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W numerze m.in.:
*  nasza inwestycja w prestiżowym konkursie,
*  trwa budowa ul. Staffa i parkingu w Majkowie,
*  zapraszamy na Dożynki Powiatowo – Gminne,
*  astronomiczne pokazy nieba,
*  Niedźwiadki na Dzikim Zachodzie,
*  Katarzyna Domańska z Majkowa najlepszą maratonką 

wśród Polek.

Rajd w Góry Świętokrzyskie

W upalny środowy poranek 5 sierpnia dzieci i młodzież  
z Grzybowej Góry wzięły udział w wycieczce krajoznawczej połączo-
nej z rajdem pieszym po Górach Świętokrzyskich. 

Czytaj na str. 10

Wakacje w małej szkole

Nawet w małej szkole można zorganizować bardzo atrakcyj-
ne i udane wakacje. Świadczy o tym ich przebieg w Lipowym Polu  
Skarbowym.

Czytaj na str. 11-12

„Tam, gdzie ziemia dotyka nieba”

Od 11 do 22 lipca grupa naszych parafian z proboszczem  
ks. Marianem Czajkowskim uczestniczyła w pielgrzymce do  
Ziemi Świętej.

Czytaj na str. 6-7

VII Festyn Parafialny za nami

Za nami VII Festyn Parafialny odbywający się pod hasłem  
Postaw na rodzinę. Podczas tegorocznego wydarzenia z aukcji, licyta-
cji, sprzedaży produktów regionalnych oraz datków zebrano łącznie 
12.181,80 zł. Po odliczeniu kosztów na cele statutowe Stowarzyszenia 
pozostało 3,5 tys. zł. 

Czytaj na str. 2, 8-9
Fotorelacja na str. 16

Rafał Lipka Mistrzem Europy!

W dniach 14-18 lipca br. w czeskim Pilznie rozegrane zostały  
Mistrzostwa Europy Weteranów w Trójboju Siłowym, w których  
wystartował z sukcesami Rafał Lipka, nauczyciel SP w Grzybowej 
Górze.           Czytaj na str. 15
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W y da r z e n i a 

VII Festyn Parafialny za nami
Za nami VII Festyn Parafialny odbywający się pod hasłem Po-

staw na rodzinę. Podczas tegorocznego wydarzenia z aukcji, licyta-
cji, sprzedaży produktów regionalnych oraz datków zebrano łącz-

nie 12.181,80 zł. –Po odliczeniu kosztów na czysto Stowarzyszeniu 
została kwota 3.500 złotych, którą przeznaczymy na budowę nowej 
dzwonnicy – mówi prezes Agnieszka Derlatka.

Gorąca pogoda sprawiła, że boisko za plebanią, na którym od-
bywał się festyn, 
zapełniło się nieco 
później niż zazwy-
czaj, ale już praw-
dziwe tłumy bawiły 
się w trakcie wystę-
pu gwiazdy wieczo-
ru – zespołu Bonney 
M Imitation. Nie 
zabrakło też innych 
atrakcji dla naj-

młodszych i dla starszych, także kulinarnych.
Tuż po 15.00 uczestników festynu powitali prowadzący go  

Monika Kocia 
i Paweł Wiatr.

Na scenie pre-
zentował się zespół 
Romano pod kie-
runkiem Krysty-
ny Staszewskiej.  
Później przyszedł 
czas na prezentację 
młodych talentów 
wokalnych i mu-
zycznych, przede 
wszystkim ze Skar-

żyska – Kamiennej, ale również ze Starachowic. Na akordeonie za-
grał Marcel Wojdat. Odę do młodości, hymn Unii Europejskiej, wy-
konał na ksylofonie ośmioletni Oskar Ludew.

Licznie wystąpili młodzi artyści ze skarżyskiej Dwujęzycznej 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. W. Humboldta oraz prowa-
dzonego przez tą placówkę przedszkola Planeta Dziecka. Wystąpili 
m.in. Klara Adamczyk, Wiktoria Rogalska oraz pięcioletnie Julia 

i Maja wykonując znany dzieciakom utwór Elsa, bohaterki filmu 
dla dzieci Kraina Lodu. Uczniów do występu przygotowała Justyna 
Klimaszewska – Malik, 
która przy okazji mile 
wspominała swą pracę 
w szkole w Grzybowej 
Górze. Kilkakrotnie wy-
stępowała też solistka 
Julia Dudek ze Stara-
chowic. 

dok. na str. 8-9
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aktualności

Nasza inwestycja walczy o prestiżową nagrodę
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamien-

nej i Skarżysku Kościelnym została nominowana w konkursie Top Inwe-
stycje Komunalne Polski Wschodniej 2015. Zachęcamy do internetowego 
głosowania, dzięki któremu nasza inwestycja ma szansę także na spe-
cjalną nagrodę.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 ma 
wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne, pokazać ich skalę i prorozwo-
jowy efekt dla gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpac-
kiego i lubelskiego. Konkurs przeprowadzany jest z inicjatywy organi-
zatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalu-
samorządowego.pl.

Spośród wszystkich zgłoszeń, komisja wyłoniła 20 projektów. Na li-
ście tej znalazła się także skarżyska inwestycja - Budowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. 
Z listy 20 inwestycji, wyłonionych zostanie 10 najciekawszych projek-
tów. Dodatkowo inwestycja, która zbierze najwięcej głosów internautów, 
otrzyma specjalną nagrodę od czytelników Portalusamorządowego.pl. 
Głosować można na stronie www.portalsamorzadowy.pl - oddając głos 
ZA lub PRZECIW każdej z 20 inwestycji.

Głosować można do 14 września. Zachęcamy do głosowania na TAK 
dla budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamien-
nej i Skarżysku Kościelnym.

W ramach inwestycji przeprowadzonej w Skarżysku-Kamiennej 
i Skarżysku Kościelnym powstało ponad 100 km kanalizacji sanitarnej 
i 40 przepompowni ścieków, ale ta inwestycja to także m.in. moderniza-
cja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody, czy budowa niemal 5 km sieci wodociągowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

Więcej o konkursie, a także informacje o budowie i modernizacji 
kanalizacji sanitarnej znaleźć można pod linkami: 

http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunal-
ne-polski-wschodniej-2015/nominacje/72484.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/oto-nominowani-
w-konkursie-top-inwestycje-komunalne-polski-wschodniej-2015-
glosujcie,72581.html

Panu
Zdzisławowi Rymarczykowi 

- wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym 
wyrazy najgłębszego żalu oraz szczerego współczucia

z powodu śmierci
Żony

składają 
Rada Gminy, Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy

w Skarżysku Kościelnym

Ul. Staffa coraz bliżej
Do końca września potrwają prace budowlane na ul. Staffa w Maj-

kowie. To długo wyczekiwana i najdroższa z realizowanych w tym 
roku inwestycji na ob-
szarze naszej gminy.

Przypomnijmy, że 
już od kwietnia trwa 
rozbudowa ciągu dróg 
powiatowych wspól-
nej inwestycji powiatu 
skarżyskiego i stara-
chowickiego obejmują-
ca ulicę Staffa w Majko-
wie w gminie Skarżysko  
Kościelne i ulicę Młyńską w Parszowie gmina Wąchock. Wartość zada-
nia wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł pozyskano z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. 

Na ponad 2 km odcinku zostanie poszerzona jezdnia, wzmocniona jej 
podbudowa i wykonana nawierzchnia bitumiczna z MMA. Ponadto 

w ramach rozbudowy wykonane zostaną prace takie jak: budowa chod-
nika, przebudowa 
i budowa zjazdów 
indywidualnych 
oraz publicznych,  
przebudowa i budo-
wa skrzyżowań z ist-
niejącymi drogami 
gminnymi wraz 
z korektami łuków, 
odwodnienia drogi, 
stałe oznakowanie 

poziome oraz pionowe, wycinka drzew, przebudowa gazociągu, linii 
energetycznej i teletechnicznej oraz regulacja urządzeń podziemnych.

(jaki)
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a k t ua l n o ś c i

„Grzybowianki” na wakacyjnych występach

Zespół ludowy Grzybowianki miał niezwykle pracowite pod 
względem artystycznym wakacje. Uczestniczył w licznych występach, 
festynach i uroczystościach. Zespół spotkaliśmy między innymi pod-
czas IV Parafialnego Festynu Rodzinnego organizowanego przez Pa-
rafię w Odrowążku.

(jaki)

Powstanie koncepcja kanalizacji Kierza 
Niedźwiedziego

Gmina ogłosiła przetarg zatytułowany Opracowanie koncepcji budo-
wy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Termin skła-
dania ofert upłynął 26 sierpnia, obecnie trwa analiza złożonych ofert.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi wraz z wykona-
niem kolektora sanitarnego łączącego miejscowość Kierz Niedźwiedzi 
z miejscowością Świerczek oraz wstępne uzyskanie pisemnych zgód wła-
ścicieli gruntów, przez które przebiega sieć kanalizacji sanitarnej zgod-
nie z założeniami koncepcji. 

Koncepcja ma pokazać optymalne skanalizowanie obszaru pro-
jektowania, a ponadto ma określić trasę przebiegu sieci kanalizacyj-
nej, prognozę ilości ścieków sanitarnych jaka z obszaru projektowania 
spłynie do oczyszczalni Skarżysko-Kamienna oraz ma wskazać średnice 
przewodów i kierunki spływu ścieków sanitarnych. Koncepcja winna 
wstępnie oszacować koszty zaprojektowania i wykonania oraz określać 
etapy realizacji. Koncepcja winna ponadto uwzględnić szacunkową ilość 
zrzutu ścieków z terenów wskazanych w SUiKZP gminy pod zabudo-
wę mieszkaniową, jako terenów przewidzianych do sporządzenia planu 
miejscowego w przyszłości. Całość opracowania należy wykonać do 
dnia 15.12.2015r.               (jaki)

Trwa budowa parkingu w Majkowie
Na końcowym etapie są prace związane z budową długo wycze-

kiwanego parkingu obok Szkoły Podstawowej w Majkowie. Porząd-

kuje on parkowanie 
pojazdów w tym 
wyjątkowo niebez-
piecznym miejscu. 
W ramach inwesty-
cji powstaje parking 
na 9 miejsc posto-
jowych z kostki 
betonowej i zatoka 
autobusowa. Prze-
budowana została 
sieć gazownicza.

(jaki)

Trwa Letnia Akcja Krwiodawców
Terenowy oddział Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Skarżysku-Kamiennej w dalszym ciągu  zachęca do oddawania 
krwi. Osoby, które odpowiedzą na apel i zgłoszą się do siedziby od-
działu przy ul. Szpitalnej 1 wezmą udział w losowaniu nagród. Letnia 
akcja oddawania krwi potrwa do końca września, a jednym z funda-
torów atrakcyjnych nagród dla krwiodawców jest wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak.

Wakacje – to okres, kiedy w szpitalach brakuje krwi na leczenie 
chorych. W sezonie urlopowym spada liczba krwiodawców, a przez 
to szybko kurczą się zapasy krwi w magazynach. Tymczasem latem 
krew jest wyjątkowo potrzebna. O tej porze roku częściej niż w pozo-
stałych miesiącach dochodzi do poważnych wypadków z zagrożeniem 
dla zdrowia i życia ludzkiego, w tym samochodowych. Jeżeli brakuje 
krwi, przesuwane mogą być również terminy planowanych operacji. 
Dlatego, tak ważne jest, by jak najwięcej dawców właśnie latem odda-
wało krew.

Do oddania krwi mieszkańców powiatu skarżyskiego zachę-
ca skarżyski oddział centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.  
Od 1 lipca oddział prowadzi letni konkurs dla krwiodawców. Miesz-
kańcy Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Skarżyska Kościelnego, 
Bliżyna i Łącznej (powiat skarżyski) oraz Mirca (powiat staracho-
wicki), którzy w okresie od 1 lipca do 30 września oddadzą krew we-
zmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Warunkiem jest, aby 
krew oddać w siedzibie oddziału terenowego centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku-Kamiennej. Kon-
kurs zostanie rozstrzygnięty w październiku. Dla krwiodawców bio-
rących udział w konkursie z poszczególnych gmin nagrody ufundo-
wali: prezydent Skarżyska-Kamiennej, burmistrz Suchedniowa oraz 
wójtowie: Bliżyna, Łącznej, Skarżyska Kościelnego.

Jacenty Kita
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W Gminie i okolicy

„Niedźwiadki” na Dzikim Zachodzie
9 sierpnia ze-

spół Niedźwiadki 
wystąpił gościn-
nie na festynie 
w Kurozwękach 
na imprezie pod 
hasłem Dziki Za-
chód w Kurozwę-
kach. 

Niedźwiadki 
miały zaszczyt 

wystąpić wśród gwiazd Di-
sco-Polo takich jak After 
Party, Kolibeer czy NEW X. 
Zespół udzielił również wy-
wiadu dla Radia Kielce.

Mimo wielkich upałów 
dzieci bawiły się wspaniale. 

Więcej zdjęć na  
www.pspkierz.szkolna.net

Katarzyna Woźniak

Powiatowe Obchody Święta Policji
Mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Rocha w Mroczkowie 

rozpoczęły się w czwartek 23 lipca obchody Święta Policji. Liturgię 

koncelebrowali kapelan skarżyskich policjantów ks. Krzysztof Siecz-
ka, proboszcz parafii św. Rocha w Mroczkowie oraz ks. prał. Jerzy 
Karbownik. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, 
a wzięli w niej udział Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wo-

jewódzkiego Policji 
w Kielcach insp. Ar-
tur Bednarek, Ko-
mendant Powiatowy 
Policji w Skarżysku-
-Kamiennej nadkom. 
Piotr Zalewski, jego 
zastępca mł. insp. 
Dariusz Dębowski, 
a także przedstawi-
ciele władz samorzą-
dowych, prokuratury, 
sądu, zaprzyjaźnio-
nych służb munduro-

wych, policjanci, pracownicy Policji i ich rodziny. Gminę Skarżysko 
Kościelne reprezentował wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji awanse otrzymało 

56 funkcjonariuszy, 3 funkcjonariuszom postanowieniem Prezydenta 
RP nadano srebrny medal za długoletnią służbę, 4 policjanci decyzją 
Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali odznakę Zasłużony Poli-
cjant, a 2 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Kolejno głos zabrali przedstawiciele lokalnych władz samorządo-
wych dziękując stróżom prawa za zaangażowanie w służbę oraz wza-
jemną współpracę. Gratulowali awansowanym i wyróżnionym funk-
cjonariuszom życząc kolejnych sukcesów zawodowych.

(jaki)

Będą rywalizowali samorządowcy
W najbliższą sobotę o godz. 14.00 w Wąchocku rozpoczną się 

sportowe zmagania samorządowców. Turniej składa się z trzech 
konkurencji sportowych. Do udziału w turnieju zostały zapro-
szone oficjalne samorządy partnerskie Świętokrzyskiej Akademii 
Sportu tj: Gmina Bieliny, Bodzentyn, Brody, Górno, Nowa Słupia, 
Suchedniów, Bodzentyn, Waśniów, Opatów, Mirzec, Raków, Skar-
żysko Kościelne, Pawłów, Wąchock, Łagów, Łopuszno oraz inne 
samorządy z terenu województwa. 

Podsumowanie Pierwszego Trójboju Samorządowego wraz 
z nagrodzeniem samorządów, odbędzie się 12 września 2015 roku 
w Suchedniowie podczas Gali Świętokrzyskiej Akademii Sportu.

Przedsięwzięcie jest częścią rozgrywek AMP PRIMO CUP –
RYWALIZACJA GMIN, w której uczestniczą dzieci z Akademii 
Młodego Piłkarza w wieku od 4 do 12 lat oraz rodzice. 

(jaki)



Nasza Gmina6 s i e r pi e ń  2015Nasza Gmina s i e r pi e ń  20156

W  z i e m i  ś W i ę t e j

„Tam, gdzie ziemia dotyka nieba”
Od 11 do 22 lipca grupa naszych parafian z proboszczem ks. Marianem 

Czajkowskim uczestniczyła w pielgrzymce do Ziemi Świętej.
Poniżej pierwsza część relacji jej uczestniczki Małgorzaty Paź. Dokoń-

czenie za miesiąc.
***

11.07.2015 
I doczekaliśmy się! We Mszy Świętej w kościele Świętej Trójcy w Skarży-

sku Kościelnym polecamy intencje, z którymi wyruszamy na pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Pod-
ekscytowani, jedziemy 
na lotnisko. Podczas 
drogi różaniec. Daje się 
wyczuć nutkę emocji, 
z jednej strony podróż 
samolotem, a z dru-
giej świadomość , że za 
parę godzin staniemy 
na ziemi, po której stą-
pał Chrystus. Samolot 
opóźniony - uczymy 
się cierpliwości…
12.07.2015

Jesteśmy! Tel Aviv. Spotkanie z przewodniczką – Alicją Aziz. Jedziemy 
do hotelu Shepherd Plaza w Bethlehem. Króciutki relaks i start! Dojeżdża-
my do Bajt Sahuri ciut dalej Sijar al-Ghanam czyli Pola Pasterzy. Wchodzi-
my przez bramę Gloria in excelsis Deo śpiewając kolędę: Gdy się Chrystus 
rodzi. Ukazuje się wzgórze, a w oddali przedmieścia Jerozolimy. Na środku 
placu fontanna. Docieramy do groty, która z zewnątrz przypomina wejście 
do bunkrów, a w środku sceneria, która rzeczywiście mogła towarzyszyć 
pasterzom 2000 lat temu. Surowe ściany pobudzają do rozmyślań. Tu Msza 
Święta, jedyna w swoim rodzaju, u zarania historii zbawienia, u biednych 
pastuszków, którymi my jesteśmy. Nawiedzamy kościół Gloria in Excel-
sis Deo upamiętniający pierwsze ogłoszenie Narodzenia Pana. Nachylone 
ściany nawiązują do konstrukcji namiotu. Strumień światła przenikający 
szklaną kopułę przypomina światło, które oświeciło pasterzy. Wnętrze 
jej ozdobione jest figurami dziesięciu aniołów. Kolejny etap to shopping, 
ale jak skupić uwagę na tych przyziemnych sprawach, kiedy przed chwilą 
byliśmy w miejscu obwieszczenia cudownej nowiny?! Dalsze miejsce piel-
grzymki to Bazylika Narodzenia Pańskiego. Niskie drzwi, przez które moż-
na przejść gdy znacznie pochyli się głowę. Wnętrze ciemne, zaniedbane. Po 

prawej stronie zejście w dół 
wąskimi schodkami, tłok 
uniemożliwiający skupienie 
modlitewne. 

W dole niewielka kryp-
ta i łagodny blask zwisają-
cych z niskiego sklepienia 
lamp oliwnych. We wnęce 
czternastoramienna gwiaz-
da oznaczająca miejsce Na-
rodzenia. Naprzeciw ma-
leńka kapliczka, w miejscu 
gdzie stał żłóbek Dzieciątka. 

Śpiewamy: Przybieżeli do Betlejem łzy zaczynają spływać po policzkach 
– my jesteśmy właśnie takimi pasterzami, którzy przybywają z dalekiej 
Polski do stóp maleńkiego Boga. Do bazyliki przylega kościół katolicki św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i Hieronima, transmituje 
się stąd na cały świat pasterkę. Dalej kierujemy swe kroki do Groty Mlecz-
nej, zamienionej w kaplicę. Zatrzymała się tu podczas ucieczki do Egiptu, 
Matka Boża, by nakarmić Niemowlę. Przy karmieniu jedna kropelka mleka 
upadła na skałę, a ta nabrała białego odcienia. Kobiety przychodzą tu, pro-
sząc Maryję, by nie zabrakło im pokarmu lub by uprosić potomstwo. 
13.07.2015

Od nawiedzenia kościoła w Betfage rozpoczynamy naszą procesję Nie-
dzieli Palmowej. Malowidło w apsydzie obrazuje Jezusa na osiołku i grupę 

apostołów, dalszy ciąg 
wydarzeń przedstawio-
no na ścianach. Kamień, 
który cieszył się czcią 
z tego powodu, że stanął 
na nim sam Zbawiciel, 
włączono w obręb ko-
ścioła. Następnym oł-
tarzem naszej drogi jest 
kościół Pater Noster. Tu 
Jezus nauczał apostołów 
modlitwy Ojcze Nasz. 
Na dziedzińcu kościoła 
znajdują się tablice, na 
których w wielu językach umieszczone są słowa tej modlitwy. Polska ma 
takie trzy: po polsku, kaszubsku i brajlem. Przechodzimy na pole widokowe 
na Górze Oliwnej i dalej do kościoła Dominus Flevit. W architekturze na-
wiązuje on do zastygniętej kropli łzy. Poprzez witraż kościoła rozciąga się 
widok na panoramę Jerozolimy. Niezwykle ciekawe jest cmentarzysko od-
kryte na terenie przylegającym do kościoła. Symbole krzyża na ossuariach 
świadczą o tym, że byli tu chowani również chrześcijanie. Na miejscu 
uświęconym modlitwą i agonią Jezusa wzniesiono Bazylikę. Skała Agonii, 
została zachowana w środku prezbiterium. Wnętrze, pozostaje w półcieniu, 
gdyż fioletowe szyby przytłumiają dopływ światła, usposabia to do modli-
tewnego skupienia. Na zewnątrz bogaty portyk z mozaiką, przedstawiają-
cą Chrystusa, uświęcającego wszystkie ludzkie cierpienia. Tu Msza Świę-
ta celebrowana przez kapłanów: Mariana i Andrzeja Czajkowskich oraz  
Mirosława Janowskiego. W Getsemani rośnie siedem potężnych starusz-
ków - drzew oliwnych. Pnie częściowo zmurszałe wydają się być martwe, 
lecz przeczą temu gałęzie pokryte liśćmi i owocami. Są one odroślami au-
tentycznych drzew gaju oliwnego czasów Jezusa. Tu zostawiamy Chrystusa, 
jak niegdyś zasypiając Jego uczniowie. Podążamy w kierunku Mea Sharim 
dzielnicy zasługującej na szczególną uwagę, gdyż mieszkają tu ultraorto-
doksyjni Żydzi. Przy głównych ulicach wiszą ogromne tablice witające go-
ści, upraszające odwiedzające dzielnicę kobiety i dziewczęta o ascetyczny 
ubiór a wszystkich o zachowanie adekwatne do miejsca. Główną ulicą spa-
cerową miasta jest  Ben Yehuda, gdzie każdy z pielgrzymów znalazł coś dla 
ciała. Ostatnim punktem dnia był Pomnik Tolerancji na wzgórzu Armon 
Ha-Naciw, między osiedlem żydowskim i arabskim. Przedstawia on rozłu-
paną na dwie części kolumnę, z której wyrastają gałązki drzewa oliwnego. 
14.07.2015

Kolejny dzień to podróż Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi 
Qelt. Na niej zamieszkał Jan Chrzciciel i tutaj Jezus umieścił akcję przy-

powieści o miło-
siernym Samary-
taninie. Tu pośród 
handlujących 
Beduinów pogrą-
żamy się w tajem-
nicy Eucharystii, 
wrażenie nie dające 
się opisać słowami. 
Właśnie tu, wśród 
szarożółtych pia-
sków, brunatnych 
grot i skąpej roślin-
ności, My – proch 

tej ziemi! Łomot serca w piersi …Zaciśnięte usta…
W niemym okrzyku uwielbienia…Po takiej dawce energii duchowej 

podążamy dalej w kierunku Masady, twierdzy żydowskiej położonej na 
szczycie samotnego płaskowyżu na wschodnim skraju Pustyni Judejskiej. 
Jest ona symbolem heroicznego oporu, aż do końca. Zwłaszcza dla Izrael-
czyków bohaterskiej walki. Na jej ruinach żołnierze składają przysięgę woj-
skową. Ostatni punkt programu – relaksacyjna kąpiel w Morzu Martwym. 
Niezwykłe stężenie soli sprawia, że na powierzchni z łatwością unoszą się 
ludzie nieumiejący pływać.
15.07.2015

Zwiedzanie rozpoczynamy od Hebronu. Znajdujący się tam Grób Pa-
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W ziemi śWiętej

triarchów obok Jerozolimy należy do najświętszych miejsc dla Żydów, Mu-
zułmanów i Chrześcijan. W części pn.-zach. w oddzielnych pomieszcze-
niach znajdują się cztery grobowce dedykowane Abrahamowi i Sarze oraz 
Jakubowi i Leah. Pokryta w pełni dachem pd.-wsch. przestrzeń za Grotą 
służy jako meczet, znajdują się tu grobowce Izaaka i Rebeki. Trafiamy aku-
rat na pierwsze czytanie Tory. Krótka wizyta na Starym Mieście Hebro-
nuu rodziny Muhammeda, naszego opiekuna. Kierujmy się do Ein Karem, 
Sanktuarium narodzenia Jana Chrzciciela. 

W głównym ołtarzu figurka Matki Bożej a tuż obok Elżbiety i Zacharia-
sza. Wnętrze wypełniają wizerunki św. Jana. W bocznej nawie znany nam 
obraz Jezusa Miłosiernego z polskim napisem. Msza Święta. Na końcu jed-
nej z naw schody, prowadzą do słynnej groty, która stanowiła część domu 
Zachariasza, gdzie narodził się św. Jan. We wgłębieniu kamień i napis sym-
bolizujący to wydarzenie. Następnie wspinamy się do Sanktuarium Nawie-
dzenia. Na murze tablice majolikowe z tekstem Magnificat także polskim. 
Obok nich figurka przedstawiająca niezwykłe spotkanie matek. Oddajemy 

się miłosierdziu Boże-
mu odmawiając Koron-
kę. W głównym ołtarzu 
znajduje się obraz Maryi 
Matki Kościoła, Królowej 
Ziemi Świętej. Zatrzymu-
jemy się obok kapliczki, 
przy źródle spotkania Ma-
rii i Elżbiety. Niedaleko 
znajduje się Pustelnia św. 
Jana. Tu wiódł on ukryte 
życie i przygotowywał się 

do misji Prekursora Zbawiciela. Jest to także miejsce Grobu świętej Elżbie-
ty. Dzień chyli się ku zachodowi. Dane nam było wiele zobaczyć i modlić 
się w miejscach tak wyjątkowych. To szczególna łaska, za którą dziękuję 
Bogu… 
16.07.2015

Betania! Zaczynamy Mszą Świętą w kościele, którego fasada główna 
i boczne mają linie ciężkie i surowe, jak rzymski grobowiec. Po wyjściu 
z kościoła zwiedzamy grób Łazarza. Zrobił na mnie niemałe wrażenie. 
Dalej ruszamy do Jerycha. Ruiny miasta giną wśród bujnej przyrody kon-
trastującej z pustynią. Opodal wznosi się „Góra Kuszenia”. Na jej zboczu 
klasztor. Przechodzę wąskim korytarzem w górę pomiędzy skalną ścianą 
a rzędem cel zbudowanych na skraju przepaści, po prawej stronie grota 

ograniczona kratami. Czekam. Otwiera mnich. Schodzę w dół do miejsca, 
gdzie sypiał Chrystus podczas przebywania na pustyni. Tu był Jezus, mógł 
dotykać tych ścian, po tych kamieniach stąpać… Idę dalej. Mała kapliczka, 
w jej wnęce ołtarz, a pod nim kamień, przy którym szatan kusił Jezusa. 
Kilka lampek oliwnych. Głęboka cisza aż kłuje w uszy. Z namaszczeniem 
dotykam kamień, czynię znak krzyża, miejsce takie jak to, nie może nie 
rodzić refleksji. Udajemy się pod sykomorę Zacheusza. Kolejny przysta-
nek pośrodku pustyni w Qasr el-Yahud miejscu chrztu Jezusa. Dookoła 
cisza i spokój, słychać szum traw i leniwie płynącą rzekę Jordan. Do wody 
schodzi ksiądz Marian, wcześniej zakładając albę i stułę. Czyta formułę 
odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Podchodzimy powoli. Ksiądz 
wypowiada sakramentalne „Ja Ciebie chrzczę” i następuje polanie głowy 

pielgrzyma wodą z rzeki. Nowe, świadome życie u boku Chrystusa.
17.07.2015

Szukamy wody żywej. Studnia Jakuba znajduje się na przedmieściach 
Nablusu. Świątynia ma wystrój wschodni. Schodzimy po stromych schod-
kach. Studnia jest niewielkich rozmiarów. Ksiądz Mirek czerpie wodę dla 
pielgrzymów. Kosztu-
jemy wody, która ma 
niepowtarzalny smak, 
wydobywa się z litej 
skały. Ksiądz Marian 
czyta słowa Ewangelii 
dotyczące spotkania 
Jezusa i Samarytanki. 
Czy nasze serca nie są 
czasem twardsze niż 
ta skała, z której woda 
wypływa? Zwiedzamy 
ruiny miasta Sebasta, 
chluby Heroda Wielkiego. Potem jedziemy do Nazaretu. W miejscu gdzie 
obecnie stoi Bazylika znajduje się Grota Zwiastowania. Fasadę otaczają 
krużganki z przedstawieniami Madonn z różnych stron świata (m.in. Mat-
ka Boża Kozielska z modlitwą po polsku). Na ścianach górnego kościoła 
odnajdziemy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod posadzką 
placu znajdują się pozostałości osady z czasów Chrystusa. Kierujemy się 
w stronę Kościoła św. Józefa Żywiciela, wybudowanego w miejscu warszta-
tu ciesielskiego św. Józefa, gdzie Święta Rodzina mieszkała po narodzeniu 
Chrystusa i wychowywał się mały Jezus. Na koniec dnia przenosimy się 
do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego znaku Jezusa, przemiany wody 
w wino. Idziemy wąską uliczką wśród sklepów z pamiątkami, aż dochodzi-
my do Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa. Dla mnie i pięciu par dodat-
kowe przeżycie, gdyż odnowimy przyrzeczenia małżeńskie. Otrzymujemy 
specjalne błogosławieństwo, kwiaty od Alicji i życzenia gości. Na obiadoko-
lację i nocleg jedziemy do Tyberiady – C Hotelu.  
18.07.2015

Przenosimy się w okolice Kafarnaum, na Górę Błogosławieństw. Wy-
strój kościoła skromny. Na środku usytuowany ołtarz, nad którym na 
czterech kolumienkach znajduje się alabastrowy łuk. Jesteśmy w pobliżu 
Tabghy, do której udajemy się celem nawiedzenia Kościoła Rozmnożenia 
chleba i ryb. Zupełnie niedawno został on spalony przez żydowskich eks-
tremistów, czuć w powietrzu unoszący się zapach spalenizny. W prezbite-
rium skromny ołtarz, pod którym znajduje się czarna skała, na której Je-
zus dokonał cudownego rozmnożenia chleba i ryb. Tuż przed nią mozaika 
przedstawiająca kosz z bochenkami chleba i dwie ryby po bokach. Kolejny 
punkt naszej pielgrzymki to wizyta w kościele Prymatu świętego Piotra, 
gdzie przy polowym ołtarzu mamy Eucharystię. Kościół niewielki w środku 
przed ołtarzem znajduje się wystająca ponad posadzkę skała Mensa Christi, 
gdzie Jezus zaoferował apostołom posiłek. Udajemy się dalej nad jezioro 
Genezaret. Idziemy wzdłuż przystani i wchodzimy do łodzi. Z głośników 
słyszymy hymn Polski, na maszcie polska flaga. W czasie rejsu śpiewamy 
Barkę. Na środku jeziora milkną silniki, cichnie muzyka, chwila komplet-
nej ciszy, przerywana tylko szumem wody. Czytam fragmenty z Ewangelii, 
dotyczące burzy na jeziorze i chodzenia Piotra po wodzie. Trzeba przy-
znać, że płynąc po wodach jeziora Galilejskiego mamy obraz większości 
Ewangelii w zasięgu wzroku. Dopływamy w pobliże Kafarnaum – miasta 
cudów Chrystusa. Znajdują się tu ruiny fundamentów dawnych zabudo-
wań miejskich, pozostałości murów Białej Synagogi i świetnie zachowa-
ne kolumny. Drugim ważnym budynkiem są ruiny i fundamenty domu  
św. Piotra. Współcześnie w miejscu dawnego domu wzniesiono nowy ko-
ściół, w którym można oglądać przez specjalnie przeszklone dno ruiny 
domu św. Piotra. I kolejna atrakcja tego dnia – tradycyjny lunch z rybą 
Świętego Piotra. I już jedziemy z prędkością niemalże światła po krętej dro-
dze. Aby mieć obraz tej podróży należy przypomnieć sobie scenę z filmu: 
Żandarm, kiedy to tytułowy bohater wsiada do auta zakonnicy. Na owianej 
niegdyś jaśniejącym światłem Przemienienia górze wznosi się świątynia 
franciszkańska, nasz ostatni dziś przystanek na drodze pielgrzymki. Pa-
trząc na kościół widzimy trzy namioty na górze. Największą uwagę odwie-
dzających przykuwają pokryte mozaiką ściany i sufit. 

Dokończenie za miesiąc.



Nasza Gmina8 s i e r pi e ń  2015Nasza Gmina s i e r pi e ń  20158

V i i  Fe s t y n  pa r a Fi a l n y

Mimo że ma 12 lat jej sukcesy budzą podziw. Julia w tym roku 
zakwalifikowała się do finału Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Nut-
ka-Poliglotka w Warszawie. Jest to konkurs o zasięgu ogólnopolskim. 
W eliminacjach Julia zaśpiewała piosenkę z serialu Violetta, w języku 
hiszpańskim, w aranżacji Miłosza Weimanna. Piosenka zajęła dru-
gie miejsce. Julia otrzymała też nominację na XIV Międzynarodowy 

Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży 
Magia Italiana 2015 który na przeło-
mie czerwca i lipca odbył się we Wło-
szech. Prócz wspomnianych sukce-
sów, zwieńczeniem sześciu miesięcy 

prób i ciężkiej pracy jest 
pierwsza płyta młodej 
wokalistki. Na krążku 
znalazło się 12 bardzo 
zróżnicowanych piose-
nek w językach: fran-
cuskim, hiszpańskim, 
rosyjskim, angielskim 
i oczywiście polskim.

W międzyczasie 
wszyscy chętni odtań-
czyli przed sceną Belgij-

kę, a Waldemar Piasta z wychowanka-
mi Akademii Młodego Piłkarza Legii 
poprowadził pokazowy trening oraz 
zorganizował rodzinne konkursy, gry 
i zabawy.

Za udział w dotychczasowych fe-
stynach zarówno ich uczestnikom jak 
i organizatorom podziękował ks. pro-
boszcz Marian Czajkowski. Dziękując 
byłej prezes Anastazji Górzyńskiej za 
wieloletnie kierowanie Stowarzysze-
niem ks. proboszcz – jak zwykle z cha-
rakterystycznym dla siebie humorem 
– zapytał ją: -Czy pani jeszcze może 

wspierać nasze dzieło? Zaś kierując 
swe słowa do nowej prezes Agnieszki 
Derlatka uzupełnił: - Pani to na pew-
no może. 

Siostra Anna Wrzesińska z grupą 
wolontariuszy prowadziła sprzedaż 
koszulek (których dzięki probosz-
czowi wykonano 200) oraz innych 
upominków, a środki zebrane w ten 
sposób zostaną przeznaczone na przy-
szłoroczne Światowe Dni Młodzieży, 
które w dniach 20-25 lipca odbędą się 
w Krakowie, a weźmie w nich udział 
nabywca biletu nr 1, papież Franci-
szek.

Aplauz zebranych wzbudził wy-
stęp zespołu Jezus żyje z Radomia. 
Tworzą go ludzie zaangażowani w wiarę, których misją jest niesienie 

Dobrej Nowiny za pomocą gitar, pianina i śpiewu.
Przeprowadzona została również aukcja, w tym obrazów będą-

cych darem z pielgrzymek do Włoch i Portugalii. Wśród licytujących 
była m.in. poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

Po licytacji wystąpiła wspomniana już gwiazda wieczoru, czyli 
Boney M. Imitation. Zespół powstał w grudniu 2009 roku. Jest to je-

dyna w Polsce grupa coverowa Boney M. W skład wchodzą: Astou. 
Tatiana, Flavia i Patrick. Pochodzą z Kamerunu, Senegalu - Tanzanii. 
Ich gorący temperament rozruszał publiczność a znane piosenki do-
skonale im w tym pomogły. 

Z innych atrakcji wymienić można przejażdżki konne, dmuchań-
ce, zabawy z clownami (w tym puszczanie okazałych baniek mydla-
nych), strzelanie z łuku (prowadzone przez Macieja Gibasa w stroju 
beduina), loteria fantowa, wystawy tematyczne.

dok. ze str. 2

VII Festyn Parafialny za nami
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Vii Festyn paraFialny

Im dziękujemy
Za naszym pośrednictwem Organizatorzy pragną podziękować 

tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli VII Parafialny 
Festyn Rodzinny pod nazwą Postaw na rodzinę. 

Wśród sponsorów znaleźli się: firma Dana Danuty Banaczek, 
Ewelina i Hubert Olejarz – firma budowlana Freedom ze Świercz-
ka oraz firma pogrzebowa Centrum Nekropolis ze Skarżyska – Ka-
miennej, Sławomir Gładyś z Grzybowej Góry, Gmina Skarżysko 
Kościelne i Rada Gminy na czele z wójtem gminy Zdzisławem 
Woźniakiem i przewodniczącą rady gminy Marzeną Piętak, sklep 
zoologiczno – wędkarski Anny i Rafała Jaromin ze Starachowic, 
poseł Andrzej Bętkowski, Centrum Handlowe Odlewnia i firma 
Mat-Bud Mirosław Kocia, Dariusz Skóra i Andrzej Kwiatkow-
ski – firma Dan z Szydłowca, firma handlowo – usługowa Crow-Bet 
Marioli i Rafała Kruk z Grzybowej Góry, firma Barbary i Bogdana 
Sieczka – Centrum Handlowe Dolna Kamienna, sklep rowerowy 
Lider Skarżysko - Kamienna, Liderhouse – Centrum Przyjęć Oko-
licznościowych Marcinków, Agencja Reklamowa Art-Muz Joanny 
i Zbigniewa Nieczajew ze Skarżyska – Kamiennej, sklep rowerowy 
BB Sport Bartosz Bętkowski Skarżysko – Kamienna, Joanna i Pa-
weł Sieczkowie Skarżysko Kościelne, Bank Spółdzielczy w Wąchoc-
ku – oddział Skarżysko Kościelne Bożena Ciok, firma Meblark Ar-
kadiusza Janowskiego Skarżysko Kościelne, firma instalatorstwo 
elektryczne i oświetleniowe Zbigniew Ścisłowicz, salon samochody 
firmy Ford w Kielcach – Ewelina Kołodziejczyk i Andrzej Baran, 
Apteka Anny Mindy w Skarżysku Kościelnym, Anna i Jan Lecho-
wie – wyroby wędliniarskie, Bogusława i Jan Skorkowie – wyroby 
wędliniarskie oraz Barbara Świerczyńska.

Organizatorzy dziękują również Rycerzom Kolumba, wolonta-
riuszom oraz mediom.

Tradycyjnym zain-
teresowaniem cieszyły 
się stoiska gastrono-
miczne, na których ser-
wowano m.in. pierogi 
babci Zosi. Grilla pro-
wadzili Elżbieta i Zbi-
gniew Ścisłowicz oraz 
Arkadiusz i Barbara 
Janowscy. 

Nagłośnienie za-

pewnił Mateusz Jeziorski. Organizatorem Festynu było Stowarzysze-
nie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, przy ogromnym 

zaangażowaniu ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego, Rycerzy Ko-
lumba, wolontariuszy.

Najbliższe zamierzenie Stowarzyszenia to wrześniowy koncert 

w świątyni oraz listopadowa kwesta w Dniu Wszystkich Świętych.
Dodajmy, że podczas dotychczasowych VI Festynów Parafialnych 

udało się zebrać kwotę 50.101 złotych, a przez minione sześć lat Sto-
warzyszenie na rzecz Parafii przekazało kwotę około 68.000 złotych 

m.in. na renowację kościoła parafialnego, organów, renowację zabyt-
kowych nagrobków na skarżyskiej nekropolii.

Jacenty Kita
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gańskiego wału 
kultowego, któ-
ry otaczał szczyt 
przed tysiącem 
lat. Troszkę zmę-
czeni przeszliśmy 
do autokaru, któ-
ry zawiózł nas do 
wsi Kakonin, skąd 
rozpoczął się rajd 
pieszy do Świętej 
Katarzyny. Łagod-
nym podejściem 
przez las doszli-
śmy do Kapliczki Świętego Mikołaja, przy której zrobiliśmy krótką 

przerwę. Szczytami i przełęczami porośniętymi Puszczą Jodłową po-
maszerowaliśmy raźno w kierunku Łysicy. Na najwyższy szczyt Gór 
Świętokrzyskich doszliśmy w doskonałych humorach, choć niektórzy 
odrobinę się zmęczyli. 

Zbliżająca się burza nie pozwoliła nam długo odpoczywać, więc 
cała wycieczka szybkim krokiem zeszła z Łysicy do źródełka Święte-
go Franciszka, którego uzdrowicielska woda cudownie działa na oczy. 
Następnie powędrowaliśmy do Świętej Katarzyny, gdzie w Muzeum 
Minerałów i Skamieniałości obejrzeliśmy pokaz szlifowania kamieni 
szlachetnych oraz wzięliśmy udział w Lekcji geologicznej. Pierwsze 
krople deszczu złapały nas, gdy wsiadaliśmy do autokaru, a ledwie za-
jęliśmy miejsca rozpoczęła się ulewa. Góry Świętokrzyskie płakały, że 
nasza wycieczka już odjeżdża, ale obiecaliśmy wrócić za rok. 

Rafał Lipka

Wa k ac j e  ’2015

Rajd w Góry Świętokrzyskie
W upalny środowy poranek 5 sierpnia dzieci i młodzież z Grzybo-

wej Góry wzięły udział w wycieczce krajoznawczej połączonej z raj-
dem pieszym po Górach Świętokrzyskich. 

Po przyjeździe do Nowej Słupi i krótkim przyszykowaniu się do 
pokonywania trasy ruszyliśmy Drogą Królewską na Święty Krzyż. 
Wspinaczka z postojami m.in.  przy Buku Jagiełły i Dębie Papieskim 
zajęła nam około godziny, a dzięki wczesnej porze na trasie nie było 

bardzo upalnie. Po wejściu na 
szczyt zwiedziliśmy Muzeum 
Przyrodnicze, w którym dzie-
ci zapoznały się z fauną i florą 
Gór Świętokrzyskich, a także 
poznały prehistorię naszego 
regionu. Weszliśmy także do 
Bazyliki Mniejszej, gdzie nastą-
piła adoracja relikwiami Krzy-
ża Świętego. Na zakończenie 
wspięliśmy się na odbudowaną 
wieżę klasztorną, skąd podzi-
wialiśmy panoramę wojewódz-
twa, aż chciało się zanucić Ach, 
Kieleckie jakie cudne... . 

W drodze do Huty Szkla-
nej zaszliśmy na gołoborze 
oraz zobaczyć pozostałości po-
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Wakacje ’2015

Wakacje w małej szkole
W małej szkole wiele 

się dzieje. Od 27 lipca do 
7 sierpnia w Szkole Pod-
stawowej w Lipowym Polu 
Skarbowym zorganizowa-
ne zostały letnie półkolo-
nie. 

Frekwencja dopisała. 
Ponad 40 osobowa grupa 
najmłodszych mieszkań-
ców Lipowego Pola Skar-

bowego i Lipowego Pola Plebańskiego twórczo, interesująco, aktywnie 
i bezpiecznie spędziła pierwszy tydzień półkolonii, zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój w  Szkole Podstawowej w Lipo-

wym Polu.
Atrakcyjna 

oferta pierwszego 
tygodnia półkolonii 
współfinansowana  
przez  Gminę Skar-
żysko Kościelne 
w ramach zadania 
Artystycznie, tury-
stycznie i sportowo 
składała się naj-

pierw z warsztatów malarskich pt. Odkryj w sobie potencjał artysty. 
Zorganizowana została wycieczka do Lucky 5 Ranch w Mroczkowie, 
gdzie gospodarze przygotowali m.in. jazdę konną i zabawy ruchowe 
pod opieką animatorów, a także ognisko. 

Dużą atrakcją był wyjazd na basen do Starachowic, wycieczka do 

Krakowa pod nazwą Od 
najmłodszych lat z hi-
storią za pan brat (spa-
cer po Krakowie z prze-
wodnikiem oraz ZOO) 
oraz wyjazdu do Hula 
Park-u w Radomiu. 

W drugim tygodniu 
frekwencja również do-
pisała. Ponad 40. naj-
młodszych mieszkań-
ców Lipowego Pola atrakcyjnie i bezpiecznie spędziło, czas. 

-  Poniedziałek: 
warsztaty malarskie pt. 
Odkryj w sobie potencjał 
artysty cz. II.
-  Wtorek: wizy-
ta w Domku Tkaczki 
w Bliżynie oraz druga 
wycieczka do Lucky 5 
Ranch w Mroczkowie – 
(jazda konna, byk rodeo, 

zabawy ruchowe pro-
wadzone przez  ani-
matorów, ognisko).

-  Środa: kolejny wyjazd 
na basen do Staracho-
wic.

-  Czwartek: wyciecz-
ka do Bonanzy, czyli 
wioski indiańskiej 
w Zielonce koło Iwa-
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Wa k ac j e  ’2015

Ciekawa lekcja historii
Do naprawdę interesującego i niezwykłego spotkania, będącego 

piękną lekcją historii, pobudzającego wspomnienia i wyzwalające-
go dobrą energię, doszło 14 lipca w Szkole Podstawowej w Lipowym 

Polu Skarbowym.
N a u c z y c i e l e 

szkoły w poszuki-
waniu informacji 
o historii Szko-
ł y Podstawowej 
w Lipowym Polu, 
na tworzoną stronę 

internetową, dzięki 
pomocy Pań: Jadwigi 
Chojnackiej i Ireny 
Czubak, uczestniczek 
zajęć gimnastycznych 
i tanecznych w ramach 
projektu, napisanego 
dla seniorów Lipowego 
Pola Skarbowego i Ple-
bańskiego przez Sto-
warzyszenie Wiedza 

i Rozwój, dotarli do naj-
starszych mieszkańców, 
którzy chętnie i bardzo 
interesująco opowiadali 
o miejscach w Lipowym 
Polu, w których dzieci po-
bierały naukę.

Przewodnikami w tej 
ekscytującej podróży po 
XX wieku  były Panie: Zo-
fia Niziołek, Teresa Sadza 
oraz Pan Marian Kwiat-
kowski.

Uzyskane informacje 
o historii szkoły, prze-
czytać  będzie można już 
wkrótce na stronie inter-
netowej szkoły.

Wszyscy uczestnicy 
rozstawali się w przeko-
naniu, iż takie spotkania 
przy herbatce powinny  

odbywać się cyklicznie.
Ilona Wątła

nisk – (w progra-
mie były: opowieści 
o życiu Indian, ro-
bienie pióropuszy 
i łapaczy snów, ma-
lowanie twarzy i cie-
kawe konkurencje 
zręcznościowe) oraz 
zwiedzanie zam-
ku Krzyżtopór.
-  Piątek: 
zajęcia sportowe, 
pod hasłem: Nasze 

zdrowie w naszych 
rękach, na któ-
re składały się: 
szkółka piłkarska 
- trening piłkarski 
z trenerem oraz na-
uka zumby.
W ramach dwu-

tygodniowych pół-

kolonii, przeprowa-
dzone były także 
zajęcia profilaktyczne 
w formie pogadanek, 
a dotyczyły one za-
sad dobrego komuni-
kowania się podczas 
półkolonii, zdrowego 
stylu życia, zachowań 
ryzykownych i wybo-
rów dokonywanych 
przez dzieci i mło-
dzież.

Zapraszamy do obejrzenia poniższej fotorelacji.
Więcej zdjęć można obejrzeć na naszym szkolnym FB: Szkoła 

Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym.
Bezpośredni link do strony https://www.facebook.com/

pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Lipowym-Polu-Skarbo-
wym/1444949112487943

Materiał nadesłany przez Organizatorów.
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astronomiczne pokazy nieba

Astronomiczne Pokazy Nieba ‘2015

Od czerwca do sierpnia bieżącego roku w różnych częściach naszej 
gminy Stowarzyszenie Creative Community ze Świerczka przeprowa-
dziło akcję zatytułowaną Astronomiczne Pokazy Nieba ‘2015.

Ich uczestnicy przy pomocy profesjonalnego teleskopu astrono-
micznego, na własne oczy mogli zobaczyć orbitujące wokół słońca pla-
nety układu słonecznego, podziwiać szczegóły powierzchni księżyca 

oraz zaobserwować najbardziej niesamowite obiekty kosmiczne takie 
jak mgławice, czy galaktyki.

Spotkaniom towarzyszyły dyskusje związane z tematyką kosmo-
su, astrofizyki. Zainteresowani wiele dowiedzieli się na temat niesa-
mowitych odkryć współczesnej nauki i ich znaczenia dla zwykłego 
człowieka. Na miejscu był grill i gorące napoje. Spotkania były świetną 
okazją do tego, aby miło spędzić czas w gronie przyjaciół, czy wybrać 
się z rodziną na wieczorny wypad.

Dodatkowym punktem spotkań były 
warsztaty astrofotografii, na których moż-
na było nauczyć się technik fotografowania 
obiektów nocnego nieba takich jak planety, 
księżyc, galaktyki, czy mgławice. Uczestnicy 
warsztatów poznali sprzęt wykorzystywany 
do astrofotografii, narzędzia i oprogramowa-
nie niezbędne do planowania astronomicznej 

sesji zdjęciowej. Pod okiem fotografa zaczęli samodzielnie wykonywać 
swoje pierwsze zdjęcia astronomiczne.

Każdy mógł przynieść swój aparat cyfrowy, przy użyciu profesjo-
nalnych akcesoriów połączyć go z teleskopem i wykonać samodzielnie 
zaplanowane zdjęcie. Wykonywano też montaż wyposażonych w apa-
raty smartfonów, za pomocą których również można wykonywać 
świetne zdjęcia np. księżyca.

W ogłoszonym konkursie na najładniejszą fotografię zwyciężył  
Artur Borek, który zdobył 286 głosów. Otrzyma on sprzęt fotograficz-
ny o wartości 1200 złotych podczas podsumowania projektu.

Stoisko edukacyjne wyposażone było w stanowisko komputerowe 
z oprogramowaniem symulującym w czasie rzeczywistym zdarzenia 
zachodzące na nocnym niebie, oraz pomoce naukowe w postaci licz-
nych map nieba, atlasów gwiazd, plansz z katalogami galaktyk oraz 
innymi publikacjami, dodatkowo pomogły uczestnikom w planowa-
niu najlepszych ujęć do internetowej galerii.

Wspólny dorobek warsztatów 
złożony zostanie w projekt astro-
nomicznego kalendarza na rok 
2016  r., prezentującego piękne ko-
smiczne obiekty obserwowalne na 
niebie na naszej szerokości geogra-
ficznej w poszczególnych miesią-
cach.

Całość zwieńczona zostanie 
wystawą fotografii wykonanych 
podczas warsztatów, która odbę-

dzie się pod koniec sierpnia w holu 
urzędu gminy Skarżysko Kościelne. 
Następnie będzie ją można obejrzeć 
w zespole szkół publicznych. Pod-
czas wystawy nastąpi wręczenie na-
gród oraz zaprezentowany zostanie 
projekt kalendarza zawierającego 
zdjęcia astronomiczne wykonane 
w ramach projektu. Ekspozycje za-
prezentowane na wystawie będzie 
można podziwiać po jej zakończe-
niu w holu Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.

Wystawę fotograficzną, kalendarz astronomiczny oraz nagrody 
konkursowe sponsoruje główny partner projektu - zakład Centrum 
Nekropolis, natomiast zakup części sprzętu użytego do obserwacji fo-
tografii zakupiono ze środków urzędu gminy.

Więcej na: 
http://creative-community.pl

Dana Gameb powalczy w finale
W sobotę 1 sierpnia punktualnie o godz. 9.00 na plaży przy Hotelu 

Magnat w Mostkach rozpoczął się pierwszy z dwóch turniejów elimi-
nacyjnych do Wielkiego Finału w ramach Powiatowych Siatkarskich 
Wakacji. W sportowej rywalizacji nad zalewem na Żarnówce uczest-
niczyło aż siedem zespołów.

Mecze rozgrywane były w kategoriach żeńskiej i męskiej i odby-
wały się równolegle na dwóch boiskach. Po zaciętych pojedynkach 
poznaliśmy zwycięzców pierwszego z turniejów. Wśród pań zwycię-
żyła drużyna Dana Gameb, a w kategorii mężczyzn triumfował ze-
spół Skarżyska Akademia Siatkówki. Obok tych dwóch siatkarskich 
ekip, udział w Wielkim Finale zapewnili sobie również zawodniczki 
Piąteczki oraz zawodnicy drugiej drużyny Skarżyskiej Akademii Siat-
kówki.

Siatkarskie Wakacje organizowane są w ramach Kalendarza Im-
prez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych na 2015 r., a ich or-
ganizatorem jest Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Mostek. W tym roku zawody odbywają  się w gminach 
Skarżysko-Kamienna i Suchedniów, a zakończą się Wielkim Finałem 
Mistrzów rozegranym 29 sierpnia, na Hali Sportowej przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej.

(jaki)
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Stypendia szkolne 2015/2016
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o sty-

pendia szkolne na rok szkolny 2015/2016. Wnioski (wraz z komple-
tem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 
2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościel-
na 2a (pok.119).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyzna-
nie stypendium wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie. 

Od 1 października 2015r. kwota kryterium dochodowego wzro-
śnie do 514,00 zł netto. 

Dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 250 zł/ha przeliczeniowy, 
a od 1 października wzrośnie do kwoty 288 zł.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
•  w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Ko-

ścielna 2a, pok. 119 
•  na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne
Wzory dokumentów na stronie:
http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&su-

b=0&menu=1&artykul=1147&akcja=artykul

Wyprawka szkolna ‘2015
Informujemy, iż do dnia 4 września 2015 roku można składać 

wnioski o udzielenie pomocy uczniom w ramach Rządowego progra-
mu pomocy uczniom w 2015 roku – Wyprawka szkolna.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie 
uczęszczało dziecko.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalne-
go lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania, obejmuje się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym  2015/2016 do klasy III 

szkoły podstawowej i klasy IV technikum,
2) uczniów:

a)  słabowidzących,
b) niesłyszących,
c)  słabosłyszących,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-

nym lub znacznym,
f)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jed-

ną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991  r. 
o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, uczęszczających w roku 
szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawo-
wych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół 
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogól-
nokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających 
do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół 
dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, 
gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinan-
sowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych,  
z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II 
szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z pod-
ręcznika  do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art.22ad ust. 1 
ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podsta-
wie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas 
objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, 
z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota 
uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę 
w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu 
materiałów edukacyjnych. 

Szczegółowe informacje o programie Wyprawka szkolna w roku 
2015 dostępne są pod następującym adresem: 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657
Monika Mączyńska

Sekretarz Gminy

RADA SOŁECKA,  SOŁTYS, RADNI  i GRONO  
PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w MAJKOWIE 

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA

KTÓRY ODBEDZIE  SIĘ  W DNIU
29 SIERPNIA 2015r. ( sobota ) OD GODZINY 16.00

NA TERENIE RODZINNEGO CENTRUM KULTURY 
I WYPOCZYNKU W MAJKOWIE.

W PROGRAMIE IMPREZY m.in.:

WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA
ATRAKCJE  DLA  NAJMŁODSZYCH.
GRILL  i  CATERING   (ODPŁATNE).
GRY  i  KONKURSY  RODZINNE.

OPRAWĘ MUZYCZNĄ  ZAPEWNIA ZESPÓŁ: L I V E  S O U N D 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY
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Rafał Lipka Mistrzem Europy!
W dniach 14-18 lipca br. w czeskim Pilznie rozegrane zostały 

Mistrzostwa Europy Weteranów w Trójboju Siłowym, w których 

wystartował pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej, a reprezentujący 
barwy Wikinga Starachowice, Rafał Lipka, nauczyciel SP w Grzybo-
wej Górze.

Debiutant na arenie międzynarodowej zmierzył się w kategorii 
wagowej +120 kg z zawodnikami, którzy wszyscy(!) byli od niego 
ciężsi i bardziej doświadczeni. Podobnie jak na czerwcowym Pucha-
rze Polski w Kielcach Lipka zaczął przysiady od 250 kg, aby następnie 
wstać 265 kg, a w trzeciej próbie 275 kg. Niezła forma niezniszczal-

nego pasjonata power-
liftingu zapowiadała 
walkę o wysokie pozy-
cje. Wyciskanie leżąc 
skarżyszczanin rozpo-
czął ostrożnie zalicza-
jąc w pierwszym podej-
ściu 215 kg. W drugim 
dorzucił 10 kg więcej, 
aby w trzeciej próbie 
uporać się po niewiel-
kiej walce ze sztangą 
ważącą 232,5 kg. Po-
dejściem tym Lipka 

poprawił własny rekord Polski o 2,5 kg, a także awansował oczko wy-
żej w zawodach. 

Stare powiedzenie mówi, że zawody w trójboju zaczynają się na 
ostro, gdy sztanga leży na pomoście. Przed ME nasz weteran zapo-
wiadał walkę o złoto w martwym ciągu, a po zgłoszonych podejściach 
zawodników rywalizacja zdawała się wyglądać bardzo interesująco. 
Pierwszym podejściem na 280 kg Lipka zgłosił aspiracje do walki 
o medale. W drugim uporał się z ciężarem 300 kg, który pozwolił mu 
objąć prowadzenie w martwym ciągu, a w całych zawodach awan-
sować na 4 miejsce. Przed trzecią serią zaczęły się taktyczne szachy, 
Norweg Age postanowił atakować 302,5 kg; Lipka był przygotowany 
na każdy ciężar, czekał obserwując co zrobi rywal. Norweg spalił po-
dejście, więc Lipka miał już złoto! Zawodnik postanowił nie odpusz-
czać. Zgłosił 310 kg, atakując własny rekord Polski. Próbę wykonał 
znakomicie, a jego podejście było ostatnim podejściem Mistrzostw 
Europy Weteranów. Lipka w swoim międzynarodowym debiucie 
zgromadził 817 kg zajmując 4 miejsce w kategorii +120 kg zawodni-
ków Masters I (40-49 lat) oraz zdobywając złoty medal w martwym 
ciągu, ponadto poprawił rekordy Polski w wyciskaniu leżąc i mar-
twym ciągu. Zawodami tymi skarżyszczanin zakończył pierwszą 
część sezonu, a obecnie przygotowuje się do jesiennych startów pod 
okiem Trenera Włodzimierza Żmijewskiego.

(jaki)

Katarzyna Domańska najlepsza wśród Polek!
K at a r z y na Doma ń sk a 

z Majkowa z czasem 1.38,08 zajęła  
8 miejsce, najlepsze wśród Polek, 
podczas przeprowadzonego 22 
sierpnia XV Półmaratonu Rejów 
w Skarżysku - Kamiennej. Za-
wodnicy, których wystartowało 
około 460. mieli do pokonania 
trasę o długości 21,096 km. Bez-

konkurencyjni okazali się zawodnicy oraz zawodniczki z Kenii. 
Gośćmi specjalnymi półmaratonu byli olimpijczycy Jacek  

Wszoła i Władysław Kozakiewicz.
(jaki)
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