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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

*  zapraszamy na obchody 20.lecia Gminy oraz  
Dożynki Gminne,

*  mamy nowego dzielnicowego,
*  trwa letnia akcja dla krwiodawców,
*  remont strażnicy w Grzybowej Górze,
*  po sesji rady gminy,
*  pielgrzymka parafialna do Medugorie,
*  gościliśmy uczestników Światowych Dni Młodzieży,
*  aktywne szkoły mimo wakacji.

Żegnajcie wakacje, witaj szkoło

Wakacje coraz szybszymi krokami zbliżają się do końca. W ich 
trakcie na terenie gminy dla dużej ilości dzieci zorganizowane zosta-
ły atrakcyjne formy wypoczynku.

Czytaj na str. 10-13

Plac zabaw i ścieżka dydaktyczna otwarte
Jeszcze dwa lata 

temu było w tym 
miejscu… wysypisko 
śmieci. W niedzielę 
21 sierpnia w Lipo-
wym Polu Plebań-
skim nastąpiło otwar-
cie placu zabaw oraz 
ścieżki dydaktycznej.

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 16

Wizyta delegacji Węgrów

21 sierpnia w Majkowie gościliśmy 29. osobową delegację  
Węgrów, którzy przybyli do nas z Iliny na Węgrzech oraz Secianky 
ze Słowacji.

Czytaj na str. 4

VIII Parafialny Festyn Rodziny za nami

Za nami VIII Parafialny Festyn Rodzinny odbywający się każ-
dego roku pod hasłem Postaw na Rodzinę. Podczas tegorocznego  
wydarzenia z aukcji, licytacji, sprzedaży produktów regionalnych 
oraz datków zebrano łącznie około 11.000 złotych. W tym roku reno-
wacji poddana zostanie figura kolejowa.

Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 19
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W y da r z e n i a

Plac zabaw i ścieżka dydaktyczna otwarte
Jeszcze dwa lata temu było w tym miejscu… wysypisko śmie-

ci. W niedzielę 21 sierpnia w Lipowym Polu Plebańskim nastąpiło 
otwarcie placu zabaw oraz ścieżki dydaktycznej.

Od lat to miejsce, położone obok urokliwego, choć małego zbior-

nika wodnego, służyło za wysypisko śmieci. Teren leży na obszarze 
Natura 2000. Rok temu za sprawą miejscowej radnej Renaty Kępy 
rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe: zniwelowano teren, usta-
wiono ławeczki, kosze na śmieci.

Reszta dokonała się w tym roku, a w minioną niedzielę nastąpiło 
uroczyste otwarcie miejsca integracyjnego, placu zabaw oraz ścieżki 
dydaktycznej obszaru Natura 2000. –Całość prac kosztowała około 

50.000 zł. 11.000 prze-
znaczyliśmy z fundu-
szu sołeckiego, ponad 
30.000 to środki pozy-
skane od sponsorów. 
Na ścieżkę dydaktyczną 
8.000 dało starostwo 
powiatowe. Efekty są 
widoczne i choć do koń-
ca trwały ostatnie prace 
wykończeniowe, duża 

liczba mieszkańców już przychodzi w to miejsce z dziećmi w celu od-
poczynku – mówi radna.

Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców Lipowego Pola. 
Wyjątkowo dopisali także zaproszeni goście, a byli wśród nich 
m.in.: Jarosław  
Pajdak – Regionalny 
Konserwator Przy-
rody w Kielcach, 
Wojciech Płusa 
z małżonką – przed-
stawiciel Marszał-
ka Województwa, 
zastępca dyrektora 
Departamentu In-
frastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego 
i prezes powiatowy PSL, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, radna 
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Wydarzenia

powiatowa Danuta Banaczek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska Starostwa Ryszard Sowa oraz przedstawiciele Starostwa, zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna Dariusz Nowak, 
znany regionalista, przyrodnik i fotografik Andrzej Staśkowiak. 

Przybył ks. proboszcz Mirosław Maciąg, obecni byli wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, jej za-
stępca Zdzisław Rymarczyk 
oraz radni: Mieczysława 
Miernik, Stefan Kiełek, An-
drzej Kwiatkowski, Mariusz 
Szwanke, Sebastian Pik, 
Stanisław Czubak, skarbnik 
gminy Danuta Barwicka. 
Swą obecnością wydarzenie 
zaszczycili także dyrektor 
miejscowej szkoły Iwona Maj 
oraz sołtysi i przedstawiciele 
rad sołeckich z całej gminy. 
Docierających na uroczystości witali stosownie ubrani Cezary Płusa 
(Biedronka), Michał Korycki (Krówka) i Mateusz Kowalik (Tygry-
sek).

Uroczystość oficjalnie otwarła i przybyłych powitała spirytus mo-
vens inicjatywy Renata Kępa. Później przedstawiciel rady sołeckiej 

Piotr Nowakowski, radna Re-
nata Kępa oraz wójt Zdzisław 
Woźniak wręczyli podzięko-
wania dla ponad 30. osób pry-
watnych, przedstawicieli firm 
i instytucji, które przyczyniły się 
do powstania tego wspaniałego 
miejsca (podziękowania dla nich 

na str. 14 – red.). 
Nie zabrakło miłych akcentów. Naj-

pierw radnej podziękowali rodzice oraz 
dzieci z Lipowego Pola Plebańskiego i Li-
powego Pola Skarbowego. To samo uczy-
nili przewodnicząca rady gminy Marzena 
Piętak i wójt Zdzisław Woźniak. 

Głos zabrał także starosta skarżyski 
Jerzy Źmijewski dziękując Renacie Kępie 
za cenną inicjatywę a mieszkańcy podzię-

kowali mu za pomoc wręczając obraz namalowany przez Bogusława 
Jelonka przedstawiający widok Natura 2000. –Czekamy na dalsze 
wsparcie naszych inicjatyw – zaznaczyła radna Kępa. 

Zabierając głos wójt gminy Zdzisław Woźniak zaznaczył, że 
mimo wielu problemów, rzucania kłód pod nogi, inwestycję uda-
ło się pomyślnie zrealizować. –Mamy już piękne miejsca integracji  
w Michałowie, rok temu oddaliśmy podobne w Świerczku. Teraz od-
dajemy do użytku kolejne. Dziękujemy Ci Renato za zaangażowanie  
– dodał wójt, a przewodnicząca rady zaznaczyła, że to kolejne miejsce 
w gminie publicznej, kolorowej przestrzeni. Z kolei Jarosław Pajdak 
wskazał na cenne walory przyrodni-
czo – rekreacyjne tej inwestycji.

Nadszedł czas na oficjalne otwar-
cie tego pięknego miejsca. Dokonali 
tego: Jarosław Pajdak, wójt Zdzisław 
Woźniak, Renata Kępa, przedstawi-
cielka najstarszego pokolenia miesz-
kańców Lipowego Pola Plebańskiego 
Henryka Książek oraz jedna z naj-
młodszych mieszkanek sołectwa Oli-
wia Róg. 

W dalszej części ks. proboszcz Mirosław Maciąg odmówił mo-
dlitwę i poświęcił plac oraz ścieżkę dydaktyczną zaznaczając: -Dziś 
w naszej parafii mamy dziękczynienie. Wcześniej odbyły się dożynki 
parafialne, a teraz trwa kontynuacja dziękczynienia.

Dalsza część uroczystości, zakłócona trochę przez deszcz, miała 
już nieformalny charakter.

Wiele atrakcji czekało na najmłodszych. Ilona Wątła i Ewa  
Cedro malowały twarze, dzieciaki mogły ujeżdżać automatycznego 
byka i skorzystać ze zjeżdżalni, loterii fantowej. Dzieciom ufundowa-
no także drobne prezenty.

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny Natura wokół nas. 
Można było oglądać obrazy namalowane przez dzieci oraz pochodzą-
cego z Lipowego Pola malarza Bogusława Jelonka. Chętnie odwiedza-
ne było stoisko promocyjne Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 

Dziadkowie, babcie i rodzice z Lipowego Pola grillowali kiełba-
ski, serwowali przepyszny bigos i ciasta przez nich przygotowane.  
Na stoisku sołectwa Kierz Niedźwiedzi można było skosztować Na-
lewki Niedźwiadka oraz Smalcu Babuni.

Jacenty Kita
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W i z y ta  d e l e g ac j i  z e  W ę g i e r

Wizyta delegacji z Węgier
Od 19 do 22 sierpnia na terenie powiatu, a konkretnie w gminach 

Bliżyn i Skarżysko Kościelne, przebywała delegacja Węgrów z gminy 
Iliny oraz Słowaków 
z gminy Secianky.

Pierwszego dnia 
odbyło się niefor-
malne spotkanie 
powitalne na altanie 
w Brześciu. W sobo-
tę 20 sierpnia goście, 
którym towarzyszył 
przewodniczący 

rady gminy w Bliżynie Tadeusz Łyjak, pojechali do Częstochowy, 
gdzie zwiedzili Jasną Górę. 

W niedzielę 21 
sierpnia goście naj-
pierw przybyli do 
Majkowa, gdzie 
– przypomnijmy – 
w ubiegłym roku, 
z inicjatywy działacza 
społecznego Leszka 
Stecia, odsłonięta 
została tablica upa-
miętniająca pomoc 
narodu węgierskiego podczas wojny polsko – bolszewickiej w latach 
1919-1921.

Delegacji gminy Iliny na Węgrzech towarzyszyła wiceburmistrz 
Veres Belane, gminy 
Secianky na Słowacji 
wicewójt Stefan Deak, 
a w Majkowie powita-
li ich przewodnicząca 
rady gminy Skarżysko 
Kościelne Marzena Pię-
tak, wójt Zdzisław Woź-
niak oraz wójt Bliżyna  
Mariusz Walachnia. 

Obecni byli również miej-
scowi radni Mieczysława 
Miernik oraz Zdzisław 
Rymarczyk. 

Okoliczności nawią-
zania współpracy przy-
pomniał Leszek Steć. 
O genezie odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej mó-
wił wójt Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woźniak. Burmistrz Iliny 
stwierdziła, że liczy na bardziej ścisłą współpracę i zaprosiła do rewi-
zyty samorządowców z obu gmin. 

Wójt Mariusz Walachnia zauważył, iż dzień wcześniej przypada-
ło Narodowe Święto 
Węgier, a tego dnia 
delegacja przebywa-
ła w duchowej stoli-
cy Polski, w Często-
chowie.

Goście oraz nasi 
samorządowcy zło-
żyli wiązanki kwia-
tów i zapalili znicze 

pod tablicą pamiątkową. 
W świetlicy parafialnej 
czekała na nich kawa 
i ciasta, po miejscowej 
świątyni oprowadził 
ich proboszcz ks. Tade-
usz Urbańczyk.

Po południu goście 
oraz towarzyszący im ze-
spół ludowy wziął udział 
w Dożynkach Gminnych 

w Sorbinie. Nabo-
żeństwo dożynkowe 
w tym roku miało 
wyjątkowy charakter, 
jako że Słowo Boże 
odczytane zostało 
w języku polskim 
oraz po węgiersku 
przez Veronikę Ha-
sap, tłumaczkę grupy, doskonale radzącą sobie z naszym językiem. 

W części artystycznej wy-
stąpił dwukrotnie zespół 
z Iliny. Najpierw zatańczył 
węgierskiego poloneza, który 
nosi nazwę Palatosz. Sko-
ro to zespół węgierski – nie 
mogło zabraknąć Czarda-
sza.

Jacenty Kita
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a k t ua l n o ś c i

Mamy nowego dzielnicowego
Ireneusz Borowiec nie jest 

już dzielnicowym w rejonie służ-
bowym nr 10 obejmującym gmi-
nę Skarżysko Kościelne. Został 
awansowany na stanowisko dy-
żurnego.

Jego miejsce zajął mł. asp. 
Paweł Wodziński, z którym kon-
takt jest możliwy pod numerami 
telefonów: 41/39-51-246, telefony 
alarmowe 997, 112 lub e-mail: pa-
wel.wodzinski@ki.policja.gov.pl

Pełni on również dyżury 
w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w każdy czwartek 
w godzinach od 14.00 do 15.00 w pokoju nr 107.

(jaki)

Skorzystaj z oferty – wykonaj przyłącze!
Jeszcze około 120 gospodarstw domowych w naszej gminie nie jest 

podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Właściciele tych po-
sesji mogą to, przy wsparciu finansowym gminy, wykonać już wkrótce. 
-Ci, którzy wcześniej zbudowali przyłącza, mogli korzystać z wysokich 
dopłat z pieniędzy unijnych. Uznaliśmy, że wszystkich mieszkańców 
należy traktować jednakowo, dlatego samorząd zarezerwował w bu-
dżecie pół miliona złotych na pokrycie większości kosztów przyłączy 
dla pozostałych. Dzięki temu mieszkańcy będą musieli zapłacić tylko 
10 - 15 procent wartości inwestycji – wyjaśnia wójt Skarżyska Kościel-
nego Zdzisław Woźniak. 

Ta kwota może wynosić, zależnie od długości przyłącza, od kilku-
set, do ponad tysiąca złotych. W przypadku wyższych kwot możliwe 
będzie rozłożenie spłaty na nieoprocentowane raty. Gmina podpisa-
ła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Skarżysku - Kamiennej. Spółka zajmie się przygotowaniem doku-
mentacji, załatwieniem wszystkich formalności, oraz samą inwestycją. 

W terminie od 5 września do końca października tego roku nale-
ży zgłosić się do siedziby MPWiK w Skarżysku-Kamiennej i podpisać 
umowę. 

Warto skorzystać z tej oferty!
(jaki)

Oddaj krew, wygraj nagrody!
Do końca września br. można oddawać krew w ramach trwające-

go konkursu letniego dla krwiodawców. Organizatorem konkursu jest 
Skarżyski Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przy współudziale m.in. Gminy Skarżysko Kościel-
ne. Osoby, które oddadzą krew w czasie trwania akcji wezmą udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Jedną z nich funduje wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

To już IX edycja konkursu, który co roku cieszy się dużą popu-
larnością. Celem akcji jest zwiększenie wśród mieszkańców powiatu 
skarżyskiego ilości osób oddających krew, a tym samym zapewnienie 
dostatecznej ilość krwi oraz leków krwiopochodnych dla chorych le-
czonych w szpitalach z terenu województwa świętokrzyskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do Skarżyskiego 
Oddziału Terenowego RCKiK, mieszczącego się w budynku admini-
stracji Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpital-
nej 1, tel. 41 252-45-21.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i oddawania krwi 
na potrzeby lecznicze chorych.

(jaki)

Trwa remont strażnicy w Grzybowej Górze

W strażnicy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Grzybowej Górze 
trwają prace remontowo – mo-
dernizacyjne. Wysokość budynku 
została już podniesiona do pozio-
mu szkoły, częściowo wymieniono 
instalację elektryczną, wykonano 
prace przygotowawcze pod mon-
taż jednej z bram garażowych, 
która została już zamówiona, 
a kosztować będzie 12.000 złotych. 
Trwa montaż więźby dachowej.  
– Dotychczasowy koszt remontu 
to 35.000 złotych i były to nasze 
własne pieniądze. Od rady gminy mamy zapewnienie, że dostanie-

my 25.000 złotych na 
wykonanie pokrycia 
dachowego – mówi 
prezes Marian Gładyś.

Jednak na dziś dru-
howie nie mają środ-
ków finansowych na 
zakup i montaż okien 
oraz wykonanie tyn-
ków wewnątrz obiektu.

(jaki)
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z  pr ac  r a dy  g m i n y

Za nami kolejna sesja rady gminy
9 sierpnia odbyła się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy, którą 

otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca rady Marzena 
Piętak. 

Po przyjęciu porządku ob-
rad, sprawozdanie ze swej pracy 
w okresie między sesjami złożył 
wójt Zdzisław Woźniak. 

Później radni składali wnio-
ski i interpelacje. Włodzimierz 
Foch najpierw podziękował za 
wybudowanie kotłowni w szko-
le, potem pytał o kursowanie 
busów od września, wnioskował 

o likwidację pustostanu na ul. Skarbowej oraz o udrożnienie rowów 
koło szkoły i naprawę asfaltu w tym miejscu. Sebastian Pik pytał 
o termin powrotu przystanków autobusowych zabranych do remon-
tu, o termin wykonania drenażu wokół boiska oraz zgłosił koniecz-
ność udrożnienia rowów i niwelacji poboczy przy ul. Świętokrzyskiej 
w Grzybowej Górze. 

O uzupełnienie kruszywem wyrwy w poboczu drogi obok szko-
ły w Majkowie wnioskowała do powiatu Mieczysława Miernik, pro-
siła także o dokończenie prac związanych z umacnianiem skarpy 
w wąwozie. O losy kostki po rozebranych chodnikach oraz fragmentu 
ogrodzenia obok budynku gminy (zlikwidowanych podczas budo-
wy ronda) pytała 
Monika Kocia. 
Radna zwróciła 
również uwagę na 
zły stan chodni-
ków, ich zarasta-
nie. Wnioskowała 
o montaż monito-
ringu na rondzie, 
umieszczenie 
w tym miejscu znaków z nazwami ulic. Pytała również o podjęte dzia-
łania związane z termomodernizacją budynku i remontem dachu SP 
Kierz Niedźwiedzi.

Stanisław Czubak kolejny raz zwrócił uwagę zły stan dróg dojaz-
dowych do pól, pytał o termin poprawy oznakowania skrzyżowania 
z drogą na Gąsawy, z kolei o termin montażu siłowni zewnętrznej 
przy szkole pytał Tomasz Winiarski. Jacek Bryzik pytał przedstawi-
cieli powiatu o termin remontu chodników na ul. Iłżeckiej, o termin 
budowy przyłączy kanalizacyjnych na ul. Południowej, wykonania 
oświetlenia na ul. Polnej. Zgłosił też konieczność odnowienia elewacji 

SP ZOZ od strony ul. Ił-
żeckiej. Andrzej Kwiat-
kowski zgłosił potrze-
bę naprawy chodnika 
obok budynku szkoły 
w Skarżysku Kościel-
nym oraz konieczność 
uprzątnięcia trawy sko-
szonej na poboczach. 

O naprawę rowów 
melioracyjnych przy ul. Staffa w Majkowie prosił Mariusz Szwanke, 
Renata Kępa wnioskowała o wykoszenie trawy od kościoła w stronę 
lasu i torów. O termin przebudowy ul. Świętokrzyskiej w Grzybowej 
Górze pytał Zbigniew Piętak, Zdzisław Rymarczyk pytał o termin 
wykonania oświetlenia na Rudce oraz o postęp prac przy miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, a także przyszłość drogi 
w Michałowie.

O zwiększenie liczby patroli policji w Świerczku wnioskowała  

Marzena Piętak.
Później radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Skarżysko Kościelne na 2016 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028, ustale-
nia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz zmiany do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych  i Narkomanii na terenie gminy na rok 2016. 
Podjęte zostały również uchwały dotyczące nadania tytułu Zasłużony 
dla Gminy Skarżysko Kościelne dla następujących osób:  Marian Gła-
dyś, Marian Przybycień, Elżbieta Jach, Zenon Ziółkowski, Danuta 
Banaczek i Roman Gładyś. Zostaną one wręczone już w najbliższą 
niedzielę podczas obchodów Jubileuszu 20.lecia Gminy Skarżysko Ko-
ścielne.

W dalszej części obrad na zgłoszone wcześniej wnioski odpowia-
dał Marek Czyż – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Stwierdził, że 
rada powiatu zabezpieczyła środki na wykonanie jeszcze w tym roku 
projektu technicznego kompleksowej przebudowy i modernizacji dro-
gi Skarżysko Kościelne – Mirzec na całym odcinku. -Z założenia prace 
obejmą nie tylko wykonanie nowej nakładki asfaltowej, ale również 
budowę chodników, wykonanie zjazdów na posesje oraz wykonanie 
odwodnienia – mówił dyrektor dodając, że projekt powinien być goto-
wy jeszcze w tym 
roku, a to umożli-
wi złożenie wnio-
sku o dofinanso-
wanie inwestycji. 
Wcześniej odbę-
dzie się spotkanie 
z mieszkańcami 
poświęcone temu 
zagadnieniu. Po-
wiat dokończy również remont mostu na ul. Żeromskiego w Majkowie 
z pieniędzy, które zamierza pozyskać z rezerwy Ministra Infrastruk-
tury. 

Dyrektor podał też informację, która usatysfakcjonowała rad-
nego Włodzimierza Focha. Po kilkuletnich poszukiwaniach znalazł 
się właściciel drogi od krzyżówki do mostu przed Lipowym Polem 
Skarbowym. Jest nim Gmina Skarżysko-Kamienna. –Powiat chętnie 
ją przejmie, ale tylko wraz z gruntem, za darmo lub symboliczną zło-
tówkę. Wówczas będzie ją można wyremontować. Powiat przejąłby 
również drogę od mostu do ul. Szkolnej – zapewnił dyrektor Czyż. 

Ponadto obiecał naprawić asfalt obok szkoły przed 1 września, 
uzupełnić kruszywem zakręt w Majkowie. Natomiast na ten moment 
nic nie może powiedzieć w sprawie przebudowy drogi w Michałowie, 
gdyż w budżecie powiatu nie ma na to pieniędzy. ZDP naprawi rów-
nież chodnik obok szkoły w Skarżysku Kościelnym.

Na pozostałe pytania odpowiadał wójt i jego pracownicy. Ksawery 
Krupa powiedział, że pięć przystanków po remoncie zostanie ponow-
nie ustawionych do końca sierpnia, pozostałe trzy we wrześniu. Od-
zyskana kostka brukowa została przeznaczona na remont ul. Iłżeckiej, 
zdemontowane ogrodzenie jest zmagazynowane. Przepusty na dro-
gach gminnych w Kierzu Niedźwiedzim trzeba obejrzeć i na miejscu 
zastanowić się, w jaki sposób je udrożnić. 

Jeszcze w sierpniu powinien być ogłoszony przetarg na wykonanie 
oświetlenia na ul. Polnej.

Grzegorz Pypeć poinformował, że gmina wystąpiła do nadzoru 
budowlanego w sprawie pustostanów i o ile w Grzybowej Górze pro-
blem udało się rozwiązać, to w Lipowym Polu Skarbowym nie ma ure-
gulowanego stanu prawnego.

Ponadto sekretarz gminy Monika Mączyńska wyjaśniła wątpli-
wości związane z montażem siłowni w Kierzu, a wójt dodał, że malo-
wanie ściany zewnętrznej SP ZOZ od ul. Iłżeckiej jest w kompetencji 
dyrekcji placówki.

Jacenty Kita
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Z wizytą u Królowej Pokoju (kronika pielgrzymki)
06.07.2016. Godzina 6.00 we Mszy Świętej w kościele pod wezwa-

niem Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym polecamy intencje, z któ-
rymi wyruszamy na pielgrzymkę do Królowej Pokoju w Medugorie. 

Zwieńczeniem dzisiejszego dnia są jaskinie Punkevni. Główną atrakcją 
Morawskiego Krasu bez wątpienia jest Przepaść Macocha. Jedno z miejsc 
na Południowych Morawach, które trzeba KONIECZNIE zobaczyć. 
Soczysta zieleń, połączona z wysokimi skałami nie pozwalała oderwać 
wzroku. Do tego małe jeziorko na dnie przepaści, a u góry charaktery-
styczna mgiełka budowały atmosferę nie z tego świata.

07.07.2016. Kolejny dzień –Wiedeń. Zaczynamy od wzgórza Kahlen-
berg, z którego król polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą. 
O tych wydarzeniach i eksponatach maleńkiego muzeum, znajdującego 
się w zakrystii kościoła św. Józefa opowiada nam Magda, nasza krajanka 
z Gadki. Dalsze zwiedzanie odbywa się w większości autokarem. Wy-
siadamy i oglądamy miękko falujące linie, zaokrąglenia, wybrzuszenia 
i zagłębienia. Chaos, nieporządek i niepoukładanie - Hundertwasser-
haus, dzieło będące ciekawym budynkiem mieszkalnym. Następnie 
jedziemy do siedziby Habsburgów. Każdy z władców wprowadzał do 

pałacu nowe trendy w sztuce, 
stąd wnętrza i okolice obfitu-
ją w rozmaite style i niespo-
dzianki. Ostatnią atrakcją jest 
Katedra Świętego Szczepana, 
jeden z najstarszych obiektów 
sakralnych Wiednia.

08.07.2016. Medugor-
je - Msza Święta o godzinie 
19.00 z tłumaczeniem symul-
tanicznym. Przed Eucharystią 
o godzinie 18.00 rozpoczął się 

różaniec, równo o 18.40  modlitwa różańcowa została przerwana abyśmy 
mogli otworzyć serce Królowej Pokoju, która o tej godzinie objawia się 
widzącym. Po mszy  koronka pokoju, poświęcenie dewocjonaliów, mo-
dlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i Adoracja Krzyża. Adoracja odbywała 
się w przepięknej atmosferze. Każdy oddany był modlitwie, rozważaniu 
i zadumie, w tle słychać było cudowną muzykę i śpiew w różnych języ-
kach, także polskim. Wielu twierdziło, że modlitwa śpiewana brzmiała 
wręcz jak chór anielski. Obserwowałam osoby wracające na spoczynek. 
Na każdej niemalże twarzy gościł uśmiech a oczy błyszczały ze szczęścia. 
Widać było, że mają serca przepełnione miłością do Boga i bliźniego.

09.07.2016. Po śniadaniu wyruszyliśmy na Górę Objawień – miejsca 
pierwszych objawień Matki Bożej, zwanym Podbrdo. Dla nas, pielgrzy-
mów, było to spotkanie z Matką Bożą, dzięki modlitwie indywidualnej 
oraz różańcowej. Wracamy do centrum. Po południowo-zachodniej 
stronie kościoła przy drodze w kierunku cmentarza stoi wykonana z brą-
zu figura zmartwychwstałego Zbawiciela, która od wielu lat aż do dzi-

siaj wydziela niezwykły olej z prawego kolana Chrystusa. Na lokalnym 
cmentarzu Kovačica pochowani zostali ojciec SlavkoBarbarić i ojciec 
KrižanGalić, mieliśmy okazję pomodlić się przy ich mogile. Po połu-
dniu, o godzinie 18.00 odbył się różaniec, Msza święta i Adoracja Prze-
najświętszego Sakramentu. 

10.07.2016. Ten dzień był szczególny dla naszej grupy przede wszyst-
kim dlatego, że rozpoczęliśmy go wejściem na górę Kriżevac. Miało to 
miejsce o godzinie 5.00 rano, w blasku wschodzącego słońca podda-
waliśmy się refleksji przy poszczególnych stacjach drogi krzyżowej. Po 
śniadaniu udaliśmy się do Mostaru. Idąc labiryntem wąskich uliczek 
i zakamarków widzimy minarety muzułmańskich meczetów, zaś niepo-
wtarzalny klimat Orientu poczułam pijąc kawę po bośniacku w jednej 
z licznych przeuroczych restauracyjek. Kawa jest bardzo mocna i od razu 
stawia człowieka na nogi. Podawana w dżezwie tak, że każdy sam nale-
wa ją sobie do malutkiej filiżanki dodatkowo podkreśla urok Bałkanów. 
Oczywiście razem z kawą serwowana jest mała, słodka przekąska – ra-
chatłukum, czyli mała kostka o owocowym smaku i konsystencji gala-
retki. Mniam, mniam. 

11.07.2016. Kiedy dotarliśmy do Kotoru, kolejny raz oniemiałam 
z wrażenia. Miałam uczucie, że przeniosłam się w czasie, że jestem w in-
nym wymiarze rzeczywistości. Najpiękniejsza jego częścią jest Starówka, 
a tam plątanina lśniących w słońcu uliczek z wyślizganego kamienia, 
krętych przy tym i wąskich. To miejsce trzeba koniecznie zobaczyć. Żad-
ne słowa, nawet zdjęcia nie są w stanie oddać uroku tegoż miejsca.

12.07.2016. Opalamy się, pływamy, pełną piersią wdychamy Monte-
negro na plaży w UtjehaUvala-Maslina.

13.07.2016. Zwiedzamy starożytne miasto Stary Bar w Czarnogórze 
– kiedyś wielkie centrum handlu konkurujące z Dubrovnikiem, teraz 
opuszczone ruiny pełne nostalgii, które tylko przypominają o dawnej 
świetności. Z Baru przejazd do Ulcinij, twierdzy zbudowanej prawie 
2,5 tysiąca lat temu przez Ilirów. Pełno tam uroczych zakątków i bardzo 
przyjemnie spaceruje się uliczkami.

14.07.2016. Czas wolny, chętni biorą udział w Fish Picnic po Jezio-
rze Szkoderskim.

Wyruszyliśmy z Virpazar, łódź podpływa  najpierw pod wysepkę 
Grmožur, na której znajdują się ruiny XIX-wiecznej tureckiej twierdzy, 
do której Tito zsyłał więźniów politycznych (nazywanej „czarnogórskim 
Alcatraz”). Następnie podpływamy pod XV-wieczny monaster Świętego 
Mikołaja, a potem kierujemy się na drugą stronę jeziora – bardziej uroz-
maiconą, porosła roślinnością. Kąpiel w jeziorze (woda 30°C), BAJKA!!!!

15.07.2016. Wyruszamy dziś w dalszą podróż, niestety z powrotem, 
zahaczamy o Budvę - najstarszą osadę na całym wybrzeżu Adriatyku – 
ślady pierwszych zorganizowanych mieszkańców pochodzą z V wieku 
p.n.e. 

16.07.2016. W miejscowości Sinjnawiedzamy cudowny obraz Naj-
świętszej Maryi Panny i jedziemy do Parku Narodowego Krka. Idziemy 
trasą edukacyjną, wiodącą dookoła Stradinskiego Buku – największego 
wodospadu, której przejście zajmuje około godziny. Jednakże to nie ko-
niec atrakcji na autostradzie czeka na nas Bora - najbardziej znany i cha-
rakterystyczny wiatr w Chorwacji, wieje i wieje – bagatela 240 km/h. No 
i niestety jesteśmy uwięzieni na stacji benzynowej, z jednej strony za-
mknięta autostrada, z drugiej przepaść. I pozamiatane … noc spędzimy 
w autokarze! A miało być tak pięknie …

17.07.2016. I powrót do domu. Z bagażem przemyśleń. Po raz kolejny 
dostaliśmy po uszach sądząc, że to my planujemy nasze życie, że mamy 
możliwość pełnego decydowania o nas. Te długie godziny na parkingu 
stacji benzynowej uświadamiają nam, że jesteśmy tylko pyłkiem, który 
dzięki łaskawości Boga kolejny raz obudził się rano, aby móc Go chwalić. 
Nie ulega wątpliwości, że pielgrzymka do Maryi Królowej Pokoju - Gospy 
była dla nas wszystkich wielkim przeżyciem. Wracamy do kraju odno-
wieni w jakimś stopniu w wierze i znacznie bliżej niej. Staliśmy się rów-
nież bardziej umocnieni w wyborze drogi, jaką mamy kroczyć, aby omi-
jać lub pokonywać przeciwności dnia powszedniego właściwe naszym 
czasom i osiągnąć życie wieczne. Na ile uda nam się wytrwać w naszych 
postanowieniach? Czas pokaże, ale bez Maryi i Jej syna z całą pewnością 
nam się to nie uda!

Małgorzata Paź
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VIII Parafialny Festyn Rodzinny za nami
Za nami VIII Parafialny Festyn Rodzinny odbywający się każdego 

roku pod hasłem Postaw na Rodzinę. Podczas tegorocznego wydarze-
nia z aukcji, licytacji, sprzedaży produktów regionalnych oraz datków 
zebrano łącznie około 11.000 złotych z przeznaczeniem na renowa-

cję zabytków kościelnych i nagrobków. W tym roku ma to być figura  
kolejowa.

Tuż przed rozpo-
częciem festynu roze-
grano mecz Samorzą-
dowcy vs Ministranci 
zakończony wynikiem 
2:8 dla tych ostatnich.

Tuż po 16.00 licz-
nie przybyłych miesz-
kańców powitała 
Agnieszka Derlatka, 
prezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Odno-

wy Zabytków Parafii św. Trójcy, głównego organizatora wydarzenia. 
Wśród gości byli m.in. 
starosta skarżyski Je-
rzy Żmijewski oraz 
wójt gminy Skarżysko  
Kościelne Zdzisław  
Woźniak, a także rad-
ni: Renata Kępa, Jacek 
Bryzik, Stefan Kiełek, 
Sebastian Pik i Ma-
riusz Szwanke.

Później przewod-

nicząca rady gminy 
Marzena Piętak wrę-
czyła podziękowania 
za wsparcie inicjaty-
wy sponsorom i dar-
czyńcom. Następnie 
prowadzenie przejęli 
Monika Kocia oraz Pa-
weł Wiatr.

O r g a n i z a t o r z y 
zapewnili bogaty pro-

gram artystyczny. 
Dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Grzybowej 
Górze tańczyły Zum-
bę. Na scenie wystąpi-
ły zespół Romano pod 
kierunkiem Krystyny 
Staszewskiej, Grzybo-
wianki kierowane przez 
Magdalenę Piętak oraz 
Zespół Pieśni i Tańca 

Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego wraz z liderem zespołu Jackiem 
Banaszczykiem. Podziw budziły nie tylko umiejętności wokalno-ta-
neczne zespołu, ale także stroje oraz młody wiek wykonawców. To 
naprawdę wyjątek w skali województwa, że w kultywowanie tradycji 
kultury ludowej angażują się tak młodzi ludzie.

Publiczność zachwycona była występem zespołu kleryckiego 
z Radomia JakNajbardziej, grający muzykę chrześcijańską, którego 
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menadżerem jest ks. 
Piotr Gruszka.

Następnie wy-
stąpiła gwiazda 
wieczoru, czyli duet 
Modern Touching, 
polski cover-show 
zespołu Modern 
Talking. Duet po-
wstał ze wspólne-
go pomysłu dwóch 

muzyków od lat ze 
sobą współpracujących 
w wielu projektach mu-
zycznych na polskich  
i zagranicznych sce-
nach.

Przeprowadzona 
została również aukcja, 
w tym roweru poda-
rowanego przez rodzi-
nę Sieczków. Dochód 
wspomoże cele statutowe stowarzyszenia.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne stoiska gastronomiczne. Dużym 
zainteresowaniem cieszy-
ły się ciasta, gofry, oscyp-
ki, pierogi babci Zosi i żu-
rek Księdza Proboszcza, 

Nie zabrakło atrakcji 
dla najmłodszych. Mo-
gli oni korzystać ze zjeż-
dżalni, dmuchawców czy 
też konnych przejażdżek. 
Swoje wyroby prezento-
wali miejscowi i zapro-
szeni twórcy, jak Elżbieta 
Jach, Barbara Obara czy 
Jadwiga Serafin.

Organizatorem 
Festynu było Stowa-
rzyszenie na Rzecz 
Odnowy Zabytków 
Parafii św. Trójcy, 
przy ogromnym za-
angażowaniu ks. 
proboszcza Mariana 
Czajkowskiego, Ry-
cerzy Kolumba, wo-

lontariuszy.
Dodajmy, że do-

tychczas Stowarzysze-
nie zebrało już kilka-
dziesiąt tysięcy złotych, 
którymi to środkami 
wsparto renowację za-
bytkowego kościoła 
parafialnego oraz na-
grobków na cmentarzu 

parafialnym. W tym 
roku zbierano na 
odnowienie figury 
popularnie nazywa-
nej kolejową.

Nie można za-
pomnieć o spon-
sorach i darczyń-
cach. Byli wśród 
nich: prezes firmy 

KLG Paweł Wnętrzak, Gmina Skarżysko Kościelne, Starostwo Po-
wiatowe Skarżysko- Kamienna, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, właścicielka firmy DANA Danuta Banaczek,  
Barbara i Bogusław Sieczka - właściciele LIDER HOUSE, wytwórnia 
wód gazowanych DAN - napoje, Sebastian Pik - napoje Pierrot, Joan-
na i Paweł Sieczka - pieczywo, Anna i Rafał Jaromin, Monika i Paweł 
Kocia, Jan Lech - kiełbasa na grill, Drukarnia ART – MUZ.

Jacenty Kita
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Wakacyjne podróże
W upalną środę 27 lipca br. dzieci i młodzież z miejscowości Grzy-

bowa Góra wzięły udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej zor-
ganizowanej przez OSP Grzybowa Góra. 

Pierwszą atrakcją na trasie były ruiny zamku w Iłży oraz podzi-
wianie panoramy Przedgórza Iłżeckiego z baszty miejscowego zamku. 
Nie zabrakło również najpyszniejszych lodów z tradycyjnej iłżeckiej 
lodziarni zlokalizowanej na Rynku. 

Wycieczka przejechała następnie kolejką wąskotorową do Marcul. 
Jazda otwartym składem sprawiła dzieciom mnóstwo frajdy i rado-
chy! W Marculach zwiedziliśmy Arboretum, a przewodnik opowie-
dział dzieciom o korzyściach płynących z lasu, pokazał jak rozpo-
znawać gatunki drzew, oprowadził po całym Centrum Edukacyjnym, 
a spotkanie zakończyło się w mini-zwierzyńcu, w którym można było 
podziwiać muflona, daniele, bażanty i kuropatwy. Z Marcul wyciecz-
ka przejechała do Starachowic, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Przyrody 
i Techniki. Wszyscy mieli okazję przekonać się jak ogromny jest Wiel-
ki Piec, podziwiać zachowane modele samochodu Star, a w części ze 
zwierzętami spotkać się oko w oko z dinozaurami. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta w Opactwie Cy-

stersów w Wąchocku. Po Opac-
twie oprowadzał nas zakonnik, 
który w bardzo przystępny sposób 
przybliżył dzieciom i młodzieży 
historię i reguły życia zakonne-
go. Na zakończenie wycieczki 
wpadliśmy na plac zabaw przy 
Zalewie w Wąchocku, na którym 
dzieci szalałyby bez końca, gdyby 
nie zbliżająca się pora powrotu. 
W doskonałych nastrojach wró-
ciliśmy do Grzybowej Góry aby 
zbierać energię na kolejne waka-
cyjne przygody!

Wakacyjny wypoczynek zo-
stał dofinansowany w ramach 
konkursu ofert zorganizowanych 

przez gminę Skarżysko Kościelne.
Rafał Lipka
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Bezpieczne wakacje w Grzybowej Górze
15 lipca 2016 roku Małgorzata Ledwójcik z Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Skarżysku - Kamiennej w Szkole 
Podstawowej w Grzybowej Górze poprowadziła pogadankę na temat 
Bezpiecznych wakacji, ponieważ każdy z uczniów nie może zapomnieć 
podczas wakacyjnego wypoczynku o bezpieczeństwie i zagrożeniach. 

Uczniowie dowiedzieli się jakie są zasady bezpiecznego przebywa-
nia na słońcu oraz kąpieli w akwenach wodnych na których jest ratow-
nik, a woda nadaje się do kąpieli. 

Pani Małgorzata uczuliła dzieci również na to by przebywając 
w lesie, na łące czy w ogrodzie uważali na kleszcze oraz przedstawiła 

sposoby ich usuwania. Podała również przykłady jak należy się zacho-
wać po użądleniu pszczoły lub osy oraz ukąszeniu żmii. 

Na koniec pani Ledwójcik życzyła uczniom nie tylko udanych 
i słonecznych wakacji ale również zdrowych i bezpiecznych.

(rl)

Kolejny wakacyjny wjazd
Dzieci i młodzież z Grzybowej Góry pod opieką dorosłych opieku-

nów wzięli udział w wycieczce do Kielc, która odbyła się 16 sierpnia. 
Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu wa-

kacyjnego Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
w Grzybowej Górze. 
Pierwszym punktem 
na trasie wycieczki 
była wizyta w Cen-
trum Edukacji Geo-
logicznej Geopark 
Kielce. Uczniowie 
wzięli udział w warsz-
tatach praktycznej 

obróbki wapienia, gdzie własnoręcznie wykonali pamiątkowy kamień 
ozdobny. Następnie zwiedziliśmy Centrum, a kapsułą 5D Geo-2020 
udaliśmy się w podróż do wnętrza Ziemi. Pobyt w Geoparku sprawił 
dzieciom sporo frajdy. Kolejnym punktem letniej wyprawy był pobyt 
na basenie Perła w Nowinach, gdzie 
wszyscy mogli ochłonąć i zrelakso-
wać się w jacuzzi lub basenie termal-
nym. Nie zabrakło również zabaw 
w wodzie, pisków i radości. Zmęcze-
ni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy 
do Grzybowej Góry, aby zbierać siły 
na następną wyprawę. 

Wakacyjny wypoczynek został 
dofinansowany w ramach konkursu 
ofert zorganizowanych przez gminę 
Skarżysko Kościelne.

Rafał Lipka

Ogłoszenie o stypendium szkolnym 2016/2017
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o sty-

pendia szkolne na rok szkolny 2016/2017. Wnioski (wraz z komple-
tem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 
2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Ko-
ścielna 2a (pok.119).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyzna-
nie stypendium wynosi miesięcznie 514 zł netto na osobę w rodzinie. 
Dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł z 1ha przeliczeniowego.

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

2a, pok. 119 
•  na stronie internetowej Gminy Skarżysko Kościelne: www.skarzy-

sko.com.pl
oraz na stronie BIP www.ugskarzysko.bip.doc.pl w zakładce 

Oświata na terenie gminy Skarżysko Kościelne
Wójt Gminy

Skarżysko Kościelne
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Wa k ac j e  W  l i p o W y m  p o lu

Lato w szkole nie musi być nudne
Od 1 do 12 sierp-

nia trwały półkolonie 
w Szkole Podstawowej 
w Lipowym Polu Skar-
bowym.

Organizatorzy 
przygotowali atrakcyj-
ną ofertę. To miedzy 
innymi wyjazdy na 
basen i do oceanarium, 
zajęcia manualno-

-kreatywne, taneczne, 
komputerowe, wspól-
ne gry i zabawy na 
świeżym powietrzu, 
plener malarski oraz 
harce w Parku Zabawy 
- to tylko część bogatej 
oferty półkolonijnej 
zapewnionej przez Sto-

warzyszenie Wiedza i Roz-
wój najmłodszym miesz-
kańcom Lipowego Pola. 

I tydzień Półkolonii 
upłynął w miłej atmos-
ferze, wspólnej zabawy 
i niespodzianek oraz do-
starczył nowych ekscy-
tujących doznań podczas 
wycieczek edukacyjnych. 

Półkolonie w Szkole 

Podstawowej są zupełnie bezpłatne 
dla uczestników i mają co roku bo-
gatą ofertę zajęć odbywających się 
w placówce jak i  ofertę wyjazdową. 

Obszerną fotorelację można 
znaleźć na stronie FB szkoły: Szkoła 
Podstawowa w Lipowym Polu Skar-
bowym.

Wakacyjny wypoczynek został 
dofinansowany w ramach konkursu ofert zorganizowanych przez 
gminę Skarżysko Kościelne.

Małgorzata Pączek
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ło się ognisko, pieczenie kiełbasek, potem  dyskoteka piżamowa, seans 
filmowy i długo wyczekiwane nocowanie w szkole, zakończone pysz-
nym śniadaniem następnego dnia. 

Tegoroczne dwa tygodnie to niezapomniany i wyjątkowy czas, 
który długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom uczestniczącym w wyjazdach, wycieczkach, zajęciach. Dzię-
kujemy za najprawdziwszy, najszczerszy uśmiech, za radość, za wy-
trwałość, za współpracę, rodzicom natomiast dziękujemy za zaufanie 
i wszelką pomoc. Zapraszamy za rok.

Wakacyjny wypoczynek został dofinansowany w ramach konkur-
su ofert zorganizowanych przez gminę Skarżysko Kościelne.

Ilona Szwed

Wakacje W majkoWie

Wakacyjne kolonie w Majkowie
W miesiącu lipcu w SP Majków odbyły się Półkolonie dla dzie-

ci. Ponad 40 osób codziennie o godz. 
9:00 przekraczało próg szkoły. 

W tym czasie odbyło się wiele 
interesujących i ciekawych wycie-
czek i wyjazdów np. wycieczka do 
Krakowa, wycieczka do Oceanarium 
i Świętokrzyskiego Parku Miniatur 

w Zagnańsku, wyjazd 
do Bawialni Kuleczko-
wo w Skarżysku- Ka-
miennej, wyjazd do 
Kina Helios w Stara-
chowicach oraz cieka-
we zajęcia: Zumba dla 
dzieci, Język Niemiecki 
na Wakacje, zawody 
sportowe z nagrodami 
poprowadzone przez 

zawodnika Granat Skarżysko –Ka-
mienna Krystiana Szweda

Oprócz tego dzieci miały możli-
wość skorzystania z zajęć kulinarnych 
(pieczenie naleśników), zajęć plastycz-
nych, sportowych oraz wziąć udział 
w wycieczce rowerowej dla starszych 
dzieci zorganizowanej i poprowadzo-
nej przez dyrektor szkoły Danutę Ja-
siewska. Największą zaś atrakcją jak co 
roku okazało się Spanie w Szkole.  

Ostatniego dnia w godzinach po-
południowych na terenie szkoły odby-

Powitanie uczestników ŚDM
W środowe popołudnie dnia 

20 lipca do parafii pw. Świętej 
Trójcy w Skarżysku Kościelnym 
przybyła grupa 50. młodych 
pielgrzymów  z Białorusi.

Po przywitaniu pątni-
ków przez księdza proboszcza  
Mariana Czajkowskiego, Mszą 
Świętą o godz. 20.00 oficjalnie 
rozpoczęto diecezjalne obcho-
dy Światowych Dni Młodzieży 
2016. Eucharystii przewod-
niczył ksiądz Kustosz Jerzy  
Karbownik, a o oprawę mu-
zyczną liturgii zadbał chór 
pod przewodnictwem siostry  
Małgorzaty. Władze lokal-

ne reprezentowała sekretarz Gminy Skarżysko Kościelne Monika  
Mączyńska. Na koniec spotkania wspólnie odśpiewano Apel Jasno-
górski.

Robert Jakubczyk
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Pierwsze nabory wniosków już od 
października 

Na ostatniej sesji 
rady gminy, odbytej 9 
sierpnia, obecne były 
przedstawicielki Lo-
kalnej Grupy Działania 
Razem na Piaskowcu, 
do której przynależy 
nasza gmina. 

W trakcie obrad 
o głos poprosiła dy-

r oz m a i to ś c i

Podziękowania
Powstanie placu zabaw oraz ścieżki dydaktycznej  

w Lipowym Polu Plebańskim nie byłoby możliwe bez wspar-
cia i pomocy wielu osób, firm i instytucji. Okolicznościowe 
listy z podziękowaniem zostały im wręczone podczas uro-
czystego otwarcia tego miejsca w dniu 21 sierpnia.

Do sponsorów i darczyńców należą: Starostwo Powiato-
we w Skarżysku-Kamiennej, Nadleśnictwo Skarżysko-Ka-
mienna, firma Comes Marek i Piotr Sokołowscy, Remigiusz 
Minda, firma Arvi Artur Podsiadło, Rafał Blajerski, firma 
Crow-Bet Rafał Kruk, Michał Książek, Kombinat Formy 
Wojciech Żelaśkiewicz, Kamil Górzyński, MPWiK Skar-
żysko-Kamienna, Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
PPHU TUR Barbara Michalska, BER-TRANS Piotr Berus, 
Barbara Świerczyńska, Wspólnota Gruntowa Lipowe Pole 
Plebańskie, Danuta Banaczek, Stan-Plast Stanisław Chrza-
nowski, Wojciech Płusa, firma Pierrot Sebastian Pik, PPHU 
MAX Maciej Serek, Łukasz Maślikowski, Andrzej Staśko-
wiak, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Hurtownia Kornel, Ewa  
i Andrzej Świat, Piotr Stopiński, Danuta Barwicka, Moni-
ka Mączyńska, Iwona Kowalska, Danuta Jasiewska, Zakład 
Produkcji Artykułów Spożywczych Mister Karol i Ryszard 
Bieńkowscy, Szymon Płusa, PHU A&A Anita Antoniuk, 
firma Lupo Michał Golis i Piotr Zapała.

Kotłownia przebudowana
Dobiegły koń-

ca prace związa-
ne z przebudową 
kotłowni w Szko-
le Podstawowej 
w Lipowym Polu 
Skarbowym, które 
kosztowały niemal 
300.000 złotych.

Zamontowany 
został nowoczesny 
kocioł grzewczy, 

ale prace obejmowały również prze-
budowę instalacji hydraulicznych 
i elektrycznych. Wybudowany został 
komin zewnętrzny, ściany piwnic zo-

stały ocieplone, wykonano drenaż wokół części budynku, gdzie znaj-
duje się kotłownia.

(jaki)

rektor biura Agnieszka Idzik-Napiórkowska, która podzieliła się 
z zebranymi najnowszymi informacjami dotyczącymi działań podej-
mowanych przez LGD do końca tego roku. –Nasz budżet na lata 2014-
2020 dla ośmiu gmin członkowskich wynosi 6,3 mln złotych. Z tego 
3.150.000 złotych jest przeznaczone na działania związane w tworze-
niem nowych miejsc pracy, 1.750.000 zł na rozwój infrastruktury oraz 
1.295.000 zł na tzw. małe projekty – poinformowała na wstępie. Do-
datkowe niemal 1,5 mln zł pochłonie działalność samego biura.

Jak zapowiada A. Idzik-Napiórkowska już w październiku moż-
na się spodziewać pierwszych naborów wniosków. Będą one dotyczyć 
tworzenia nowych miejsc pracy. 630.000 złotych jest zaplanowane dla 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą, kolejne pieniądze 
będą do dyspozycji istniejących już firm chcących zwiększyć zatrud-
nienie. Kolejne nabory to już rok 2017.

LGD realizować będzie również dwa projekty współpracy. Pierw-
szy z nich dotyczy budowy tras nordic walking na obszarze wszystkich 
gmin, drugi o nazwie Rower+ ma sprawić, że trasy rowerowe połączą 
gminy Skarżysko Kościelne i Mirzec ze „Wspóknym Szlakiem Iłża – 
Skaryszew – Wierzbica. 

Ponadto LGD będzie chciało wypromować co najmniej 10 pro-
duktów lokalnych i regionalnych, ale jak zaznacza pani dyrektor, nie 
muszą to być tylko produkty kulinarne. Wytypować można np. uni-
kalne rękodzieło czy też ginące zawody.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy oraz oferty LGD 
mogą się zgłaszać po informacje do biur:
-  w Mircu w środy i piątki  w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 502/866-

700,
-  w Szydłowcu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, 

tel. 502/866-701.
Jacenty Kita

Tak było...

... a tak jest
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