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Egzemplarz bezpłatny

IX Festyn Parafialny był bardzo udany

zakończenie lata

godz. 15:00 – 23:00

W numerze m.in.:
*
*
*
*

pątnicy na szlaku do Częstochowy,
OSP Grzybowa Góra z nagrodą za organizację wakacyjnego wypoczynku,
trwa budowa chodnika w Grzybowej Górze,
ogłoszenie o I Konkursie Piosenki Chrześcijańskiej.

Mnóstwo atrakcji, doskonała pogoda, bardzo liczna publiczność
i mocny wjazd ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego na… zabytkowym motocyklu. Na ratowanie zabytków zebrano kwotę 15.600 zł.
Czytaj na str. 8-10, fotorelacja na str. 15

Trzy umowy o dofinansowanie podpisane

Sponsorzy:

Festyn Rodzinny w Lipowym Polu Skarbowym

7 sierpnia w PrzyORGANIZATOR
bysławicach
w gminie
Gmina Skarżysko Kościelne
ZAPRASZAMY!!!
ZAPRASZAMY!!!
Klimontów, w Dwo- BB - Sport
rze na Wichrowym
Stowarzyszenie
OSKP K. i G. Paź
Wzgórzu wójt gminyWiedza i Rozwój
Zdzisław WoźniakStowarzyszenie
Lipowa Polana
podpisał trzy ważne
umowy na dofinansowanie gminnych inwestycji.
Czytaj na str. 4
Patroni medialni:

Współorganizatorzy:

tel. 608 361 744

Ostatnie pożegnanie Wojciecha Płusy

Tłumy przyjaciół pożegnały Ś.P. Wojciecha Płusę. –Zawsze robiłeś więcej dla innych, niż dla siebie – mówił łamiącym się głosem
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Czytaj na str. 2

19
sierpnia
w miejscu integracyjnym
w
Lipowym
Polu
Plebańskim odbył się Festyn
Rodzinny. Wydarzenie, mimo
padającego wieczorem deszczu,
było udane.
Czytaj na str. 6-7

Pielgrzymka do słynnych sanktuariów Europy

Grupa parafian w dniach 12-21 lipca uczestniczyła w pielgrzymce do słynnych sanktuariów Europy. Dziś część pierwsza opracowana na podstawie relacji Małgorzaty Paź.
Czytaj na str. 11
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Ostatnie pożegnanie Wojciecha Płusy

Tłumy przyjaciół pożegnały Ś.P. Wojciecha Płusę. –Zawsze robiłeś więcej dla innych, niż dla siebie – mówił łamiącym się głosem
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Przybyło niemal 30 pocztów
sztandarowych, w tym Zarządu Wojewódzkiego PSL, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Gminy Skarżysko Kościelne.

W kościele Wojtka pożegnali marszałek Adam Jarubas w imieniu ZW PSL i Urzędu Marszałkowskiego, Mirosław Pawlak - prezes
ZW ZOSP w imieniu strażaków, Artur Berus w imieniu samorządu
powiatowego, Andrzej Brzeziński w imieniu prezydenta Skarżyska
– Kamiennej oraz ZP PSL.

Nabożeństwo żałobne
odprawił ks. proboszcz
Marian
Czajkowski
w koncelebrze ks. Mirosława Maciąga - gminnego kapelana strażaków.
Obecna była na niej pogrążona w żałobie rodzina, przyjaciele Wojtka
z Polskiego Stronnictwa
Ludowego, strażacy z wielu jednostek OSP z terenu powiatu oraz
gmin ościennych, samorządowcy z całego województwa, pracownicy
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W imieniu Samorządu Gminy Skarżysko Kościelne słowa pożegnania wypowiedziała przewodnicząca rady gminy Marzena
Piętak. Przypomniała lata ich wspólnej pracy w Urzędzie Marszałkowskim i działalności samorządowej. Wspominała śp. Wojtka jako
człowieka oddanego sprawom i ludziom, spełnionego zawodowo,
otoczonego przyjaciółmi i grupą licznych znajomych. Lubianego
przez współpracowników, mającego wielkie plany, zainteresowania,
a przede wszystkim mającego kochającą, wspaniałą rodzinę, z której był tak dumny. Zakończyła słowami Aleksandra Dumasa: Zmarli
przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach, tak
Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami.
Po nabożeństwie uczestnicy pogrzebu przeszli na cmentarz parafialny, gdzie druha Wojciecha Płusę pożegnał prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś. Przejmująco zawyły strażackie syreny
w chwili gdy ciało było składane do grobu.
					Żegnaj Wojtku.
Jacenty Kita
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Pielgrzymi na szlaku

Mamy dotację na plan gospodarki niskoemisyjnej

XXXIX Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła ze Skarżyska – Kamiennej w niedzielę, 6 sierpnia. Uczestniczyła w niej grupa
mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
udzielił Gminie Skarżysko Kościelne
dotacji w wysokości 12.720,00zł tj. 80%
kosztów kwalifikowanych na realizację
zadania pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Bezpieczne wakacje na wsi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała w 2017 roku konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich pt. Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji,
O ósmej rano w Sanktuarium Ostrobramskim - Bazylice Mniejszej odprawiono Mszę świętą z udziałem pielgrzymów, celebrowaną
przez biskupa Piotra Turzyńskiego. Później grupa ponad 300. osób
wyruszyła na pielgrzymkowy szlak.

Każdego dnia pielgrzymi pokonywali niewiele ponad 20 km w kilku etapach różnymi drogami - bez względu na warunki atmosferyczne. W tym czasie pokonali blisko 180 kilometrów, by 13 sierpnia wejść
do jasnogórskiego klasztoru i pokłonić się Matce Bożej.

w którym udział wzięła OSP Grzybowa Góra. Zadanie konkursowe
polegało na nagraniu filmu promującego bezpieczną zabawę i pracę na
wsi dzieci w czasie wakacji.
Na początku sierpnia br. Komisja Konkursowa wyłoniła 5 najlepszych prac zgłoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
województwa świętokrzyskiego. Pośród nich znalazł się film nagrany
przez OSP Grzybowa Góra!
Każda jednostka z finałowej piątki zostanie nagrodzona zgodnie
z regulaminem Konkursu zestawami medycznymi R1. Nagroda będzie wykorzystywana przez jednostkę OSP Grzybowa Góra w jej codziennej pracy, czyli do ratowania ludzkiego życia.
Rafał Lipka

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że w dniu
26 lipca 2017 roku
zmarł przeżywszy lat 44

ŚP. Wojciech Płusa

Ze Skarżyska wyruszyły trzy grupy - Franciszkańska, Ostrobramska i Suchedniowska. W tym roku pielgrzymka odbywała się pod hasłem Idźcie i głoście.
(jaki)

były radny dwóch kadencji Rady Gminy Skarżysko Kościelne,
członek Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Skarżysku Kościelnym
oraz sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze,
prezes Zarządu Powiatowego PSL w Skarżysku-Kamiennej.
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.
Pogrążeni w smutku
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne
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Ruszyły prace przy budowie chodnika
w Grzybowej Górze
Rozpoczęły się prace przy Przebudowie drogi powiatowej Nr 0558T
na odcinku ul. Spokojnej, polegającej na budowie chodnika
od skrzyżowania z drogą Nr
0557T do granicy powiatu
skarżyskiego w Grzybowej Górze.
W trakcie przekazania
placu budowy obecni byli
m.in.: starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu Anna
Leżańska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, radna
powiatowa Danuta Banaczek, wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, przedstawiciel wykonawcy - Zbigniew Lisak - właściciel Zakładu Usług Budowlanych LIS-TEL.
W ramach zadania powstanie 576 m chodnika o szerokości od
1,5 do 2 m. W pierwszej kolejności wykonywane są roboty związa-

ne z budową odwodnienia rowem krytym na odcinku zabudowanym.
Całościowy zakres robót natomiast obejmuje wykonanie
chodnika wraz z przebudową, profilowanie i odmulenie
rowów, wykonanie przepustów pod drogą, wymiana
przepustów pod zjazdami,
ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Wartość inwestycji po przetargu wynosi 365.112,95 zł. Udział finansowy Powiatu Skarżyskiego to kwota 260 tys. zł, a Gminy Skarży-

sko Kościelne - 110 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług
Budowlanych LIS-TEL Zbigniew Lisak z Szydłowca.
(jk)

4

Nasza Gmina

Trzy umowy o dofinansowanie podpisane
7 sierpnia w Przybysławicach w gminie Klimontów, w Dworze na
Wichrowym Wzgórzu wójt gminy Zdzisław Woźniak podpisał trzy
ważne umowy na dofinansowanie gminnych inwestycji.
W wydarzeniu wzięli udział: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz
Bąk, radni Sejmiku: Ewelina Bień i Andrzej Swajda. Naszą gminę –

poza wójtem – reprezentowała również przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak oraz prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś.
Dwie umowy podpisane zostały w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej. Strażacy z Grzybowej Góry dostaną 7.000 złotych na wymianę pokrycia dachowego, co stanowi 55,7% wartości zadania (12.557
zł), zaś miejsce integracyjne w Świerczku 7.033 zł na dostawę i montaż
siłowni zewnętrznej (62,9% wartości zadania z kwoty 11.166 zł).
W ramach konkursu wpłynęło w sumie 221 wniosków z 91 gmin.
Zarząd Województwa przyjął przygotowane przez komisję konkursową listy rankingowe
złożonych
wniosków,
a Sejmik Województwa
przyjął na ostatniej sesji
uchwałę w tej sprawie.
Zarezerwowany w budżecie województwa 1
mln złotych wystarczy na sfinansowanie
w sumie 151 projektów - 95 inwestycyjnych (np. związanych z budową placów zabaw czy miejsc integracji lokalnych społeczności) i 56
związanych z zakupem sprzętu, strojów ludowych czy organizacją
lokalnych imprez.
Podpisano także umowy na modernizację dróg dojazdowych do
pól. W przypadku naszej gminy dotacja wyniesie 23.000 zł i zostanie
przeznaczona na budowę drogi w Grzybowej Górze.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w tym roku na poprawę stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekaże samorządom gminnym ze swojego budżetu prawie 1 mln 760 tysięcy złotych,
otrzyma je 69 gmin. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie
lub zostanie zmodernizowanych ponad 30 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Wieś świętokrzyska wypiękniała, widać, że projekty z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017 przynoszą efekty. Kreatywność
i zróżnicowanie składanych wniosków jest tak pomysłowe, jak sami
beneficjenci. Bardzo dziękuję, że są Państwo zainteresowani tymi
miękkimi projektami, bo to nie tylko wielkie przedsięwzięcia się liczą i są dobrze postrzegane przez społeczeństwo, ale również te małe,
oczekiwane przez wiele osób. Dziękuję za współpracę, bo ona gwarantuje finalizację pomysłów, które Państwo przelaliście na papier - mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Jacenty Kita
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Tu zaszła zmiana
Nieustannie zmienia
się plac zabaw i miejsce
integracji w Lipowym Polu
Plebańskim. Tylko w tym
roku wzbogacił się o nowe
elementy o wartości 47.500
zł i… to nie koniec.
-Środki te pochodziły
z budżetu gminy, funduszu sołeckiego oraz sponsorów, część materiałów
przekazała Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej. Duży upust
na uzupełnienie siłowni
zewnętrznej dała nam firma Comes – mówi Renata Kępa, radna Lipowego
Pola Plebańskiego, prezes
wspomnianej wyżej Spółki
oraz Stowarzyszenia Lipowa Pola.

wnętrzna uzupełniona została o wyciąg górny. Kosztem
18.500 złotych zamontowany
został monitoring oraz wybudowano oświetlenie. Na
placu zabaw, kosztem 11.000
złotych pochodzących z funduszu sołeckiego, pojawiła
się huśtawka o wdzięcznej
nazwie Bocianie gniazdo,
mostek łańcuchowy oraz rakieta wspinaczkowa.
W poniedziałek, 21 sierpnia, rozpoczęły się prace przy
budowie sceny o wymiarach
3x4 i nie są to ostatnie plany
w tym uroczym miejscu. Ale
o tym napiszemy innym razem.

Wybudowana została altana oraz pomost wraz z zadaszeniem na
zbiorniku wodnym. Stało się to możliwe dzięki przychylnej decyzji
rady gminy, która przekazała na ten cel 18.000 złotych. Część materiałów w postaci drewna przekazała też Spółka.
Dzięki sponsorowi, który chce pozostać anonimowy, siłownia ze-

Jacenty Kita
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Pogoda nie była im straszna
Podobnie jak w ubiegłym roku, festyn rodzinny na miejscu integracji i placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim, zaszczycił deszcz.

Mimo to, doskonała zabawa trwała do godziny 2.00 w nocy.
Rozpoczęto tuż po 16.00. Każdy, kto nie był w ostatnim czasie w tym miejscu, zauważył zmiany, jakie się dokonały pod względem wyposażenia. To prawdziwie miejsce rodzinnego wypoczynku,
o czym świadczy obecność na festynie całych rodzin przybyłych
z dzieciakami.

Oficjalnego otwarcia festynu dokonała miejscowa radna Renata
Kępa oraz sołtys Stanisław Niziołek. Później głos zabrała sekretarz
gminy Monika Mączyńska, która w imieniu własnym oraz przebywa-

rą poprowadziła Renata
Kępa, najpierw zaprezentował się zespół Śpiewające
chochliki (dzieci w wieku
od 4 do 12 lat) z miejscowości Osiny, gmina Mirzec. –To efekt współpracy
w ramach Lokalnej Grupy
Działania Razem na Pia-

skowcu – mówi Renata Kępa. Zespół prowadzi Iwona Seweryn, a grupie towarzyszył sołtys Roman Stompór.
Później zaprezentował się zespół Grzybowianki, obejrzeliśmy również pokazy sztuk walki w wykonaniu Akademii Holistycznej pod
kierunkiem Krzysztofa Ogłozy.
Dzieciaki mogło pomalować sobie twarze (co czyniła Ilona Wątła), pojeździć na koniach (dzięki uprzejmości klubu jeździeckiego
Pasja z Bliżyna), skorzystać ze zjeżdżalni i dmuchańców. Interesujące
było stoisko Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
ze Skarżyska-Kamiennej oraz LGD Razem na Piaskowcu.
- Za naszym pośrednictwem Stowarzyszenie Lipowa Polana oraz
Rada Sołecka Lipowe Pole Plebańskie dziękuje wszystkim za każdą

jącego na wyjeździe służbowym wójta gminy Zdzisława Woźniaka,
życzyła zebranym dobrej zabawy.
Wśród gości festynu byli m.in.
radni rady gminy Monika Kocia,
Mieczysława Miernik, Mariusz
Szwanke i Zbigniew Piętak oraz
dyrektor szkoły Iwona Maj, a także Dagmara Błach, odpowiedzialna za promocję gminy ze strony samorządu.
W części artystycznej, któ-
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formę wsparcia naszej inicjatywy. Państwa darowizny traktujemy,
jako wyraz zrozumienia i dobroci, a także chęć wspierania rozwoju
lokalnego środowiska – mówi Renata Kępa.
Organizatorzy dziękują sponsorom: MPWiK w Skarżysku-Ka-

miennej, Nadleśnictwu Skarżysko-Kamienna, firmom TEVOR Skarżysko-Kamienna,
CROW-BET Rafał
Kruk,
Danucie
Banaczek,
firmie
MAX Maciej Serek,
Stanplast
Stanisław Chrzanowski,
TRANS BET Piotr
Stopiński oraz następującym osobom:
Rafał Blajerski, Kamil Górzyński, Michał Książek, Bogusław Jelonek, hurtowni KORNEL, firmie DZIK,
piekarniom Dom Chleba i Batmar, Sebastian Pik, Dawid Rusek, firma ART-MUZ, Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych MISTER
Nowa Słupia, firma COMES Marek i Piotr Sokołowscy, firma LUPO
Michał Golis, Hurtownia
Papiernicza
BEST Skarżysko-Kamienna.
Gorące podziękowania organizatorzy
kierują również dla:
Radnych Rady Gminy
Skarżysko Kościelne,
Wójta Gminy Zdzisława Woźniaka, se-

kretarz Moniki Mączyńskiej, skarbnik Danucie Barwickiej, Agacie
Guli - przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także pracownikom urzędu gminy: Dagmarze
Błach, Ksaweremu Krupa, Robertowi Gładyś, Grzegorzowi Pypeć,

Michałowi Walkiewicz. Podziękowania kierują również dla członków stowarzyszenia Lipowa Polna oraz dla Rady Sołeckiej Lipowe
Pole Plebańskie wraz z sołtysem Stanisławem Niziołkiem za pomoc
w przygotowaniu festynu, za charytatywne występy artystyczne dla
zespołu Koliber, zespołu Śpiewające Chochliki z Osin, zespołu ludo-

wego Grzybowianki oraz Akademii Holistycznej (trener Krzysztof
Ogłoza) i Świętokrzyskich Motórzystów. Podczas festynu dzieci mogły
korzystać z darmowej zjeżdżalni ufundowanej przez firmę TEVOR ze
Skarżyska-Kamiennej.
Jacenty Kita
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IX Festyn Parafialny był bardzo udany
Mnóstwo atrakcji, doskonała pogoda, bardzo liczna publiczność
i mocny wjazd na motorze ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego
na… zabytkowym motocyklu. Na ratowanie zabytków zebrano kwotę
15.600 zł.
We wtorek, 15 sierpnia, w Skarżysku Kościelnym odbył się IX Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem Postaw na Rodzinę.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się pogawędka oraz pokazy
w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Niezłomni z Sandomierza. O jej
pracach opowiadał Filip Skórski, opisał też partyzanckie obozowisko
i rodzaje broni.

Oficjalny sygnał do rozpoczęcia festynu dali ks. proboszcz
Marian Czajkowski oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii św.
Trójcy Agnieszka Derlatka.
Ks. proboszcz w towarzystwie
ks. Donata Neski, proboszcza parafii Żeleżnica i Górne
Mokre, na festyn dotarli… na
zabytkowym motocyklu przebrani w mundury niemieckie,
wzbudzając tym entuzjazm zebranych. Dodajmy, że ks. Donat chętnych później obwoził na
swym pojeździe.
Prowadzenie przejmuje Piotr Stiff Stefański,
artysta, muzyk, lider projektu Studium Instrumentów Muzycznych.
W części artystycznej
na scenie najpierw zaprezentowała się zespół Romano pod kierunkiem Krystyny Staszewskiej. Panie zaśpiewały kilka
znanych i popularnych utworów rozrywkowych. W tym czasie dla
najmłodszych zorganizowano rozgrywki sportowe.

8

Nasza Gmina

Następnie wystąpiła pianistka Dominika Gonciarz ze Starachowic oraz działające przy MCK w Skarżysku-Kamiennej Perły z lamusa
pod kierunkiem Anny Tchórzewskiej.

Skarżyski Klub Sportów Walki pod kierunkiem Zbyszka Zaborskiego dał świetny pokaz karate oraz… nagrodę w postaci dwóch
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O bI Xc hFeosdy
tyn
D nPa
i arSatfiraalżnayk a
miejsce na rozpoczynającą się wkrótce Letnią
Akademię Karate.
W przerwie między
występami artystycznymi przewodnicząca
rady gminy Marzena Piętak oraz prezes
Agnieszka
Derlatka
wręczyli podziękowania sponsorom i darczyńcom (ich wykaz publikujemy niżej). Przyjmując podziękowanie
wójt gminy Zdzisław Woźniak wyraził szacunek organizatorom za
wysoki poziom przygotowania wydarzenia.
Cały czas wśród publiczności
spacerowali
członkowie Stowarzyszenia z puszkami, do których można było wrzucać
datki na cele statutowe.
Kwestę prowadzili Monika i Wojciech Sekleccy
oraz Waldemar Dwojak
i Włodzimierz Markiewicz.
W międzyczasie na festyn dotarło kilkudziesięciu motocyklistów
z grupy Świętokrzyscy Motórzyści – oni w ramach akcji charytatywnej
przekazali obraz motocyklisty, wspierając tym samym szczytne cele
festynu.
Z uznaniem zebrani przyjęli grupę młodzieży ze scholi parafialnej
Nadzieja, w której wystąpili: Andżelika Gruszczyńska, Karina Piętak, Magdalena Niziołek, Adam Niziołek, Arkadiusz Piętak i Mikołaj Sieczka.
Zainteresowanie wzbudziły pokazy taneczne wychowanków skarżyskiej szkoły tańca Respekt, naszych gimnazjalistek oraz tancerzy

z Kierza Niedźwiedziego: Weroniki Winiarskiej i Aleksa Duklasa,
Kai Duklas i Olafa Duklasa, Ewy Indyka i Macieja Woźniaka, Marysi Indyka i Gabrysi Sodel.
Uczestnicy festynu mogli obejrzeć wystawy tematyczne, gdzie
swoje dzieła prezentowali twórcy ludowi (Elżbieta Jach), wystawę
malarstwa, eksponaty Muzeum Regionalnego, rzemiosła artystycznego, pszczelarską oraz wyrobów wikliniarskich i hafciarskich, a także
KGW z Mirca. Można było skorzystać z kiermaszu dobrej książki.
Swoje stoisko miały również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sklep Mrówka z Grzybowej Góry oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, na którym każdy mógł spróbo-

wać wody z saturatora, a dla najmłodszych doktor H2O przygotował
konkursy z nagrodami. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem.
W programie znalazły się aukcje cennych przedmiotów, cały czas
czynny był rodzinny plac zabaw, dmuchańce, możliwa była jazda konna, strzelenie łuku (poprowadził je Maciej Gibas), loteria fantowa, rywalizacja sportowa w dwa ognie, gra w szachy (prowadził Zbigniew
Górzyński).
Największe ceny podczas aukcji wylicytowano za obraz motocyklisty (500,00 zł) oraz Jana Pawła II wykonany techniką haftu krzyżykowego – tu wylicytowano 400,00 zł.
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I X Fe s t y n Pa r a fi a l n y

Uczestnicy mogli spróbować swojskiego jadała oraz skorzystać
z kawiarenki Pod chmurką z pysznym domowym ciastem, goframi
i lodami. Nie zabrakło oczywiście żuru i pierogów
Rozstrzygnięto
również konkurs plastyczny
zorganizowany przez starachowicki oddział KRUS
na temat bezpiecznych maszyn rolniczych, w którym
nagrodzono 10. dzieciaków.
Byli to: Wiktoria Wiatr,
Nadia Kocia, Amelia Migos, Natalia Lipa, Zuzanna Materek, Zosia
Materek, Paulina Karpeta, Antoś Karpeta, Oliwia Jaromin oraz pięcioletni Antoś.
Później rozlosowano nagrody w loterii fantowej. Trzy główne,
w postaci spływu kajakowego rzeką Kamienną do Wąchocka, ufundował Skład Opału Karbon Artura Fijałkowskiego. Na koniec do zabawy zagrał zespół Koliber.

Skarżysko
Kościelne,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo
Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej,
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżysku-Kamiennej,
Bank Spółdzielczy w Wąchocku, radni powiatowi Danuta Banaczek
i Paweł Wiatr, Zakład
pogrzebowy Stopa-Borowiec, Zakład pogrzebowy Krupa, Zakład pogrzebowy Szymoniak, firma Batmar, Mariola i Rafał Kruk – sklep
Mrówka w Grzybowej Górze, radni Janusz Sieczka i Sebastian Pik,
Barbara i Bogusław Sieczka – firma Lider z Grzybowej Góry, Dariusz
Skóra i Andrzej Kwiatkowski – firma DAN Szydłowiec, Joanna i Bogusław Sieczka, Anna i Rafał Jaromin, Anna i Jan Lech, Bogusława
i Jan Skorek, Iwona Półtorak, Zbigniew Zaborski oraz Rycerze Kolumba i wszyscy parafianie, którzy dostarczyli domowe ciasta. Szacunek należy się jednak przede wszystkim członkom Stowarzyszenia,
którzy bardzo licznie zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie festynu.
Jacenty Kita
Skarżysko Kościelne,
dnia 15 sierpnia 2017 r.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się innymi.
			
Jan Paweł II

Organizatorem festynu było Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku – Kościelnym wspomagane
przez Rycerzy Kolumba. Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację zabytków w parafii św. Trójcy.
Wydarzenie finansowo i rzeczowo, organizacyjnie i pracą, wsparli: ks. proboszcz Marian Czajkowski i jego mama Zofia, Gmina
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Podziękowanie
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej
Trójcy w Skarżysku Kościelnym z całego serca dziękuje wszystkim
za obecność, życzliwość, pyszne domowe ciasta i wsparcie
IX Parafialnego Festynu Rodzinnego pod hasłem: Postaw na Rodzinę.
To hasło oddaje w pełni cel naszych spotkań. Wspólnie spędzony
czas integruje, umacnia więzi, przybliża, pozwala na wyciszenie.
Wiele rodzin naszej gminy spędziło czas ze sobą, z dala od medialnego
hałasu i trudu dnia codziennego.
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację
remontu zabytkowego ogrodzenia wokół Kościoła.
Wyrażając swą wdzięczność, już dziś zapraszamy na kolejny,
jubileuszowy festyn za rok.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy
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Pielgrzymka do słynnych sanktuariów Europy
(część 1)
Grupa parafin w dniach 12-21 lipca uczestniczyła w pielgrzymce
do słynnych sanktuariów Europy.
12 lipca po porannej Mszy Świętej (o godz. 3.30) w koncelebrze
księży Mariana i Andrzeja Czajkowskich
wyruszyli w trasę liczącą 1300 kilometrów.
Dzień później docierają do Werony.
Stare Miasto ma klimat małego, włoskiego
miasteczka. Pełno tam
placów i placyków, wąskich ulic i uroczych kamienic. Najpierw trafili
na via Capello, gdzie znajduje się Casa di Giulietta, czyli legendarny
dom Julii. Tuż przy domu Julii znajduje się śliczny plac Piazza delle
Erbe. Na placu znajduje się najbardziej charakterystyczna fontanna
Werony - Madonna di Verona.Mijamy okazałe Palazzo del Capitano
i Palazzo degli Scaligeri. Później uczestnicy pielgrzymki przez bramę
zwaną Porta Bombardiera, przechodzą na via Arce Scaligere, gdzie
znajduje się dom Romea oraz na Piazza
Brá.
To właśnie tam
znajduje się najbardziej
charakterystyczna budowla miasta - Arena di Verona,
zbudowana była w I
w n.e. i podobnie jak
Koloseum była oryginalnie rzymskim amfiteatrem. Obecnie jest najlepiej zachowaną budowlą tego rodzaju i nadal sprawuje swoją funkcję.
Jest czynnym teatrem, operą i areną koncertową.
Kolejnym punktem tego dnia jest Mediolan. Po Mszy Świętej
w Katedrze Narodzin Świętej Maryi, udają się do Galleria Vittorio
Emanuele II, pasażu handlowy łączący plac katedralny z placem, przy
którym stoi teatr operowy La Scala. Galeria powstała w drugiej połowie XIX w., ma 196 metrów długości, 14,5 szerokości. Alejki galerii
prowadzą do La Scali. To jeden z najsłynniejszych teatrów operowych
na świecie. Znajduje się przy Piazza della Scala.
Dalej Via Orefici, później znaną ulicą handlową Via Dante, pielgrzymi udają się
zamku,
którego
przebudowę Francesco Sforza rozpoczyna w 1450
roku. Ludwik Sforza, kolejny władca
Mediolanu wzywa
do siebie renesansowych artystów: B.
Zenale, B. Butinone, Bramante, Leonardo da Vinci. To właśnie tutaj Leonardo portretuje jego kochankę Cecylię Gallerani, słynną Damę z łasiczką (gronostajem).
14 lipca w Turynie pierwszym celem pielgrzymki jest Sanktuarium
Bazyliki Maryi Wspomożycielki. Tutaj znajduje się Dom Macierzysty
Salezjanów, ponieważ w tym miejscu ks. Jan Bosko zainicjował swoje
dzieło na rzecz młodzieży.
Kolejnym etapem jest Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki

Strapionych.
kościół wybudowany
został w XVII wieku, według projektu Guarino Guariniego, wyjątkiem
jest bogato zdobiony ołtarz, który
jest dziełem Filippa
Juvarry. Poświęcona jest Marii della Consolatrice, patronce Turynu. Następny punkt
to Katedra Duomo, poświęcona św. Janowi Chrzcicielowi, który nota
bene jest patronem miasta. Kościół budowano w latach 1491 - 1498.
W kaplicy obok ołtarza głównego przechowywany jest słynny Całun Turyński.
Pielgrzymi napełnieni przeżyciami, wyruszają do La Salette, malowniczej górska wioska
w południowo-wschodniej Francji, położona na
wysokości 1800 metrów
n.p.m.
Przewodnik przybliża im historię Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, która związana jest z dwójką pastuszków
(15 letnią Melanią Calvat i 11 letnim Maksyminem Giraudą), którym
19 września 1846 roku na miejscowej górze ukazała się Matka Boża.
W bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium znajduje się Góra Planeau
(Święta Góra), na szczycie której znajduje się mierzący 7 metrów krzyż
saletyński
Dzień później (15 lipca) wyjazd do Carcassonne, największej
w Europie fortecy.
Najstarszą budowlą
jest Katedra św. Nazaire – wzniesiona
w XI wieku romańska
budowla, zbudowana
na jeszcze starszych
fundamentach. Niestety, od XI wieku
przetrwało tylko kilka kolumn we wnętrzu katedry, ozdobione płaskorzeźbami. Pielgrzymi zwiedzają Katedrę Sant Michael.
Nie można zapomnieć, że to właśnie w Carcassonne kręcono film
Robin Hood z Kevinem Costnerem i Joan of Arc Luca Bessona.
Opracowano na podstawie obszernej relacji uczestniczki pielgrzymki Małgorzaty Paź, którą w całości można przeczytać na stronie internetowej www.parafia-skarzysko-kosciele.pl
Zdjęcia: Małgorzata Paź, Marzena Piętak
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PRZEGLĄD PIOSENKI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym
TERMIN PRZEGLĄDU: 22 października 2017r.
CELE PRZEGLĄDU:
1. Aktywizacja i integracja społeczności oraz pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i dziedzictwa kulturowego.
2. Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
3. Promowanie kulturalnego(wolnego od używek) spędzania wolnego czasu przez wszystkie grupy społeczne(dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy).
4. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców
wsi oraz nauczenie świadomego uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych na wysokim poziomie.
5. Promowanie i propagowanie piosenki religijnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
7. Krzewienie wartości chrześcijańskich.
8. Inspiracja do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki religijnej.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów .
2. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
• soliści
grupy wiekowe:
		
I - dzieci
		
II - młodzież
		
III - dorośli
• duety, zespoły wokalne i wokalno –instrumentalne,
• chóry i schole.
3. Wykonawca prezentuje na scenie dwa utwory o tematyce religijnej
4. Uczestnicy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, podkład
CD). Organizatorzy dopuszczają możliwość występów bez podkładu muzycznego.
5. Ogólny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
6. Płyty lub inne nośniki (pendrive) z nagranym podkładem winny
zostać dostarczone do Organizatora na godzinę przed rozpoczęciem Przeglądu.
7. Dane techniczne:
• Podkład muzyczny powinien być na płycie CD lub nośniku danych (pendrive)
• Podkłady instrumentalne bez partii wokalnych.
• Płyta opisana: wykonawca, tytuły piosenki, czas trwania.
8. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia (dostępnej natronie www.parafia-skarzysko-koscielne.pl) do dnia 8 października 2017r. (termin ostateczny)
drogą mailową na adres: poczta@parafia-skarzysko-koscielne.pl
lub dostarczenie osobiście do siedziby Stowarzyszenia: Skarżysko
Kościelne ul. Kościelna 16
9. Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na wszelkich dostępnych nośnikach
utworów wykonanych w czasie Przeglądu. Wyrażają też zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
OCENA I NAGRODY:
1. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury powołane
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przez Organizatora.
Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.
2. Jury przyzna najlepszym wykonawcom miejsca, wyróżnienia i nagrody. Przewiduje się przyznanie nagrody publiczności.
3. Jury może przyznać I, II i III miejsce oraz wyróżnienia według uznania.
W swoim wyborze kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru i oryginalność (zgodnie z celem Przeglądu),
- wykonanie, emisja głosu, dykcja itp.
- ogólny wyraz artystyczny – osobowość sceniczna.
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa
ufundowane przez Organizatora.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe na adres e-mail lub dostarczają osobiście do siedziby Organizatora.
2. Uczestnicy Przeglądu zapewniają ubezpieczenie we własnym zakresie oraz przyjeżdżają na koszt własny.
3. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
4. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu koncertu
(np. pianino, gitara, akordeon itp.)
POZOSTAŁE UWAGI:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji
regulaminu.
2. Sprawy nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników Przeglądu.
BIURO ORGANIZACYJNE:
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym
26-115 Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 16
tel./fax 41 2714085
e-mail: poczta@parafia-skarzysko-koscielne.pl
Karta Zgłoszenia Uczestnika do I Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej w Skarżysku Kościelnym
1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa grupy/zespołu:
………………………………………………………………….………
2. Telefon kontaktowy:
…………………………..………………………………………………
3. Adres e-mail do kontaktów w sprawie przeglądu:
…………………………………..................……………………………
4. Krótka informacja o sobie/grupie/zespole i dotychczasowych dokonaniach artystycznych
…………………………….…………………………………….………
……………………………….………………………………….………
……………………………….………………………………….………
5.Tytuły piosenek:
1) ………………………………….……….……………………………
2) ………………………………………..………………………………
6. Informacja o potrzebach nagłośnieniowych (jeżeli takiej nie ma,
pole proszę zostawić puste)
………………………………………………………………………….
……………....…………………………………………………………..
7. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego poprzez fotografie, filmy i nagrania, w związku z udziałem
w Przeglądzie.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach
związanych z udziałem w Przeglądzie.
...............................................................
miejscowość, data
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czytelny podpis uczestnika/opiekuna

Kultura

„Grzybowianki” na festynie w Odrowążu
Zespół Grzybowianki w towarzystwie kapeli (Stefan Ruzik i Mieczysław Szwed) wystąpili w niedzielę, 6 sierpnia, podczas Parafialnego Festynu Integracyjnego w Odrowążku.
Jego uczestników powitał ks. proboszcz Wincenty Chodowicz,

po czym prowadzenie przejęli Ola Bernatek i Michał
Lisowski. Na początek powitali wszystkich przybyłych
na wydarzenie, w tym wójta
Bliżyna Mariusza Walachnię
z rodziną oraz wójta Zagnańska Szczepana Skorupskiego.
W części artystycznej
najpierw wystąpili młodzi artyści: Kinga Jańczyk i Weronika Lisow-

i młodzieży z Parafii Odrowążek.
Następnie słuchaliśmy i oglądali występy zespołów: Grzybowianki
wraz z kapelą, Mali Maninianie z gminy Czorsztyn, Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki, powiat kraśnik, Parafialna Orkiestra Dęty Perły
Wincentego z Odrowążka pod batutą Izabeli Wojcierowskiej (część
występu był wspólny z zespołem Kuźniczanki oraz Zespół Pieśni
i Tańca Sorbin.
Do wspólnej zabawy doskonale wprowadziła zebranych kapela
Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin (Dariusz Figarski, Edward Orłowski,
Ryszard Kucewicz, Wiesław Ciura), a później zagrały również Kapela Łysogórska (Adam Młodawski, Michał Jaguś, Mariusz Chabam,
Monika Lanczyk i Andrzej Grzegorczyk) oraz Bliżej Serca (Zbigniew
Jedliński, Ryszard Szkieł i Jacek Miernik).
Jacenty Kita

ska (śpiew) oraz Dominika Lisowska (gra na skrzypcach), a także
najmłodsza (czteroletnia) Zuzia Wojcierowska. Dzieci uczestniczą
w warsztatach muzycznych realizowanych w ramach Projektu Organizacja warsztatów służących popularyzacji edukacji wśród dzieci
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T r wa ją Wa k ac j e

Wakacyjny projekt w Grzybowej Górze

wali druhowie OSP oraz
nauczycielki miejscowej
szkoły
podstawowej
dzięki czemu wszyscy
czuli się bezpiecznie.
Pierwszym
punktem
wycieczki było zwiedzenie i poznanie historii
Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie
Sandomierskim. Sympatyczna Pani Prze-

W ramach wakacyjnego projektu realizowanego przez OSP Grzybowa Góra, a polegającego
za zapewnieniu dzieciom
i młodzieży z terenu gminy Skarżysko Kościelne
bezpiecznego spędzania
wolnego czasu w okresie
wakacyjnym, w dniu 26
lipca odbyła się wycieczka
krajoznawcza do Baranowa Sandomierskiego i Kurozwęk.
W eskapadzie udział
wzięło prawie 50 dzieci,
młodzieży i dorosłych
z Grzybowej Góry i okolicznych sołectw. Opiekę
nad uczestnikami sprawo-

i dorośli odpoczywali w przypałacowych ogrodach.
Drugim punktem wycieczki były Kurozwęki, gdzie podzieleni
na grupy wycieczkowicze korzystali z atrakcji Pałacu i Krainy Bizonów. Niesamowitą atrakcją dla dzieci było „zgubienie się” w kukurydzianym Labiryncie, uformowanym w postać Tadeusza Kościuszki.
Na szczęście dzielni uczestnicy wycieczki znaleźli drogę do wyjścia!

Wszyscy spotkali się prawie oko w oko z potężnymi bizonami, które
leniwie odpoczywały w cieniu drzew. Dzieciom podobała się wizyta
w lochach, w których straszyły nie tylko duchy...

wodnik w interesujący sposób przybliżyła wycieczkowiczom barwną
historię dawnej rezydencji magnackiej, a po zwiedzeniu zamku dzieci

Zwiedzono także Pałac w Kurozwękach, gdzie przewodnicy opowiedzieli zajmującą historię Kurozwęk.
W drodze powrotnej podziwiano piękno świętokrzyskiej przyrody, a sama wycieczka była okazją do rozwijania samodzielności, wytrzymałości i zachętą do samodzielnego poznawania historii i kultury regionu.
Projekt był współfinansowany przez gminę Skarżysko Kościelne
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Rafał Lipka
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Zaproszenie

KOLOROWE
zakończenie lata

godz. 15:00 – 23:00

ORGANIZATOR
Gmina Skarżysko Kościelne
Sponsorzy:

ZAPRASZAMY!!!

- BB - Sport

Patroni medialni:

OSKP K. i G. Paź
tel. 608 361 744
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Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie
Wiedza i Rozwój
Stowarzyszenie
Lipowa Polana

