2 nada-
no imię Papieża Jana Pawła II, a obok kościoła postawiono pomnik 
ku czci poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. 

Pełni obowiązki kapelana środowiska żołnierzy BCh z ziemi świę-
tokrzyskiej, nosi też zaszczytny tytuł honorowego kapelana papieża 
Benedykta XVI.

Ksiądz prałat Bogdan Lipiec jest Honorowym Obywatelem trzech 
gmin: Rzeczniowa w województwie mazowieckim oraz Waśniowa 
i Skarżyska Kościelnego (od 2009 roku). 

Wcześniej został odznaczony medalem Pro Patria - wyróżnieniem 
nadanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowa-
nych. Posiada również Złoty i Srebrny Medal Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej, Złoty i Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa, Krzyż 
Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP, 
Krzyż 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich. Ma stopień generała tej 
ostatniej organizacji.

Po 53 latach aktywnej posługi ksiądz prałat poprosił zwierzchni-
ków o odpoczynek. Na emeryturze jest od 8 sierpnia 2011 roku, ale 
nadal angażuje się w życie lokalnej społeczności w Starachowicach 
i Kierzu Niedźwiedzim.

Jacenty Kita
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Czas jasełkowych przedstawień
Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na śre-

dniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się 
od staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. W okresie poprze-
dzającym Święta Bożego Narodzenia oraz u progu Nowego Roku ten 
piękny zwyczaj prezentowany był w naszych szkołach, kościele oraz 
świetlicach wiejskich.
Przedstawienie jasełkowe w małej szkole

Zaczęło się w Lipowym Polu Skarbowym, gdzie już we wtorek, 19 
grudnia, szkolna brać wystawiła przedstawienie jasełkowe.

W wydarzeniu, uczestników którego powitała dyrektor Iwona 
Maj, swe umiejętności aktorskie i wokalne zaprezentowały dzieciaki 
z punktu przedszkolnego oraz wszystkich klas szkoły podstawowej. 

Do występu przygotowały ich: Magdalena Cabaj, Ilona Er-
bel, Magdalena Pisarek, Sylwia Potrzeszcz, Paulina Rokicka  
i Maria Wojteczek.
Jasełka w Majkowie i… 1000 pierogów

W piątek, 22 grudnia, w SP Majków odbyło się tradycyjne przed-
stawienie jasełkowe, a na zebranych czekały życzenia i… 1000 piero-
gów.

To już tradycja tej szkoły, która kontynuowana jest od 16. lat, że 
tuż przed Wigilią młodzież szkolna prezentuje jasełka, a na przy-
byłych czeka poczęstunek pierogami, które przygotowały Teresa  
Grzybowska i Teresa Grzelec wraz z nauczycielami i rodzicami.
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Program i scenografię przygotowali: Justyna Dziurowicz-Dziu-
ra, Beata Szczygieł, Danuta Mazur, Ilona Lewandowska i Mateusz 
Jeziorski. Życzenia zebrany złożyli wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
sekretarz Monika Mączyńska i dyrektor szkoły Danuta Jasiewska.
Bóg się rodzi w każdym z nas

Wydarzenie pod tym tytułem obejrzeliśmy 5 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.

Złożył się na nie koncert noworoczny w wykonaniu uczniów szko-
ły oraz przedstawienie jasełkowe, które przygotowały: s. Elżbieta 

Twaróg, Marta Kwiatkowska, Marta Kocia oraz Renata Wolska.
Po koncercie życzenia noworoczne przekazali bardzo licznie zgro-

madzonym wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak oraz dyrektor szkoły Witold Woźniak.
„Wesoła nowina, narodził się bóg dziecina”

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych trady-
cji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym  
Narodzeniu zwanych Jasełkami.

6 stycznia w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej 
w Skarżysku Kościelnym  wystawiono Jasełka Wesoła nowina, naro-
dził się bóg dziecina.

W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci, które przedsta-
wiły jasełka, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. 

Przedszkolaki wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, 
trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu  
w ubogiej stajence oraz dzieci. Uroku inscenizacji dodały kolędy, któ-
re napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy 
magię  świąt.

Oprócz społeczności przedszkolnej Jasełka obejrzeli: ksiądz pro-
boszcz Marian Czajkowski, wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzi-
sław Woźniak oraz przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, 
przedstawiciel rady powiatu skarżyskiego Paweł Wiatr oraz była 
dyrektor przedszkola Marianna Piwowarska. Wśród oglądających 
to niezwykłe widowisko było wielu rodziców, dziadków i przyjaciół 
rodzin tak, że mury kościoła wypełnione były po brzegi.

Po występie głos zabrała dyrektor Barbara Kocia, która złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia. 

Na zakończenie zgromadzeni goście i dzieci wysłuchali życzeń 
księdza proboszcza, który przygotował  przedszkolakom także słodki 
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Po występach młodzieży na scenie pojawiła się grupa Perły 
z Lamusa, która zaśpiewała kolędy. Grupa na koniec swojego występu 
otrzymała tort i kwiaty z okazji swoich piątych urodzin. 

Później zaproszeni goście złożyli zebranym życzenia świąteczno-
-noworoczne. Na koniec odczytano fragment Ewangelii wg św. Łuka-
sza, modlitwę odmówił ks. proboszcz, zebrani łamali się opłatkiem, 
całość zakończył wspólny poczęstunek.
Betlejem jest wszędzie

To tytuł przedstawienia jasełkowego, które 7 stycznia obejrzeli 
mieszkańcy Grzybowej Góry oraz goście zaproszeni na wydarzenie.

Dzieciaki jak to zwyczaj jest w Grzybowej Górze pokazały klasę, 
w czym pomogli im nauczyciele przygotowujące z nimi program: Ewe-
lina Hamera (scenariusz, reżyseria, oprawa muzyczna, dekoracje), Ju-
styna Rokita, Magdalena Chmolowska-Becla (wsparcie techniczne, 
dekoracja) oraz Rafał Lipka (nagłośnienie).

Przybyłych na jasełka powitała dyrektor szkoły Małgorzata Strze-

Ja s e ł ko W e  Pr z e d s taW i e n i a

poczęstunek. Również pan wójt z panią przewodniczącą rady gminy 
gratulując dzieciom pięknego występu pozostawili  mnóstwo łakoci. 
Pozostali  przemawiający - Marianna Piwowarska i Paweł Wiatr byli 
także zauroczeni występem dzieci, dlatego  oni  również złożyli przed-
szkolakom gratulacje.

Jasełka przygotowały: Aneta Działak, Magdalena Kolasa,  
Zofia Sieczka.
„Jak miła ta nowina”

W sobotę, 6 stycznia, w strażnicy OSP w Lipowym Polu Plebań-
skim odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne. To już tradycja, 
że strażacka brać i zaproszeni goście, w Święto Trzech Króli rokrocz-
nie spotykają się, by podzielić się opłatkiem. 

Przybyłych powitał prezes jednostki Tadeusz Chyb. Na spotkanie 
licznie przybyli mieszkańcy obu sołectw (Lipowego Pola Skarbowego 
i Plebańskiego) oraz zaproszeni goście: ks. proboszcz Mirosław Ma-
ciąg, Jerzy Żmijewski, starosta skarżyski,  radna powiatowa Danu-
ta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, Danuta Barwicka, skarbnik gminy, radny 
rady gminy Skarżysko - Kościelne i jednocześnie sołtys Lipowego Pola 
Skarbowego Włodzimierz Foch, zastępca komendanta powiatowego 
PSP w Skarżysku - Kamiennej Andrzej Pyzik, Agnieszka Buras, rad-
na sejmiku województwa świętokrzyskiego, Iwona Maj, dyrektorka 
Szkoły Podstawowej z Lipowym Polu Skarbowym,  strażacy i mło-
dzież z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Najpierw zaprezentowano jasełkowe przedstawienie, w którym 
wystąpili mali artyści ze Szkoły Podstawowej z Lipowego Pola Skar-
bowego, dzieci zostały przygotowane przez: Paulinę Rokicką, Ilo-
nę Erbel, Marię Wojteczek, Magdalenę Pisarek, Sylwię Potrzeszcz 
i Magdalenę Cabaj. 

Po nich zaprezentowali się wolontariusze z Niepublicznego Gim-
nazjum nr 6 w Skarżysku - Książęcym  pod przewodnictwem Agaty 
Niziołek. 
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lec, wśród gości byli: wójt gminy Zdzisław Woźniak, skarbnik gminy 
Danuta Barwicka, miejscowi radni Sebastian Pik i Zbigniew Piętak, 
prezes OSP Marian Gładyś, sołtys Magdalena Piętak i przewodniczą-
cy rady sołeckiej Waldemar Dwojak.  

W rolę aktorów wcieli się: Anioły – Apolonia Pik, Amelia Syku-
ła, Anna Strzelec; Diabły – Kacper Plusa, Paweł Płusa, Jakub Stefa-
niak; Pielgrzymi – Emilia Raczyńska, Maja Nowak, Norbert Wiatr, 
Paulina Karpeta, Oliwia Misiowiec, Natalia Partita, Alicja Dwojak; 
Herod – Bartosz Strzelec; Służba Heroda – Oskar Garbacz, Filip 
Jaworski; Trzej Królowie – Mateusz Pacek, Jakub Mendyk, Mate-
usz Woźniak; Wieśniacy – Mateusz Janiec, Daniel Gładyś, Gabriela 
Gąska, Dawid Walczyński; Józef – Miłosz Skorek-Piętak; Maryja – 
Klaudia Kocia; Pasterze – Kacper Garbacz, Zofia Materek, Nikola 
Klimorowska, Lena Madej; Pisarze – Zuzanna Materek, Lena Sy-
kuła; Pastorałkę Jest taki wieczór zaśpiewały Maria Pacek i Wiktoria 
Zając, a występowi towarzyszył chór szkolny w składzie: Julia Zając, 
Lena Sykuła, Pola Pik, Amelka Sykuła, Maja Nowak, Paulina Kar-
peta, Oliwia Misiowiec, Natalia Partita, Alicja Dwojak, Gabriela 
Gąska, Mateusz Janiec, Daniel Gładyś. 

Życzenia nowo-
roczne wszystkim 
zebranym, a dziecia-
kom słodki upomi-
nek, przekazał wójt 
gminy i Rada Rodzi-
ców.

Dyrekcja Szko-
ły Podstawowej 
w Grzybowej Górze 
serdecznie dziękuje 

Pani Ewelinie Garbacz za uszycie strojów pomocnikom Heroda, Ro-
dzicom za smaczne domowe wypieki i Radzie Rodziców za słodką nie-
spodziankę dla artystów, którzy wystąpili w Jasełkach.

Jacenty Kita

Oto miejsca zagrożone
5 października 2016 roku na terenie województwa świętokrzyskie-

go uruchomiona została aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Inicjatorem pomysłu było Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Głównym celem 
tego narzędzia był 
element wspólnego 
budowania bezpie-
czeństwa polegający 
na przekazywaniu 
Policji przez miesz-
kańców informacji 
o zagrożeniach wy-

stępujących w rejonie miejsca zamieszkania. Zaznaczane na mapie 
punkty, które wskazywały dokładne miejsca zdarzeń i rodzaj wystę-
pujących zagrożeń były natychmiast weryfikowane przez funkcjona-
riuszy w czasie pełnienia służb patrolowych. Dzięki tym informacjom 
policjanci docierali do konkretnych miejsc i niejednokrotnie potwier-
dzali zgłoszenie, ujawniając przy tym osoby popełniające wykrocze-
nia.

W minionym 2017 roku mieszkańcy powiatu skarżyskiego zgłosili 
786 zdarzeń, z których blisko 35% zostało potwierdzone przez poli-
cjantów. Do najczęściej występujących zgłoszeń należy zaliczyć po-
pełnianie wykroczeń drogowych takich jak przekraczanie dozwolonej 
prędkości, nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz wykroczenia 
porządkowe tj. spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, dzi-
kie wysypiska śmieci, jak również grupowanie się młodzieży zagrożo-
nej demoralizacją.

Duży odsetek potwierdzonych zgłoszeń oraz stosowane w wielu 
przypadkach środki represyjne wobec osób naruszających porządek 
prawny, potwierdzają słuszność tego narzędzia. Skarżyscy policjanci 
w dalszym ciągu będą weryfikować nowe punkty i prowadzić działa-
nia zmierzające do wyeliminowania wskazywanych zagrożeń.

D.Sz.

Strażackie Mikołajki
7 stycznia 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Lipowym Polu 
Plebańskim zor-
ganizowano Mi-
kołajki strażackie 
dla członków mło-
dzieżowych dru-
żyn pożarniczych 
oraz dzieci straża-
ków. 

Mikołajki rozpoczęły się o godzinie 15.00. Na początku przyby-
łych powitał prezes jednostki Tadeusz Chyb. Później dzieci bawiły się 
w rytm muzyki, którą puszczał Marcin Kamionka. W związku z bra-
kiem śniegu Mikołaj poprosił strażaków o pomoc, a Ci przywieźli go 
wozem strażackim na spotkanie z dziećmi - towarzyszył mu klaun. Po 
wejściu do remizy usiadł na krześle. Każde dziecko z niecierpliwością 
czekało na swoją kolej, aby móc porozmawiać z Mikołajem i otrzymać 
paczkę. Dzieci śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały wiersze i po-
zowały do zdjęć. Następnie udały się na słodki poczęstunek.  

Mikołajki strażackie zorganizowano z inicjatywy druha Piotra 
Chyba, a sponsorami paczek mikołajkowych dla 36 dzieci byli: Pani 
Danuta Banaczek, Pani Agata Niziołek oraz Stowarzyszenie OSP 
w Lipowym Polu Plebańskim. W rolę Mikołajka wcielił się druh Mi-
chał Mitych, a klauna- pomocnika druh Mateusz Kowalik. 

Mariusz Busiek
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Strażackie zebrania rozpoczęte
Jako pierwsza w powiecie OSP Lipowe Pole Plebańskie 13 stycznia 

rozpoczęła cykl corocznych zebrań sprawozdawczych.
Zebranie otworzył i obradom przewodniczył prezes Tadeusz 

Chyb, który na początek powitał druhów, druhny oraz gości w oso-
bach: starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, wójta Zdzisła-
wa Woźniaka, radnego powiatowego Pawła Wiatra, komendanta 
powiatowego PSP Marcina Machowskiego, komendanta gminnego 

Piotra Jańca oraz delegacje strażackie z Grzybowej Góry z prezesem  
Marianem Gładysiem oraz OSP Kierz Niedźwiedzi z prezesem  
Dariuszem Sasalem.

Sprawozdanie z pracy jednostki za 2017 rok przedstawił prezes 
Tadeusz Chyb, sprawozdanie finansowe Ludwik Niziołek a komisji 
rewizyjnej Łukasz Szymczyk.

Z uwagi na fakt, że druhowie Piotr Szymczyk i Piotr Seweryn 
ukończyli 65. lat, muszą zgodnie z przepisami zakończyć czynną służ-
bę. Za fakt ten podziękowali im zaproszeni goście oraz prezes oko-
licznościowymi listami i kwiatami. Oficjalnie do jednostki przyjęto 
też Michała Mitycha i Mateusza Kowalik, a Łukasz Chyb otrzymał 
zaświadczenie o kursie ratownictwa przedmedycznego.

Aktualnie OSP Lipowe Pole Plebańskie liczy 40. członków zwy-
czajnych, 8 honorowych i 5 wspierających. W 2017 roku brała udział 
w 51. akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym 29. pożarach i 22. miej-

scowych zagrożeniach. 
Do akcji najczęściej wy-
jeżdżali: Mariusz Ka-
miński (59), Piotr Chyb 
(41), Łukasz Szymczyk 
(37) – w sumie do akcji 
wyjeżdżało 27 druhów.

W dyskusji głos 
zabrali: komendant po-
wiatowy Marcin Ma-

chowski, starosta Jerzy Żmijewski, radny powiatowy Paweł Wiatr 
i wójt gminy Zdzisław Woźniak, który przy okazji przedstawił naj-

ważniejsze zadania inwestycyjne, jakie będą realizowane przez nasz 
samorząd w tym roku.

W dyskusji przewijała się m.in. kwestia podwyżki ekwiwalentu za 
wyjazdy na szkolenia i do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz budowa 
dodatkowego boksu garażowego dla samochodu strażackiego.

Jacenty Kita
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ległych.
Miejsca upamiętniające są 

walorami kulturowymi, które 
mogą być podstawą kreowania 
dobrego wizerunku naszej gmi-
ny. Zadbajmy razem o naszą 
wspólną pamięć.

W związku z tym proszę 
o przekazywanie informacji - 
wszystkich którzy mają jakiekol-
wiek wiadomości w omawianej 
kwestii. 

Informacje przyjmuje pra-
cownik Urzędu Gminy insp. 
Robert Gładyś, tel. 41/2714466 
wew. 18, e-mail: inwestycje@ska-
rzysko.com.pl

k u lt u r a

Świątecznie w bibliotece
Książka pt. Polskie zwyczaje świąteczne Renaty Hryń – Kuśmie-

rek była inspiracją dla przeprowadzenia z dziećmi rozmowy, na temat 
dawnych polskich tradycji, związanych ze świętami Bożego Narodze-
nia. 

Jedną z tradycji było 
przystrajanie choinki 
ozdobami robionymi 
w domu, a nie kupowa-
nymi w sklepach. Były to 
orzechy owinięte w tzw. 
złotko, papierowe łańcu-
chy, papierowe aniołki 
i inne ozdóbki. Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Skarżysku Kościelnym 
postanowiła urządzić 
zajęcia, w czasie których 
wykonywane byłyby 
ozdoby choinkowe. 

Zaproszono uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej w Skarżysku 
Kościelnym. Pracownice Biblioteki przygotowały dla zaproszonych 
uczniów odpowiednie materiały. Do dyspozycji były styropianowe 
bombki, różnokolorowe cekiny, złote i srebrne taśmy, kolorowy pa-
pier, kleje, nożyczki itp. Potrzebna już była tylko fantazja, a tej naszym 
dzieciakom nie brakowało. 

Po zakończonych zajęciach zrobione bombki zostały powieszone 
w bibliotece wprowadzając tym samym miły, świąteczny akcent.

Teresa Banaszczyk

Szukamy informacji na temat mogiły
Niniejszym, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne prosi o pomoc 

i przekazywanie do Urzędu Gminy informacji na temat mogiły żoł-
nierza w lesie nieopodal ul. Żeromskiego w Majkowie. 
Ustalone miejsce lokalizacji mogiły. 

Z niepotwierdzonych relacji wynika, że w omawianym miejscu 
może być pochowany żołnierz, ale wątpliwość budzi nadal czy niezna-
ny żołnierz był  narodowości polskiej, niemieckiej czy rosyjskiej – nie 
ma na to żadnego pewnego potwierdzenia.

Mogiła poddana została naprawie i zabezpieczeniu poprzez wy-
prostowanie i umocnienie krzyża, wyprofilowanie nasypu ziemnego 
mogiły oraz wyczyszczenie i pomalowanie krzyża.

Właściwe wskazanie i wyeksponowanie obiektów cmentarnych 
o cechach historycznych jest dowodem naszej troskliwości o zachowa-
nie dziedzictwa narodowego, tożsamości kulturowej i pamięci o po-

Przewodnicząca odebrała Światełko Pokoju
W środę, 20 grudnia, w Zespole Placówek Edukacyjno- Wycho-

wawczych w Skarżysku - Kamiennej odbyła się uroczystość przeka-
zania przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskiego 
Światła Pokoju. 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. Andrzej Brze-
ziński, wiceprezydenta miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Skarżysko - Kamienna Bogusław Ciok, przewodnicząca Rady Gminy 
Łączna Monika Pająk, przewodnicząca Rady Gminy Skarżysko Ko-
ścielne Marzena Piętak, która odebrała Światło w imieniu mieszkań-
ców i dla naszej społeczności gminnej.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości swoje umiejętności aktor-
skie, wokalne i recytatorskie przedstawili uczniowie Zespołu Placó-
wek Edukacyjno Wychowawczych. Dla gości zaśpiewał również Da-
riusz Bernatek. 

Betlejemskie Światło Pokoju to znak braterstwa, jedności i pokoju, 
który stanowi nieodłączny element adwentowego przygotowania do 
Bożego Narodzenia. Tegorocznej akcji przyświeca hasło W Tobie jest 
światło. 

W tym ważnym dniu nastąpiło także oficjalne przekazanie e- dy-
wanu, magicznej podłogi dla przedszkolaków z Kubusiowego Przed-
szkola działającego z ZPEW. Dzięki hojnym darczyńcom i ludziom 
dobrej woli zostały zebrane pieniądze na zakup urządzenia.   

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy 
w 1986 roku 
w Linz, w Au-
strii, jako część 
wielkich bożo-
narodzeniowych 
działań charyta-
tywnych na rzecz 
dzieci niepełno-
sprawnych oraz 
osób potrzebują-
cych. Akcja no-
siła nazwę Świa-
tło w ciemności 
i była propagowa-
na przez Austriac-
kie Radio i Tele-

wizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. 
Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, siero-
cińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym 
symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

(jaki)
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śWiąteczny czas

Czas świąteczno-opłatkowych spotkań
Wigilijne spotkanie nauczycieli emerytów 

19 grudnia w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odby-
ło się doroczne spotkanie wigilijne członków Sekcji Emerytów i Ren-
cistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Poprzedzone ono zostało występem uczniów szkoły przygotowa-
nym przez Renatę Wolską, Magdę Mamcarz i Beatę Pastuszkę. Ze-
brani wysłuchali przepięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru 
szkolnego, a także solistów: Patrycji Paź, Szymona Petrykowskiego, 
Jagody Szumiał, Zuzanny Michalskiej, Oliwii Kocia, Jakuba Goliń-
skiego i Pauliny Węgrzyn. Zaśpiewał również duet sióstr Szumiał 
– Wiktoria i Martyna, trio w składzie: Róża Kocia, Maja Mąkosa  
i Julia Węgłowska, a także zespół wokalny, w którym wystąpi-
ły: Amelia Skorek, Nikola Ćmiel, Maria Obwarzanek, Wiktoria  
Czarnota i Julia Sikora. 

W imieniu emerytowanych pedagogów za piękny występ podzię-
kowała prezes sekcji Krystyna Nowak obdarowując artystów domo-

wymi wypiekami.
Życzenia zebranym przekazali związkowcy, a także przewodni-

cząca rady gminy Marzena Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
dyrektor szkoły Witold Woźniak i jego zastępczyni Dorota Gibas.
Gminny opłatek samorządowy

28 grudnia na zaproszenie władz gminy do sali konferencyjnej 
urzędu przybyli nasi radni, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, or-
ganizacji społecznych i stowarzyszeń działających w gminie, a także 
przedstawiciele instytucji współpracujących z naszym samorządem.

Fragment Ewangelii wg św. Łukasza odczytał ks. proboszcz  
Marian Czajkowski, a życzenia zebranym przekazali wójt gminy 
Zdzisław Woźniak i przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak.

Na koniec zebrani łamali się opłatkiem składając sobie życzenia 
świąteczno-noworoczne.

Opłatek mieszkańców skarżyskich sołectw
Sołtysi oraz rady sołeckie Skarżyska Kościelne I oraz II w dniu 5 

stycznia w świetlicy wiejskiej zorganizowały spotkanie opłatkowo – 
noworoczne.

dok. na str. 16
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Przybyłych w imie-
niu organizatorów tj. 
sołtysa Stefana Kiełka 
i przewodniczących 
rad sołeckich Ireny Sy-
kulskiej i Wojciecha 
Drzewieckiego, powitał 
Waldemar Błach. 

Poza około pół setki 
mieszkańców obu so-

łectwa w spotkaniu uczestniczyli: przewodnicząca rady gminy Ma-
rzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak i radny Janusz Sieczka, którzy 
złożyli zebranym życzenia noworoczne.

Jacenty Kita

Wigilie klasowe w Grzybowej Górze
W piątek 22 grudnia w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze 

odbyły się uroczyste Wigilie klasowe, w których wzięli udział ucznio-
wie wraz z wychowawcami. 

Świąteczna, ciepła atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzo-
nym tego dnia przy wigilijnych potrawach. Wszyscy życzyli sobie wza-

jemnie zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, 
a także Szczęśliwego Nowego Roku. 

Po spotkaniach w klasach odbył się koncert kolęd i pastorałek 
przygotowany przez Ewelinę Hamerę. W artystycznych aranżacjach 

najpopularniejszych kolęd wystąpili uczniowie od klasy I do VII. 
Uczniowie występowali solo, w duetach lub w zespołach. Największe 
wrażenie zrobił występ ucznia klasy IV Mateusza Packa, który zagrał 

na akordeonie klasyczne polskie kolędy. Wszyscy uczniowie za swoje 
występy otrzymali gromkie brawa, a następnie w doskonałych humo-
rach rozeszli się na świąteczną przerwę zimową. 

Rafał Lipka

dok. ze str. 15

Dana Gameb najlepsza

W sobotę, 13 stycznia, w hali sportowej Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej odbył się turniej piłki 
siatkowej w ramach XII Świętokrzyskiej Ligi Ludowych Zespołów Spor-
towych w Piłce Siatkowej Kobiet. Organizatorem pierwszego turnieju 
był zespół Dana Gameb Skarżysko Kościelne.

Do rozgrywek w tegorocznej lidze zgłosiło się 10. zespołów po-
dzielonych na 3 grupy. W grupie, w której występuje Dana Gameb 
Skarżysko Kościelne znalazły się zespoły Sparty Zagnańsk, Prima 
Sort Bilcza, Efekt Wola Morawicka.

W pierwszym turnieju, rozgrywanym systemem każdy z każdym, 
zespół Dany Gameb odniósł komplet zwycięstw tracąc przy tym tylko 
jednego seta. 

Dana Gameb zagrała w składzie:Staniszewska Paulina, Zawadz-
ka Weronika, Sławińska Małgorzata, Łękawska Dominika, Kamiń-
ska Agnieszka, Parszewska Milena, Kozera Monika.

Przed skarżyskim zespołem jeszcze dwa turnieje w ramach elimi-
nacji do finału ligi LZS,  które odbędą się 3 lutego w Bilczy i 10 lute-
go w Zagnańsku. Po tych turniejach okaże się kto z tej grupy uzyska 
awans do dalszych gier.
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W Przedszkolu

Podsumowanie sezonu brydżowego
Zakończył się całoroczny cykl rozgrywek brydża sportowego 

w Skarżysku-Kościelnym za 2017 rok.  Zwyciężył Andrzej Wiśniew-
ski przed Markiem Jaskólskim i Mirosławem Prokopem.  W klasyfi-

kacji  Skarżyska-Kościelnego zwyciężył Andrzej Kwiatkowski przed 
Lechem Kubikiem i Józefem Łyżwą. 

We wszystkich turniejach udział wzięło 79. brydżystów. Puchary 

i dyplomy najlepszym zawodnikom wręczyli przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak i wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Zarząd Stowarzyszenia Szlem gratuluje zwycięzcom osiągnię-
tych wyników.

Marek Jaskólski

Minął miesiąc w przedszkolu samorządowym
Zajęcia koleżeńskie w przedszkolu

Zorganizowane w dniu 14 grudnia 2017 r.  w przedszkolu samo-
rządowym w Skarżysku Kościelnym zajęcie koleżeńskie,  zachęciło 
wszystkie dzieci do miłego i efektywnego spędzenia poobiedniego 
czasu w przedszkolu. 

Tego dnia w godzinach popołudniowych w sali starszaków zebra-
ły się dzieci z grupy maluszków i średniaków. Dzięki pracy, wspól-
nej kreatywności oraz różnego rodzaju materiałom  powstały piękne 
kartki świąteczne oraz zabawki na choinkę: łańcuchy, pawie oczka i in. 
Dzieci były bardzo szczęśliwe, że mogły pracować wspólnie ze swoimi 
kolegami z innych grup co pomogło im w jeszcze lepszej wzajemnej  
integracji. Na pewno dzięki wspólnemu spędzeniu czasu  dzieci stały 
się sobie bliższe, a w ich serduszkach  zostaną miłe wspomnienia.
Pasowanie przedszkolaków

Dopiero 15 grudnia, z uwagi na trapiące wcześniej dzieciaki cho-
roby, odbyło się pasowanie najmłodszych przedszkolaków z grupy  
Jeżyki.

Licznie przy-
byłych rodziców 
oraz reprezentu-
jącą wójta gminy 
sekretarz Monikę 
Mączyńską po-
witała dyrektor 
przedszkola Bar-
bara Kocia, która 
– po występie ar-
tystycznym – do-
konała aktu paso-
wania.

Na przedszkolaka pasowani zostali: Natalia Adamska, Filip 
Bodo, Natalia Bryzik, Milan Gąska, Adam Gruszczyński, Maria 
Jach, Jakub Kamiński, Ola Kowalik, Kuba Król, Ola Malik, Małgo-
rzata Nowek, Maria Pedryc, Klaudia Pustuła, Zofia Rokita, Adam 
Tołwiński, Julia Wiatr i Piotr Wierzbowicz.

Wychowawczyniami grupy są Monika Sławińska i Aneta Ma-
kowska.

Zofia Sieczka
(jaki)
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Minął miesiąc w szkole w Kierzu 
Niedźwiedzim
Dekorujemy świąteczne pierniczki

W ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia dzieci z od-
działu przedszkolnego wspólnie dekorowały pierniczki za pomocą 
różnokolorowych lukrów i specjalnych pisaków i posypek.

Oczywiście dzieciom trudno było się oprzeć kolorowym cukie-
reczkom i słodkiemu lukrowi, aby nie skosztować choćby odrobinkę. 
Gdy pierniczki były gotowe dzieci mogły je zabrać do swoich domów 
jako dekorację świąteczną.

Pierniczki zostały ufundowane przez Małgorzatę Potrzeszcz, 
której serdecznie dziękujemy.
Wspólne świętowanie

22 grudnia, jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim było bardzo uroczyście i świątecznie. W każdej klasie 
odbyły się wigilie, podczas których uczniowie wraz z wychowawca-
mi śpiewali kolędy, dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne 
życzenia. Uwieńczeniem tego dnia było rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego zorganizowanym  z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia.

Konkurs był w dwóch kategoriach: klasy 0 - III – najpiękniejsza 
kartka bożonarodzeniowa oraz klasy IV - VII – choinka świąteczna.

Na konkurs wpłynęło 30 prac. Wszystkie były starannie wyko-
nane, oddawały magię zbliżających się świat. Jury miało bardzo duży 
problem aby wybrać najlepsze i najpiękniejsze prace. Jednogłośnie 
jury podjęło decyzję – nagradzamy wszystkich uczestników.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie.
Kolędowanie z „Niedźwiadkami”

7 stycznia 2018 roku w Kościelne pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Kierzu Niedźwiedzim odbył się koncert kolęd i pastorałek w wy-

konaniu zespołu Niedź-
wiadki działającym 
przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim pod prze-
wodnictwem dyrektora 
szkoły Jacka Banaszczy-
ka.

Po zakończonym 
koncercie nagrodzono 
artystów owacjami na stojąco

Andżelika Kocia
Justyna Duklas

Szkolny Dzień Profilaktyki
W Szkole Pod-

stawowej w Skar-
żysku Kościelnym 
w ramach Dnia Pro-
filaktyki zostały zor-
ganizowane spekta-
kle profilaktyczne. 

Dla uczniów klas 
I – III Tu rządzi kot - barwne, wypełnione muzyką przedstawienie, 
które w uroczy, zabawny, a zarazem prosty sposób przedstawiło moż-
liwość poznania i zrozumienia podstawowych procesów społecznych. 
Program zaprezentowany uczniom zawierał treści dotyczące wartości 
wychowawczo-profilaktycznych: profilaktykę zachowań ryzykow-
nych (zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w róż-
nych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania 
się w sytuacji zagrożenia, dobre i złe strony Internetu, niebezpie-
czeństwa użycia łatwo dostępnych lekarstw i używek, kształtowanie 
umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 
nauki i zabawy), edukację zdrowotną (kształtowanie postawy odpo-
wiedzialności za własne zdrowie), kształtowanie postaw społecznych 
(kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejęt-
ności właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, 
kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 
z rówieśnikami). 

Dla klas IV – VII Możesz odkryć siebie. Wartości wychowawczo-
-profilaktyczne, które w trakcie programu były przekazane uczniom 
to: profilaktyka zachowań ryzykownych (zagrożenia związane z zaży-
waniem, sięganiem po środki psychoaktywne, rozwijanie umiejętno-
ści troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, umiejętności 
rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu, 
rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, 
podstawy negocjacji i mediacji), kształtowanie postaw społecznych 
(odpowiedzialność za siebie i innych - wolontariat),umiejętność aser-
tywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości na po-
trzeby i trudności innych ludzi.

Renata Wiatr
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śWiąteczny czas

Ostatnie akordy świąteczne
12 stycznia w szkole w Kierzu Niedźwiedzim obejrzeliśmy przed-

stawienie jasełkowe, które wraz z uczniami przygotowała Dorota  
Fituch.

Przybyłych powitał dyrektor Jacek Banaszczyk, a wśród  
publiczności dostrzegliśmy radnych Stanisława Czubaka, Mariu-
sza Szwanke, który reprezentował radę gminy i wójta Zdzisława  
Woźniaka oraz Tomasza Winiarskiego.

Po przedstawieniu gratulacje za piękny występ przekazali  
Stanisław Czubak i Mariusz Szwanke. Ten pierwszy poinformował 
o ostatnich inwestycjach poczynionych w szkole w tym roku (remont 
pokrycia dachowego, wymiana grzejników c.o.) oraz o planowanych 
na 1 weekend czerwca uroczystościach związanych z nadaniem szko-
le imienia rotmistrza Witolda Pileckiego oraz sztandaru dla placów-
ki.
Śpiewajmy dziecinie

Taki tytuł nosiło spotkanie świąteczno-noworoczne, które  
14 stycznia odbyło się w Lipowym Polu Skarbowym.

Przybyłych w imieniu organizatorów tj. w imieniu własnym oraz 
rady sołeckiej z przewodniczącą Ryszardą Sawicką, powitał Wło-
dzimierz Foch. Mieszkańcy z Lipowego Pola Skarbowego i Plebań-
skiego nie zawiedli, dopisali też goście w osobach: ks. Artura Fury 
z parafii św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej, który zastąpił 
chorego proboszcza ks. Mirosława Maciąga, wójta Zdzisława Woź-
niaka, burmistrz Stąporkowa Doroty Łukomskiej, radnych powia-
towych Danuty Banaczek i Pawła Wiatra, sekretarz gminy Moniki 
Mączyńskiej, radnego Janusza Sieczki, dyrektor szkoły Iwony Maj, 

prezesa OSP Tade-
usza Chyba oraz 
zespół Grzybowia-
nie.

Na początek 
fragment Ewange-
lii o narodzinach 
Pana odczytał  
Sebastian Sadza, 

modlitwę ks. Artur Fura. 
Później obejrzeliśmy jaseł-
ka, które przygotowała Ka-
tarzyna Sieczka. Wystąpili: 
Zuzanna Sieczka, Olivier 
Sieczka, Natalia Blajerska, 
Amelia Blajerska, Oskar 
Sieczka, Karolina Minda, 
Wiktoria Sieczka, Karol 
Sieczka, Aleks Niziołek-Kiełbasa, Maja Rutkowska i Kacper Mag-
dziarz.

Później wystąpił zespół Grzybowianie, życzenia zebranym zło-
żyli wójt Zdzisław Woźniak 
i Paweł Wiatr, z kolei Danuta 
Banaczek artystom przekazała 
okazały słodki upominek.

Finansowo i rzeczowo spo-
tkanie wsparli Danuta Bana-
czek i rada sołecka.
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