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Egzemplarz bezpłatny

Za nami „Kolorowe Lato”

* projekt w Lipowym Polu Plebańskim zakończony,
* gmina pozyskała kolejne pieniądze,
* o gminnych inwestycjach,
* świętowali skarżyscy policjanci,
* zapraszamy na Marszobieg Powiatowy.

Piękna pogoda sprawiła, że tłumy przyszły na festyn rodzinny
Kolorowe Lato, który 4 sierpnia odbył się na placu zabaw w Lipowym
Polu Plebańskim.
Czytaj na str. 8, fotorelacja na str. 15

Charytatywnie dla Kacpra i Kai
W sobotę 18 sierpnia
w Lipowym Polu Plebańskim odbył się Festyn Charytatywny, podczas którego zbierano pieniądze na
ratowanie Kacpra i Kai
Pisarków.
Czytaj na str. 9

X Jubileuszowy Festyn Parafialny

To były udane wakacje

W środę 15 sierpnia w Skarżysku Kościelnym odbył się X
Jubileuszowy Festyn Rodzinny
Postaw na rodzinę pod hasłem Sto
Lat Niepodległej. Zebrane środki –
12.500 zł zostaną przeznaczone na
renowację zabytków w parafii św.
Trójcy.
Czytaj na str. 2-3, fotorelacja na str. 16

Wakacje dobiegają końca. Dzieci i młodzież aktywnie wypoczywały na koloniach, wyjeżdżały na wycieczki, uczestniczyły w zajęciach sportowych.
Czytaj w tym wydaniu „NG”
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W y da r z e n i a
adeptów wschodnich sztuk walki.
Następnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Sorbin z gminy Bli-

X Jubileuszowy Festyn Parafialny
W środę 15 sierpnia w Skarżysku Kościelnym odbył się X Jubileuszowy Festyn Rodzinny Postaw na rodzinę pod hasłem Sto Lat Niepodległej.

żyn pod kierunkiem Haliny Fidor, którego opiekunem jest Dariusz
Figarski. Akompaniował on zespołowi na akordeonie, a pomagali

Nim festyn oficjalnie został rozpoczęty, rozegrany został mecz
pomiędzy ministrantami ze Skarżyska Kościelnego i Grzybowej
Góry. Gospodarze pokonali gości 3:2 a upominki dla wszystkich zawodników wręczył ks. proboszcz.

mu Edward Orłowski (skrzypce) oraz Ryszard Kucewicz (bębenek).
Na scenie dwukrotnie oglądaliśmy pokazy taneczne wychowanków szkoły tańca Respekt Dance Patrycji Michalskiej i Wojtka Woźniaka oraz Zuzi Lelonek i Wiktora Winiarskiego. Pięknie śpiewała
10-cio letnia wokalistka z Krakowa Julka Zawrzykraj. Z uznaniem
i oklaskami przyjęto także występ zespołu Małe SIE (Studium InOficjalny sygnał do rozpoczęcia festynu dali ks. proboszcz
Marian Czajkowski oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy Andrzej Kwiatkowski. Podziękowano także ustępującej
pani prezes Agnieszce Derlatce za pracę,
którą włożyła w rozwój Stowarzyszenia.
Następnie głos zabrał
wójt gminy Zdzisław
Woźniak, który także
podziękował proboszczowi i prezesowi za
pracę na rzecz parafii i ratowania zabytków. Po oficjalnych wystąpieniach prowadzenie przejął Piotr Stiff Stefański, artysta, muzyk, lider
projektu Studium Instrumentów Muzycznych.
Jako pierwszy zaprezentował się Skarżyski Klub Sportów Walki pod kierunkiem
Zbyszka Zaborskiego.
Pokaz
poprowadzili
Zdzisław
Wojcieszek
i Jacek Pastuszka, który
od września tego roku
w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym będzie prowadził
treningi dla młodych
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strumentów Etnicznych) w składzie: Piotr Stefański (conga, vocal),
Mikołaj Janowski (trąbka), Martyna Dolęga (surdo), Hubert Drążek (bas), Zbigniew Graliński (dum-dum), Tomek Aftyka (djembe)
oraz wokalistki: Wiktoria, Jagoda i Martyna Szumiał oraz Klaudia
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Purtak. Wystąpił również zespół wokalny Signum z Radomia oraz
Darek Bernatek. Natomiast późnym wieczorem do wspólnej zabawy
zagrał zespół NasTroje w składzie: Anna i Grzegorz Tołwińscy, Paweł

Wiatr. Gwiazdą wieczoru był wspaniały występ Teatru Ognia z Pabianic.
Nie zabrakło również atrakcji
dla małych i dużych. Dzieci mogły
jeździć konno dzięki uprzejmości stadniny koni Pasja z Brześcia,
skorzystać ze zjeżdżali i dmuchawców, zasiąść w radiowozie dzięki
uprzejmości mł. asp. Katarzyny
Erbill i asp. szt. Rafała Goździa.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psów policyjnych Nero (przewodnik asp. Karol
Surdy) i Omena (st. asp. Mariusz
Kwiatkowski). Festyn odwiedziła
grupa 30 Motórzystów na wspaniałych motocyklach, a lider tej grupy
Marcin Połeć przekazał na licytację
firmową koszulkę. Swe stoisko miała
grupa rekonstrukcyjna Niezłomni z Sandomierza oraz Muzeum im.
Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Prof. H2O z MPWiK dmuchał ogromne banki mydlane oraz prowadził loterię dla dzieci, firma
nieodpłatnie serwowała wodę i napoje
z saturatora. Można
było oglądać obrazy
pani Iwony Półtorak i wyroby rękodzieła artystycznego,
a także skorzystać
z kiermaszu Dobrej
książki i loterii fantowej. Chętne pociechy
mogły ufarbować włoski na kolory tęczy. Ci, którzy wrzucili datki

do puszki na cele statutowe Stowarzyszenia wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a szczęśliwców losowała Jagoda Szumiał.
PT KRUS w Starachowicach miał swe stoisko promocyjne, w którym

można było uzyskać informację na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Dla dzieci pracownicy punktu, z kierownik Agnieszką Buras
zorganizowali konkurs plastyczny z nagrodami.

Przeprowadzono również aukcję upominków – najwięcej za gadżety Korony Kielce (po 300,00 zł) wylicytowali Agnieszka Buras –
kierownik PT KRUS w Starachowicach oraz radny Sebastian Pik.
Uczestnicy festynu mogli spróbować swojskiego jadała oraz skorzystać z kawiarenki Pod chmurką z pysznym domowym ciastem, goframi i lodami. Nie zabrakło oczywiście żuru księdza Mariana i pierogów babci Zosi a także kiełbasek i karkóweczki z grilla.
Festyn odbył się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek a wsparcia finansowego, rzeczowego i pracą udzielili: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, Bank Spółdzielczy w Wąchocku, Firma DANA Danuty Banaczek, MPWiK w Skarżysku – Kamiennej, Firma MAT-BUD Mirosława Koci, Firma pogrzebowa Krupa,
Firma Pogrzebowa Stopa Borowiec, Firma Pogrzebowa Szymoniak,
Wytwórnia Wód DAN Dariusza Skóry i Andrzeja Kwiatkowskiego,
Firma Pierrot, Państwo Ewelina i Hubert Olejarz, Państwo Joanna
i Paweł Sieczka, Państwo Ewa i Artur Fijałkowscy, Państwo Bogusława i Jan Skorek, Państwo Anna, Jan i Łukasz Lech, Pan Paweł Wiatr,
Pani Monika Kocia, Pan Sebastian Pik, Pani Iwona Półtorak, ponadto Ks. Marian Czajkowski i mama księży Pani Zosia. Nie można
zapomnieć także o tych, którzy byli uczestnikami festynu – to właśnie
dzięki Wam Kochani możemy chronić i odnawiać zabytki naszego regionu.
Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym wspomagane
przez Rycerzy Kolumba, Apostolat Maryjny, Odnowę w Duchu Świętym i sympatyków Stowarzyszenia. Zebrane środki – 12.500 zł zostaną przeznaczone na renowację zabytków w parafii św. Trójcy.
Małgorzata Paź
Jacenty Kita
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Projekt zakończony

Kolejne pieniądze dla gminy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Skarżysko Kościelne zakończyła realizację projektu pn.
Doposażenie ścieżki dydaktycznej – elementy placu zabaw, sprzęt do

ćwiczeń, ogrodzenie boiska ze środków pozyskanych z LGD Razem
na Piaskowcu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Staraniem władz samorządowych gmina pozyskała kolejne środki
w ramach Odnowy wsi oraz na drogi dojazdowe do pól.
W Fałkowie Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa
zaparafowała umowy dla gmin powiatów koneckiego, skarżyskiego
i starachowickiego. Ze strony naszej gminy umowy podpisali wójt
Zdzisław Woźniak oraz skarbnik Danuta Barwicka.
W ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok
podpisane zostały trzy umowy na projekty z gminy
Skarżysko Kościelne – Doposażenie ścieżki dydaktycznej – ułożenie nawierzchni
bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie,
Termomodernizacja
boksu garażowego nr 3 w Remizie OSP Grzybowa Góra oraz Budowa
placu zabaw w Majkowie przy ul. Św. Anny.
Gmina Skarżysko - Kościelne otrzyma dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 24.300 złotych.
Inwestycja dotyczyć będzie ul. Racławickiej.
Wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin z województwa świętokrzyskiego, zmodernizowanych zostanie około 27 kilometrów dróg.
Kwota przeznaczona na realizację zadania w województwie wyniosła
1.881.800 złotych.
Jacenty Kita

w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.
W ramach projektu wykonano
następujące elementy:
zakup i montaż siłowni
zewnętrznej na pylonie – urządzenie
dwustanowiskowe w skład którego
wchodzą wioślarz i narciarz,
zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych – huśtawka waga
DD, urządzenie linarne Choinka,
wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej.

-
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Trwają inwestycje na terenie gminy
Powoli dobiegają końca prace przy świetlicy wiejskiej w Świerczku. Budynek stoi już w stanie surowym, trwają prace montażu okien
oraz wykończeniowe wewnątrz budynku. Całkowity koszt zadania to
218.000 złotych, przy czym Stowarzyszenie Nasz Świerczek pozyskało
195.000 złotych z LGD Razem na Piaskowcu w ramach Regionalnego
Programu Obszarów Wiejskich.

Trwa realizacja pierwszego etapu
przebudowy ul. Iłżeckiej w Skarżysku
Kościelnym (drogi powiatowej relacji
Skarżysko-Kamienna - Mirzec). Inwestycję powiat skarżyski realizuje przy
wsparciu ze środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i Gminy Skarżysko Kościelne.
Przypomnijmy - inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach. W ramach zadania, w tym
roku na długości 1,5 km zostanie poszerzona jezdnia do 6,5 m, wykonane
pobocze wraz z budową chodnika z betonowej kostki brukowej. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogami publicznymi oraz 179 zjazdów do posesji. W ramach
przedsięwzięcia wykonany zostanie system odwodnienia, regulacja
urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą.
Przypomnijmy, że wartość całego przedsięwzięcia wynosi
3.752.000,00 PLN. Realizatorem inwestycji jest Powiat Skarżyski, który na ten cel przeznaczył z własnego budżetu kwotę 1.200.000,00 PLN
oraz pozyskał 50% wartości inwestycji, czyli kwotę 1.852.079,00 PLN

od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycję współfinansuje, kwotą w wysokości 700.000,00 PLN, Gmina Skarżysko Kościelne. Zgodnie z umową realizowana będzie do października 2018 r.
Również Parafia pw. Świętej Trójcy prowadzi II etap prac przy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Pierwszy etap zrealizowany został
w roku ubiegłym, pozostałe planowane są w najbliższych latach.
Jacenty Kita

„Grzybowianki” promują gminę

5 sierpnia na placu przy kościele parafialnym w Odrowążku już po
raz siódmy odbył się parafialny festyn integracyjny, jego uczestników
powitał ks. proboszcz Wincenty Chodowicz.

W części artystycznej wystąpiły zespoły Kuźniczanki, orkiestra
Perły Wincentego (również wspólnie oba zespoły), Grzybowianki,
kwartet puzonowi z Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu Antracyt
(Piotr Stefanik, Dariusz Piechowiak, Jakub Klepczyński i Adam
Supryka) oraz zespół ludowy Jaworzanki, zaś wieczorem do zabawa
zagrała Kapela Łysogórska pod kierunkiem Adama Młodawskiego.
(jk)
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Wojenne wspomnienia Wiktorii Adamczyk
Pani Wiktoria Adamczyk ze
Skarżyska Kościelnego mimo ukończonych 87. lat, cieszy się dobrą pamięcią. Odwiedziliśmy ją z Marzeną
Piętak, przewodniczącą rady gminy,
która przekazała pani Wiktorii list
gratulacyjny od marszałka Adama Jarubasa. Podzieliła się z nami
wspomnieniami z okresu okupacji niemieckiej.
- Jacenty Kita: Gdzie się pani
urodziła i ile miała lat w chwili wybuduj II wojny światowej?
- Wiktoria Adamczyk: Urodziłam się w 1931 roku w leśniczówce
w Majkowie, gdzie mój tata był gajowym. Moi bracia od początku wojny
zaangażowani byli w partyzantce.
Ja, mimo młodego wieku, w konspiracji byłam łączniczką. Przyjęłam
pseudonim Sierotka. Miałam czterech braci i siostrę.
- Z publikacji Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej wiem, że
w sposób szczególny w partyzantce udzielał się brat Kazimierz.
- Mój brat Kazimierz Kosowski ps. Chodźko przed wojną odbył
służbę wojskową. Brał udział kampanii wrześniowej w stopniu plutonowego. Podczas okupacji był partyzantem Batalionów Chłopskich,
instruktorem wyszkolenia wojskowego w rejonie VII Gustaw, który
obejmował rejon Skarżyska Kościelnego, Mirzec, Skarżysko-Kamienna i Wąchock. Podczas wojny uczestniczył on m.in. w przyjmowaniu
radzieckich skoczków spadochronowych.
- A jaka była pani rola w konspiracji?
-Jak wspomniałam wyżej, miałam pseudonim Sierotka, a moja
siostra Paprotka. Jak byłam po prostu gońcem na posyłki, łączniczką.
Brat zrobił mi tornister z cienkich desek na paseczkach, które miały
dwa spody. Brat Kazimierz wkładał mi tam jakieś papiery, a ja zanosiłam je np. do Zbijowa czy Osin lub Mokrych Niw.
- A pani bracia?
- W lutym 1940 roku Niemcy aresztowali brata Mariana. Ja byłam przy tym obecna. Brat w więzieniu w Iłży siedział dwa miesiące.
Później, jak wyszedł na wolność, zamiast mojej siostry pojechał na roboty do Niemiec. Drugi brat Władysław również został wytypowano
do pracy w Niemczech, ale podczas transportu, próbował wyskoczyć
z pociągu i zginął koło Grzybowej Góry. Trzeciego brata, który pracował na zakładach metalowych w Skarżysku-Kamiennej również wywieziono do Niemiec na roboty.
- Czytałem, że była pani aresztowana?
- Tego dnia brat wcześnie wyszedł z domu, bo przez Wisłę przeprowadzał grupę radzieckich partyzantów. Jak wyszłam z domu, to
zobaczyła na drodze z Mirca do Radomia kobitkę z żandarmami.
Wróciłam do domu i powiedziałam o tym siostrze. Gdy wyszłam ponownie na drogę, zobaczyłam jak Niemcy zawracają i schowałam się
u sąsiadki. Gdy wracałam do domu, stał przed nim żandarm z dużym
psem. Powiedział, że jesteśmy z siostrą oraz z Wandą, synową sołtysa,
aresztowane. Jako, że Wanda była w zaawansowanej ciąży, to Niemiec
ją puścił. A mnie i siostrę zabrali na posterunek w Mircu, który znajdował się w budynku szkoły. Ale najpierw przewieźli nas do Trębowca,
gdzie odbyło się pierwsze przesłuchanie. Pamiętam esesmana, który
nas przesłuchiwał. Cały czas nas straszył, zadawał podchwytliwe pytania. Do domu wypuścili nas w grudniu. Gdy byliśmy w więzieniu
Niemcy zabrali nam cały żywy inwentarz: konie, krowy i świnie.
- I co było potem?
- Później minęły święta, zbliżał się front. Niemcy stali się bardziej
pokorni. Ten, który nas pilnował, stał się bardzo uprzejmy. Nawet znał
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parę słów po polsku. Pewnego dnia, gdy rano wstałam, usłyszałam
obce glosy. To byli Mongołowie służący w wojsku radzieckim. Ja weszłam na drzewo i natrzęsłam dla nich gruszek. Ważnym wydarzeniem była też bitwa pod Trębowcem. Wojsko otoczyło tą miejscowość
i zajęli kwatery na domach. Do naszego domy przyszedł rosyjski oficer
i wziął mnie na kolana.
-A losy braci?
-Razem z wojskami rosyjskimi do domu wrócił Kazik. Potem wrócił Marian, który uciekł z obozu niemieckiego i znalazł się w armii
gen. Andresa. Starszy brat Leon też wrócił z obozu niemieckiego po
wyzwoleniu go przez aliantów.
-A jak potoczyły się pani losy po wojnie?
-Skończyłam szkołę, dostałam pracę w bibliotece jako kierownik, później jako przedszkolanka. Ostatecznie pracowałam jako instruktorka i uczyłam wiejskie dziewczyny tego, jak się przygotować
do prowadzenia gospodarstwa domowego. Następnie podjęłam pracę
w domu kultury w Skarżysku Książęcym. Powstał tam zespół śpiewaczy, taneczny. Później zostałam kierownikiem w Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni.
-A życie rodzinne?
-Kiedy pracowałam w Mircu poznałam męża Józefa Adamczyka.
Urodziłam córkę i syna.
-Udzielała się również pani społecznie.
-Tak, w Powiatowym Komitecie PSL, gdzie byłam przewodniczącą
komisji kobiecej. Teraz szefuję naszemu Kołu Żołnierzy Batalionów
Chłopskich, ale dziś zostało nas tylko dwójka czynnych bechowców,
reszta to nasi podopieczni.
Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita

Nadanie imienia i sztandaru dla SP Kierz
Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim otrzyma imię rotmistrza Witolda
Pileckiego. Szkole nadany zostanie również
sztandar, a przed budynkiem odsłonięty będzie pomnik patrona.
Uroczystości rozpoczną 9 września się
Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym o godz. 14.00. Po nabożeństwie uroczystości przeniosą się do szkoły. Tam wręczony
zostanie sztandar, odsłonięty pomnik, głos
zabiorą gości. Wystąpi również zespół Niedźwiadki i zabawa pod gwiazdami.

Honorowy Patronat na wydarzeniem objęli Wójt Gminy Skarżysko Kościelne i Wojewoda Świętokrzyski.
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Świętowali skarżyscy Policjanci
Wójt gminy Zdzisław Woźniak uczestniczył 18 lipca w obchodach
Święta Policji. Podczas wydarzenia 49. funkcjonariuszom wręczono
awanse na wyższe stopnie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą Świętą w kościele
pw. św. Rocha w Mroczkowie, podczas której modlono się w intencji skarżyskich Policjantów i ich rodzin.
Mszy św. przewodniczył ks. prałat Jerzy
Karbownik, uczestników uroczystości
powitał oraz homilię
wygłosił ks. Krzysztof Sieczka, powiatowy kapelan Policjantów.
Następnie w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku-Kamiennej odbyła się główna część obchodów. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości komendant powiatowy

insp. Tomasz Śliwiński złożył na ręce zastępcy komendanta wojewódzkiego insp. Artura Bednarka.
Następnie komendant powitał przybyłych gości, w tym władze
wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli instytucji i służb współpracujących z Policją w pełnieniu codziennych obowiązków.

W ramach obchodów Święta Policji łącznie awansowało 49 funkcjonariuszy, w tym na młodszego inspektora awansowany został podinspektor Piotr Piłatowski - I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Skarżysku – Kamiennej. Ponadto 3 funkcjonariuszy zostało

wyróżnionych nagrodą pieniężną Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Wśród nich był mieszkaniec naszej
gminy Artur Szumiał.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wicestarosta Artur Berus, zastępca
prezydenta Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka, przedstawiciel
emerytowanych policjantów, prezes Sądu Rejonowego Grzegorz Fura,
Prokurator Rejonowy Tomasz Rurarz oraz Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek.
Jacenty Kita
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cele statutowe stowarzyszenia (finansowo, rzeczowo i pracą fizyczną).
Podziękowania kierujemy do: Wójta Gminy
Skarżysko
Kościelne
– Zdzisława Woźniaka, Sekretarz Gminy
Skarżysko Kościelne –
Moniki Mączyńskiej,
Skarbnik Gminy Skar-

Za nami „Kolorowe Lato”
Piękna pogoda sprawiła, że tłumy przyszły na festyn rodzinny
Kolorowe Lato, który 4 sierpnia odbył się na placu zabaw w Lipowym
Polu Plebańskim.

Przybyłych w imieniu organizatora tj. Stowarzyszenia Lipowa
Polana powitała jego prezes Renata Kępa, całość poprowadził Tomasz Gluza, który wieczorem jako DJ poprowadził dyskotekę.
Wcześniej jednak prezes Renata Kępa wręczyła
podziękowania osobom,
firmom i instytucjom,
którzy w jakiejkolwiek
formie wspierają działalność Stowarzyszenia,
W części artystycznej najpierw wystąpiły
dzieciaki z zespołu Chochliki, który działa przy Centrum Kultury
Ludowej w Osinach, a prowadzony jest przez Iwonę Seweryn. Później
dominowały nuty ludowe za sprawą zespołu Wolanki z Woli Lipnickiej, następnie wspaniały pokaz dał iluzjonista Andrzej, a po przerwie
w doskonały nastrój i zabawę wprowadził coraz większą publiczność
zespół disco polo Casino z Przysuchy.
Szczególnie wiele atrakcji (wszystko za darmo!) czekało na naj-

młodszych: Kraina Szczęścia, czyli plac zabaw, fotobudka, malowanie
twarzy, stoisko MPWiK (a w nim woda mineralna, loteria, bańki mydlane oraz profesor H20), a do tego – już płatne – liczne stoiska gastronomiczne.
Za naszym pośrednictwem prezes Stowarzyszenia
Lipowa
Polana
Renata Kępa składa
gorące podziękowania wszystkim, którzy wspierają i pomagają realizować
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żysko Kościelne – Danuty Barwickiej, MPWiK
z prezesem Łukaszem
Żuchowskmi, PGE Dystrybucja Skarżysko Kamienna i dyrektora Wojciecha Nita, LGD, Razem
na Piaskowcu, firmy
RAFEX Rafała Mańko,
firmy ARWI –Artura
Podsiadło, firmy Comes – Marka i Piotra Sokołowskich, ZRIB Skar
– Bud Stanisława Kabały, Nadleśnictwa Skarżysko - nadleśniczego
Zbigniewa Dąbrowskiego, Ireneusza Minda, Banku Spółdzielczego
w Wąchocku, firmy Crow-Bet Rafała Kruka, Hurtowni Papierniczej,
Kornel Jacka Kornackiego, firmy GOSEXBRUK Łukasza Gosa, Radosława Porębskiego, firma LAZUR Suchedniów Karola Mochockiego, Zygmunta Koseli, Bogdana Jelonka, Sylwestra Kowalika, Piotra
Nowakowskiego, Edwarda Lipienieckiego, Marty Stefańskiej, Jacka
Kowalika, Sławomira Bodo,
Marcina Sieczki, Cezarego
Płusy, Mateusza Kowalika, Bożeny Sadza, Kamila
Stopińskiego,
Radosława Stopińskiego, Łukasza
Maciejczaka.
-Jako prezes Stowarzyszenia składam również gorące podziękowania
członkom naszego stowarzyszenia, za wiele godzin pracy w przygotowaniach – mówi prezes Renata Kępa.
Festyn rodzinny pn. Kolorowe lato został zorganizowany ze środków pozyskanych z LGD Razem na Piaskowcu finansowanych ze

środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie: Wykorzystanie
zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne, objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202.
Jacenty Kita
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Charytatywnie dla Kacpra i Kai
W sobotę 18 sierpnia w Lipowym Polu
Plebańskim odbył się
Festyn Charytatywny,
podczas którego zbierano pieniądze na ratowanie Kacpra i Kai
Pisarków.
Dzieci chorują na
rdzeniowy zanik mięśni (SMA), genetyczną
chorobę, która wymaga niewyobrażalnych środków finansowych.
Stąd każda złotówka jest ważna.

Festyn rozpoczął dziadek rodzeństwa Tadeusz Chyb, prezes miejscowej OSP.
W pierwszej części dla dzieci przeprowadzono cykl zabaw sportowo-rekreacyjnych. Od 17.00 przez dwie godziny w gorących rytmach
Zumby przed sceną można było potańczyć pod kierunkiem instruktora Artura Cieślika.

Na chętnych czekały dodatkowe atrakcje. Dzieci mogły skorzystać
z placu zabaw (dmuchańce, zjeżdżalnie), pomalować twarze (co wykonywała dyrektor skarżyskiego MCK Katarzyna Michnowska-Małek),
strażacy zorganizowali pokazy, a dzieci mogły zasiąść
w kabinie wozu bojowe czy
też lać wodę lub schłodzić
się w kurtynie wodnej.
Młodzież ze Szkolnego
Klubu Wolontariatu przy
SP Skarżysko Kościelne
pod opieką Anny Rokita
poprowadziło loterię.

Na przybyłych czekały domowe wypieki Strażackich Druhenek,
pierogi w trzech rodzajach, strażacki grill i bufet. Można było też nabyć doskonały miód u mistrza pszczelarskiego Stanisława Cielocha.
Wiele emocji towarzyszyło akcji, na którą dary
przekazali Anna Rokita,
Jolanta Żaczek i Bogusław
Jelonek. Aukcję poprowadziła Katarzyna Michnowska-Małek, a rekordowe sumy wylicytowała
Agnieszka Bura, kierownik Punktu Terenowego
KRUS w Starachowicach.
Za kolację z Kacprem i Kają zapłaciła 400,00 złotych, za kolejne kilkaset złotych wylicytowała obrazy Bogusława Jelonka. Dodatkowo
na aukcji internetowej
wystawi koszulkę z podpisami piłkarzy ręcznych
PGE VIVE Kielce oraz
bilet w loży vipów na
mecz tych zawodników.
-Zorganizowanie
wydarzenia nie byłoby
możliwe bez wsparcia
z Funduszu Sołeckiego

Lipowego Pola Plebańskiego, około 30. darczyńców oraz grupy wolontariuszy – mówi Tadeusz Chyb.
Jacenty Kita
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„Lipowe na półkoloniach”
Wakacje to dla uczniów upragniony czas odpoczynku od szkoły,
dla rodziców zaś – konieczność zapewnienia dzieciom opieki i znalezienia sposobu na ciekawe oraz bezpieczne spędzanie wolnego czasu.
Jak co roku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom małych
i dużych mieszkańców Lipowego Pola Skarbowego, Stowarzyszenie

Wiedza i Rozwój, prowadzące publiczną Szkołę Podstawową Lipowe
Pole Skarbowe, w dniach 16.07-27.07.2018 r. zorganizowało dwutygodniowe półkolonie letnie.
Lipowe na półkoloniach, bo pod
taką nazwą w tym roku odbywały
się półkolonie dedykowane dzieciom i młodzieży z Lipowego Pola,
mogły być zrealizowane dzięki środkom własnym stowarzyszenia oraz
współfinansowaniu Gminy Skarżysko
Kościelne.
W szkole odbywały się zajęcia:
sportowe, karate, kreatywne i manualne, eksperymenty fizyczne i chemiczne, gry bez prądu oraz zajęcia
z wykorzystaniem TIK, w którą jest
bardzo dobrze wyposażona szkoła.
Uczestnicy półkolonii wzięli także udział w wyjazdach, do kina
w Skarżysku- Kamiennej, na seans Iniemamocni2 oraz do nowoczesnego
kompleksu
sportowo – rekreacyjnego Delfin, w Kozienicach.
Dzieci i młodzież
z Lipowego Pola, odkrywali świętokrzyskie,
zwiedzając min. XVI w. fragmenty ocalałego dworu obronnego, położonego nad brzegiem Nidy w Sobkowie, Leśne Zacisze -10 hektarowy ogród zoologiczny, na którym znajduje się około 90 gatunków
zwierząt oraz Sandomierz, jedno z najpiękniejszych miast w Polsce,

malowniczo położony na nadwiślańskiej skarpie. Uczestnicy półkolonii, podziwiali m.in.: najstarszy i najcenniejszy Zespół Klasztorny
Dominikanów z kościołem św. Jakuba, Bazylikę Katedralną, Ratusz,
gotycką Bramę Opatowską, która od wielu lat uważana jest za
symbol miasta, oraz zajrzeli do
podziemnego Sandomierza.
Największą atrakcją jednak
były: żegluga po Wiśle i Muzeum - Sala Gabinet Figur Woskowych Ojca Mateusza, gdzie
można było oglądać figury
woskowe głównych bohaterów
serialu Ojciec Mateusz, odwzorowane wnętrza: serialowej
plebanii, kościoła, celi aresztu,
gabinetu biskupa czy wnętrze
komisariatu policji, oraz
Tradycją półkolonii jest także to, iż w wyjazdach, razem z dziećmi,
mogą brać udział również
rodzice, dziadkowie, czy
pełnoletnie
rodzeństwo.
Z tej możliwości dorośli
bardzo chętnie korzystali, dzięki czemu wyjazdy
w ramach półkolonii były
miłymi rodzinnymi wyprawami.

Zapraszamy do zapoznania się z obszernymi fotorelacjami na FB
stronę szkoły: Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z gminy Skarżysko Kościelne
w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Małgorzata Pączek
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podziwiania procesu produkcji
słodyczy. Każde dziecko samodzielnie przygotowało dla siebie
słodziutkiego lizaka, którego
później zabrało ze sobą.
Ostatnim punktem naszej
wycieczki była wizyta w Zagnańsku, a zwłaszcza w Chrustach,
gdzie zlokalizowana jest Oceanika. Na miejscu pan przewodnik
oprowadził nas pomiędzy akwariami, w których pływały tysiące egzotycznych ryb, w tym ...
rekiny! Następnie dzieci wzięły
udział w warsztatach plastycznych i przyrodniczych podczas
których bliżej zapoznały się

Wakacyjna wycieczka
W deszczową środę 18 lipca br. 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Grzybowej Góry wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce krajoznawczej po województwie świętokrzyskim zorganizowanej
w ramach realizacji wakacyjnego projektu Baw się razem z nami.

Pierwszym punktem naszego wypadu było Krajno, gdzie podziwialiśmy Park Miniatur. Pomimo drobnego deszczyku humory
wszystkim dopisywały, a wizyta w najsłynniejszych miejscach świata
pozwoliła poczuć się jak globtroter. Wizyta w kinie 6D sprawiła dzieciom mnóstwo frajdy i pozwoliła nabrać sił na dalsze zwiedzanie.

z rekinami oraz samodzielnie
przygotowywały mini-akwaria. Na koniec wycieczki odwiedziliśmy praprzodka drzew
Bartka, który urzekł wszystkim
swoim dębowym majestatem.
W znakomitych humorach
grupa wróciła do Grzybowej
Góry rozpamiętując wrażenia, których byli uczestnikami. Wycieczka odbyła się
w ramach realizacji programu
współpracy gminy Skarżysko
Kościelne z organizacjami pozarządowymi, w tym przypadku OSP Grzybowa Góra, która
zorganizowała wyjazd i dbała o bezpieczeństwo uczestników.
Rafał Lipka

Konkurs fotograficzny KOWR

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Kielcach.
W stolicy naszego województwa odwiedziliśmy Muzeum Zabawek
i Zabawy, gdzie podziwialiśmy zabawki naszych rodziców i dziadków,
a pani przewodnik opowiadała o atrakcyjnych sposobach spędzania wolnego czasu zanim nastąpiła era smartfonów. Drugą atrakcją
w Kielcach była wizyta w Manufakturze Słodyczy będąca okazją do

Polskie kadry to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania
prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich
osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać
pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary
i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na
terenie ich województw wyłonią półfinalistów w każdej z kategorii.
Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR.
Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej
zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha
oraz albumu fotografii.
Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs do 31 sierpnia
2018 r.
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Wakacyjna nauka brydża

•

W dniach od 9 do 20 lipca realizowany był projekt pod nazwą Nauka gry w brydża sportowego i szachy oraz zajęcia sportowe finansowany przez Gminę Skarżysko Kościelne, przy wsparciu wolontariuszy
Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem, na czele z prezesem Stowarzyszenia Andrzejem Kwiatkowskim, w zakresie działalności na
rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Były
to zajęcia zorganizowane w formie półkoloni dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum pochodzących z Gminy Skarżysko Kościelne.
W projekcie wzięło udział 15. uczestników w tym 7 dziewcząt,
którzy przez 40 godzin
szkolili się i uczestniczyli w grach sportowych.
Szkolenie
prowadzili
instruktorzy i trenerzy
oraz nauczyciele wychowania fizycznego posiadający odpowiednie
doświadczenie i merytoryczne przygotowanie. Ponadto każdy uczestnik otrzymał fachową literaturę do nauki gry w brydża sportowego, którą dostarczyli: kierow-

giczne myślenie,
zainteresowanie grupy młodych ludzi intelektualną rozrywką
i sportem, aby odciągnąć ich od wpływów i współczesnych zagrożeń stojących przed nimi.

Zdaniem uczestników i prowadzących zajęcia był to udany eksperyment, który należy kontynuować.
Była to również promocja Gminy Skarżysko Kościelne, która jako
pierwsza w województwie podjęła i z powodzeniem zrealizowała ten
projekt. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów
upominki i nagrody oraz certyfikaty ukończenia kursów.
Marek Jaskólski

nik wyszkolenia Polskiego Związku Brydża Sportowego Jerzy Greś
oraz redaktor naczelny miesięcznika Brydż Marek Wójcicki.
Tego typu projekt nawiązujący do starogreckiej maksymy równowagi ducha i ciała obejmował właśnie rozwój intelektualny (gra
w brydża i szachy)
i rozwój fizyczny (ćwiczenia sportowe).
Był to pierwszy realizowany tego rodzaju
projekt w powiecie i województwie.
Z przeprowadzonej
na zakończenie projektu sondażu ankietowego
wśród uczestników- beneficjentów wynika, że
grupa była zadowolona z realizowanych zajęć i sposobu ich prowadzenia. Uznali także, że spełniły się ich oczekiwania i widzą potrzebę
prowadzenia tego rodzaju zajęć w przyszłości.
Zostały spełnione 3 podstawowe cele, tj.:
• zagospodarowanie czasu wolnego grupy uczniów w czasie wakacji, którzy pozostali w domu,
• nauczenie podstaw gry w dyscyplinach rozwijających umysł i lo-
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Jubileusz weteranów i rezerwistów
21 lipca 2018 roku w świetlicy w Skarżysku Kościelnym miała miejsce uroczystość obchodów 10.lecia koła Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego. Uroczystość poprzedzona została
zwiedzaniem Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej. Na

koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Ireną
Sykulską za pomoc organizacyjną.
Szymon Plusa
uroczystość przybyło wielu znakomitych gości z Kielc, Końskich,
Stąporkowa, Garnizonu Błotnica jak również Przewodnicząca Rady
Gminy Skarżysko Kościelne Marzena Piętak, która wręczyła list gratulacyjny z okazji 10.lecia.

Deklaracji członkowskich w naszym kole jest 48. Z okazji 10.lecia
jak również w 100.lecie odzyskania niepodległości wręczyliśmy podziękowania uczestnikom, a nie zabrakło przy tym czułych uścisków

przyjaźni i dobrej zabawy. Zespół Romano wykonał kilka pięknych
piosenek patriotycznych, a kabaret Grom zaprezentował piosenkę dla
o wojsku.
W imieniu własnym oraz zarządu pragniemy podziękować pani
Marzenie za przybycie, zespołowi Romano za piękne piosenki oraz

Budowa ul. Racławickiej zakończona
24 lipca zakończyła się budowa ulicy Racławickiej na odcinku
należącym do Gminy Skarżysko Kościelne. Wykonano 104 m nawierzchni asfaltowej oraz pobocza z tłucznia.

Po oficjalnym odbiorze zadania przez przedstawicieli Urzędu
Gminy na czele wójtem Zdzisławem Woźniakiem oraz przedstawi-

cielami wykonawcy, mieszkańcy dokonali uroczystego otwarcia krótkiego odcinka drogi. Strzelały korki od szampana Picollo, przecięto
wstęgę z balonami. Radości dzieci nie było końca, wreszcie można
pojeździć rowerkami po równej nawierzchni. Dzieciaki same namalowały przejście dla pieszych, bo podobno nie było w projekcie.
Zbyszek Ścisłowicz
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Nowe taryfy za wodę i ścieki
W styczniu 2018 roku powstało, powołane przez ustawodawcę
(podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP). Organ
sprawujący nadzór nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przejął on
szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które dotychczas przysługiwały gminom.
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566, 2180, z 2018 r. poz. 650,710) od 1 stycznia 2018 r. PGWWP,
konkretnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dla
danego terenu zatwierdza ostatecznie taryfy a tym samym przesądza
o cenie wody i ścieków.
W przypadku MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. taryfy na
okres 3 lat zatwierdza Dyrektor RZGW w Warszawie, a nie tak jak
w latach ubiegłych Rada Miasta / Rada Gminy/ Rada Miejska. Zatem
należy podkreślić, że w związku z wprowadzonymi przez Parlament
RP zmianami, prezydent miasta, burmistrz bądź wójt gminy, ani
przedstawiciele mieszkańców w osobach radnych, nie mają żadnego
wpływu na kształtowanie się opłat za wodę i ścieki.
W związku z powyższym podajemy do wiadomości, iż Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie numer
WA.RET.070.1.110.6.2018 z dniem 14.08.2018 wchodzą w życie taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów oraz Bliżyn w miejscowościach Bugaj,
Brzeście, Wołów i Zagórze.
Stawki za dostarczoną wodę
Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat
netto

Taryfa
grupowa
odbiorców

Rodzaj cen

W1

cena w zł za
1 m3

W2

W4

3,65

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

4,20

cena w zł za
1 m3

3,65

stawka
opłaty abonamentowej
w zł/msc/
odbiorca
W3

W okresie od W okresie od W okresie od
14 sierpnia
14 sierpnia
14 sierpnia
2018 do 13
2019 do 13
2020 do 13
sierpnia 2019 sierpnia 2020 sierpnia 2021

4,05

4,20

3,68

4,05

3,73

4,20

W6

3,65

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

3,60

cena w zł za
1 m3

4,97

3,68

3,60

6,08

6,71

6,71

cena w zł za
1 m3

4,97

4,95

5,01

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

4,05

4,05

4,05

cena w zł za
1 m3

4,97

4,95

5,01

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

6,08

6,11

6,11

Legenda:
W1 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań
wodomierza głównego.
W2 – gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych.
W3 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
W4 – pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.
W5 - pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w lokalach w budynkach wielolokalowych.
W6 - pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Stawki za ścieki
Stawki za odprowadzane ścieki
Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat
netto
W okresie od W okresie od W okresie od
14 sierpnia
14 sierpnia
14 sierpnia
2018 do 13
2019 do 13
2020 do 13
sierpnia 2019 sierpnia 2020 sierpnia 2021

Taryfa
grupowa
odbiorców

Rodzaj cen

Oś1

cena w zł za
1 m3

5,82

5,86

5,91

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

0

0

0

cena w zł za
1 m3

6,14

6,18

6,23

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

0

0

0

3,73

4,05
Oś2

cena w zł za
1 m3

14 Nasza Gmina

3,68

W5

stawka opłaty
abonamentowej w zł/msc/
odbiorca

3,73

3,60

Legenda:
4,95

5,01

Oś1 – gospodarstwa domowe.
Oś2 – pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
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