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W numerze m.in.:
* zapraszamy na Dożynki Powiatowe 

z naszym udziałem,

* relacja z sesji rady gminy,

* pielgrzymka na Kresy,

* inwestycje w gminie,

* „Świętokrzyskie na fali” w Skarżysku Kościelnym,

* Festiwal Folkloru w Sielpi,

* atrakcyjne wakacje w Świerczku i Grzybowej Górze,

* festyny w Kierzu i Lipowym Polu,

* w bibliotece oraz aktualne informacje z życia gminy.

Dożynki Parafialne w Lipowym Polu
„Plon niesiemy, plon 
W gospodarza dom, 
Żeby dobrze plonowało, 
Po sto korcy z kopy dało,
Plon niesiemy, plon, 
W gospodarza dom”

Ta staropolska pieśń ludowa najpełniej oddaje charakter święta 
dożynkowego, wieńczącego trud pracy rolnika. W dniu 19 sierpnia 
br. mieszkańcy sołectw Lipowego Pola Plebańskiego i Lipowego Pola 
Skarbowego uroczyście świętowali Parafialne Dożynki. 

Czytaj na str. 2
Fotorelacja na str. 20

Gminne Święto Plonów

Sierpień w panoramie 
kulturalnej naszej gminy to 
czas tradycyjnych Dożynek 
Gminnych, kiedy to modli-
twą i zabawą nie tylko rolni-
cy, ale wszyscy konsumenci, 
dziękują za tegoroczne zbiory 
i plony. Tradycji stało się za-
dość także w tym roku.

W dniu 26 sierpnia, punktualnie w południe, w strugach pada-
jącego deszczu do kościoła pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym 
powitane przez ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego weszły dele-
gacje wszystkich sołectw z darami ziemi.

Czytaj w specjalnym dodatku do gazety.

Atrakcyjne wakacje z gminnym wsparciem
Dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach konkursu z Gminy 

stowarzyszenia działające na naszym terenie dla dzieci i młodzieży 
przygotowały atrakcyjną ofertę wakacyjną. Dzieci z Grzybowej Góry 
przede wszystkim zwiedzają region świętokrzyski, w Świerczku reali-
zowany jest projekt „Multimedialne zajęcia”.

Czytaj w tym wydaniu „Naszej Gminy”.
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Dożynki Parafialne w Lipowym Polu

„Plon niesiemy, plon 
W gospodarza dom, 
Żeby dobrze plonowało, 
Po sto korcy z kopy dało, 
Plon niesiemy, plon, 
W gospodarza dom”
Ta staropolska pieśń ludowa najpełniej oddaje charakter święta 

dożynkowego, wieńczącego trud pracy rolnika. 
W dniu 19 sierpnia br. mieszkańcy sołectw Lipowego Pola 

Plebańskiego i Lipowego Pola Skarbowego uroczyście świętowali 
Parafialne Dożynki. 

Najpierw z centralnych punktów sołectw przed kościół parafial-
ny, ze śpiewem dożynkowych i Maryjnych pieśni, dotarły korowo-
dy dożynkowe. Oba z bochnami chleba z tegorocznych plonów, oba 
z wieńcami dożynkowymi. Na czele mieszkańców Lipowego Pola 
Skarbowego szły dwie pięknie ubrane w stroje regionalne dziewczyn-
ki – Ola i Inga Bilskie. Chleb niosła Teresa Sadza. Z kolei bochen 
chleba z Lipowego Pola Plebańskiego wykonały Urszula Kowalczyk, 

Katarzyna Pisarek, 
Leokadia Świtowska 
i Danuta Seweryn.

Przed świątynię 
wyszedł do nich ks. 
proboszcz Mirosław 
Maciąg, który ca-
łując chleb, zwró-
cił  się do wiernych 
w następujących sło-
wach: -Przynosimy dziś dary ziemi i pracy rąk ludzkich, aby po-
dziękować Bogu za plony. Dzięki pracy rolnika mamy chleb i wino, 

a tym samym Chrystus 
staje się obecny wśród nas. 
Podziękujmy zatem za 
zbiory i prośmy, aby były 
one sprawiedliwie dzielo-
ne – stwierdził kapłan.

Następnie wokół ko-
ścioła, śpiewając pieśń 
„Panie dobry jak chleb”, 
przeszła procesja. Szli 
w niej ministranci, cho-

rągwie kościelne, schola parafialna, panie z Koła Żywego Różańca, 
strażacy i strażackie druhenki oraz mieszkańcy obu miejscowości.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa ks. proboszcz pobłogosławił 
i poświęcił plony i dary ziemi.

Homilię kapłan rozpoczął wierszem „Kazania dożynkowe” au-
torstwa Stanisława Buczyńskiego:

Oto wziąłem garść żyta,
I przesypuję przez palce.
Tak, jakbym grał na skrzypcach,
Polki, oberki, walce…
Oto wziąłem do ręki,
Chleb biały z własnej dzierzy.
Rozśpiewałem usta piosenką,
I serce-m swem poszerzył…
Pomiędzy kromką chleba,
A ust zgłodniałym krzykiem,
Rozsłoneczniony błękit nieba,
Gra najwspanialszą muzykę.
Pomiędzy chłopską dłonią,
A małym ziarnem wierzę,
Trwa, jak uderzenie dzwonów,
I miłość, i przymierze…
Po Mszy św. wspólnie połamano się chlebem, a ksiądz proboszcz 

owocami przyniesionymi do kościoła podzielił się z najmłodszymi.
Jacenty Kita



Nasza Gmina 3wR ZeSień 2012 Nasza GminawR ZeSień 2012 3

aK tualności

Podziękowanie
Podczas jednej z tegorocznych burz intensywne wyładowanie at-

mosferyczne spowodowało uszkodzenie mojego budynku mieszkal-
nego. Piorun zniszczył m.in. przewód kominowy.

Za pomoc, udzieloną podczas zdarzenia przez strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu składam serdecz-
ne podziękowanie.

dh. Jacek Kowalik

II miejsce siatkarek GAMEB

W dniu 19 sierpnia na kompleksach sportowych „Orlik” 
w Bliżynie i Mroczkowie przeprowadzone zostały elimi-
nacje gminne Powiatowych Wakacji Siatkarskich w ra-
mach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe 

Piotr Jędras wśród stypendystów starosty

Piotr Jędras ze Skarżyska Kościelnego obok Agaty Świątek, 
Maksymiliana Sorbiana i Michała Półtoraka zostali pierwszymi sty-
pendystami Starosty Skarżyskiego. 

Stypendia przyznawana są w dwóch kategoriach - na-
ukowej i sportowej, a całkowita wysokość stypendium przy-
znawanego przez okres 10 miesięcy wynosi 2 tys. zł.

Zdolni, ambitni, z obiecującymi perspektywami 
na przyszłość – tacy są tegoroczni stypendyści Starosty 
Skarżyskiego. W tym roku stypendia zostały przyznane po 
raz pierwszy i uroczyście wręczone podczas lipcowej sesji 
Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Miło nam poinformować, że stypendium za osiągnię-
cia sportowe powędrowało do Piotra Jędrasa - ucznia III 
klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica 
w Skarżysku-Kamiennej. W minionym roku szkolnym 
uzyskał on średnią ocen 4,4. Jego pasją jest gra w szachy 
i na tym właśnie polu odnosi już duże sukcesy. Zajął m.in. 
I miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów 
w Szachach, w Grand Prix Gór Świętokrzyskich w kat. 
„open” oraz w V Mistrzostwach Polski Szkół i Klubów 
Katolickich w Szachach.

(jaki)

w Skarżysku-Kamiennej wraz z gminami powiatu skarżyskiego w ka-
tegoriach kobiety  i  mężczyźni. Do rywalizacji zgłosiło się 4 drużyny 
żeńskie i 5 męskich. 

Po ponad czterogodzinnych zmaganiach okazało się, że w katego-
rii pań kolejność była następująca:

1 miejsce – Bliskie - Skarżysko Kamienna
2 miejsce – GAMEB - Skarżysko Kościelne
3 miejsce – Piąteczka - Skarżysko Kamienna
4 miejsce – Nie Wiem Nic - Skarżysko Kamienna

(jaki)
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Sesja rady gminy
Ostatniego dnia lipca w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła 

się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy. Otworzył ją przewodniczą-
cy rady Paweł Wiatr witając wszystkich obecnych. 

Po części proceduralnej sprawozdanie z działalności w okresie po-
między sesjami przedłożył zebranym wójt Zdzisław Woźniak. Wójt 
w tym czasie odbył liczne spotkania związane m.in. z nową organiza-
cją transportu zbiorowego, pozyskaniem działki dla mieszkańców so-
łectwa Świerczek, wypracowaniem zgodnego z prawem sposobu prze-
kazania sieci kanalizacyjnej w Majkowie i Michałowie do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wiele uwagi wójt po-
święcił przygotowaniom do tegorocznych dożynek gminnych. –Miały 
je w tym roku, zgodnie z przyjętym założeniem rotacji po kolejnych 
sołectwach, zorganizować Majków i Michałów, ale te sołectwa się wy-
cofały. Organizację dożynek przyjęły na siebie sołectwa Skarżysko 
Kościelne I i II – stwierdził wójt.

Radni zgłosili wiele interpelacji i wniosków. Dotyczyły one:
Janusz Sieczka 

-  wymiany przystanku na ul. Kolonia,
-  rozwiązania problemu ścieżki z ul. Kolonia do przystanku kolejo-

wego w Lipowym Polu,
Renata Kępa

-  oczyszczenia rowów i przepustów przy drodze powiatowej,
-  ukrócenia procederu organizowanych wyścigów samochodowych 

w godzinach wieczornych,
Marzena Piętak

-  ustawienia znaków kierunkowych do kapliczki powstańczej,
-  ustawienia słupa przystankowego przed zjazdem do Lipowego Pola,

Gabriel Szewczyk
-  jakości prac związanych z budową kanalizacji przez firmę Skanska 

i sposobu utwardzania przepustów,
-  wykaszania poboczy m.in. na ul. Spokojnej,

Włodzimierz Foch
-  terminu wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w Lipowym Polu,
-  położenia asfaltu na drodze do młyna,

Alicja Pasis
-  sposobu wykonania oznakowania poziomego za tzw. „wąwozem” 

oraz braku tego oznakowania na ul. Dębowej,
-  oznakowania przejścia dla pieszych od parkingu do szkoły,

Zdzisław Rymarczyk
- sposobu finansowania przyłączy kanalizacyjnych,

Zbigniew Górzyński
-  poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Kolonia – Olszynki; 

radny sugerował albo wymalowanie linii ciągłej, albo postawienie 
znaku „Zakaz wyprzedzania”,
Janusz Ulewiński

-  poprawy stanu technicznego ul. Bocznej,
Wiesław Derlatka

-  „wyprostowania” ul. Dworskiej przy okazji budowy kanalizacji,
Paweł Wiatr

-  wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej moderni-
zacji dróg szutrowych w Skarżysku Kościelnym,

-  naprawy zdewastowanego przystanku autobusowego.

Na znaczną część z tych pytań odpowiedzi udzielił dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż. Dyrektor zapewnił, że przy-
stanek na ul. Kolonia zostanie wymieniony. Jego zdaniem powiat stara 
się udrażniać rowy i przepusty oraz budować nowe przy okazji moder-
nizacji dróg, ale często jest problem z odprowadzenie wód opadowych.

Po przyjęciu uchwał ujętych w porządku obrad na pozostałe 
pytania odpowiadał wójt Zdzisław Woźniak, który powiedział, że 
w gminie jest jeszcze kilka przystanków do wymiany, ale jest problem 
z wandalami, którzy je niszczą. Oznakowanie kapliczki w Świerczku 
będzie wykonane, podobnie jak droga do młyna w Lipowym Polu, ale 
po wykonaniu kanalizacji. 

Jacenty Kita
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Pielgrzymka na Kresy
Organizowanie wakacyjnych pielgrzymek to już tradycja 

Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym. 

Po pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, 
Łagiewnik i Lichenia przyszedł czas na pielgrzymkę poza granice na-
szego kraju – na Kresy.

Celem tegorocznej pielgrzymki był Lwów i okoliczne miej-
scowości związane z naszą historią tj. Olesko, Podhorce, Żółkiew. 
Odwiedziliśmy także „ukraińską Częstochowę” tzn. Uspiańską Ławrę 
w Poczajowie.

Odwiedzając historyczne miejsca i obiekty Lwowa wracaliśmy pa-
mięcią do kart historii naszej Ojczyzny. Szczególne wrażenie zrobił 
na nas Cmentarz Łyczakowski, na którym znajdują się mogiły zna-
nych Polaków, jak: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, słynnego 
matematyka – Stefana Banacha, autora znanego wszystkim wiersza 
„Kto ty jesteś? – Polak mały”- Władysława Bełzy i wielu innych synów 
i córek naszej Ojczyzny. Na każdym z tych grobów złożyliśmy biało-
czerwone wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze. Najwięcej wzruszeń 
wywołał jednak Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym spoczywa 
ponad 3 tysiące młodych patriotów, którzy polegli w obronie Lwowa 
w 1920 roku. Ogromna nekropolia  z szeregami białych krzyży to nie-
zapomniane wrażenie.   

Ważnym miejscem, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. jest 
Katedra Łacińska, w której król Jan Kazimierz składał słynne ślu-
by ofiarowując naszą Ojczyznę opiece Matki Boskiej Łaskawej. 
Zwiedzając Lwów, co krok napotykaliśmy wspaniałe zabytki jak: 
Opera Sztuki i Baletu, Katedra Ormiańska, Uniwersytet im. Jana 
Kazimierza, Pałac Potockich, liczne kościoły i cerkwie odrestaurowa-
ne po okresie stalinizmu oraz szereg pięknych kamieniczek położo-
nych wokół Rynku Starego Miasta. 

 Oczywiście nie mogliśmy ominąć pomnika naszego wieszcza na-
rodowego – Adama Mickiewicza. Jego pamięć uczciliśmy składając 

piękną wiązankę kwia-
tów  i zapalając znicze. 
Na pamiątkę spotka-
nia z Mickiewiczem we 
Lwowie zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie na 
stopniach jego pomnika. 

Trzy dni spędzone 
we Lwowie to jednak za 
mało, aby go dokładnie 
zwiedzić i poczuć wspa-
niałą atmosferę panującą 
w tym mieście.

Kolejne zwiedza-
ne miejsca to zamek 
w Olesku, gdzie urodził 
się król Jan III Sobieski, 
pałac w Podhorcach, 
będący rezydencją kró-
lewską i szlachecką oraz 

miasto Żółkiew założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
z polską kolegiatą i zamkiem króla Jana III Sobieskiego.

Wielką niespodzianką dla uczestników była wizyta na stadionie 
lwowskim zbudowanym na EURO 2012.  Bardzo nowoczesny, olbrzy-

mi obiekt wywarł na 
wszystkich ogromne 
wrażenie.  

Czterodniowy po-
byt na Kresach daw-
nej Rzeczpospolitej 
to przeżycia, które na 
długo zostaną w pa-
mięci wszystkich piel-
grzymów. 

Anastazja 
Górzyńska
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Budowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim
Od lat mieszkańcy Kierza Niedźwiedziego narzekali na stan 

techniczny drogi 
powiatowej bie-
gnącej przez wieś. 
Droga niestety nie 
należała do naj-
bezpieczniejszych. 
Przede wszystkim 
była wąska i nie po-
siadała chodników. 
Kolejnym poważ-
nym mankamentem 
był brak zatok auto-

busowych i bardzo zły stan nawierzchni.
Obecnie na znacznym odcinku tej drogi trwają intensywne prace 

budowlane. Położona jest już pierwsza nawierzchnia asfaltu, budowa-
ne są chodniki, odwodnienie i wjazdy na posesje.

W sumie remont prowadzony jest na odcinku o długości 2.544 mb 
i według planów zakończy się pod koniec września.

W ramach inwestycji, realizowanej wspólnie przez powiat i gmi-
nę Skarżysko Kościelne (nasz udział to kwota 1 miliona złotych) 
mieszkańcy Kierza Niedźwiedziego mogą liczyć m.in. na wykona-
nie jednostronnego 
chodnika dla pieszych 
po lewej (północnej) 
stronie drogi w ob-
szarze zabudowanym. 
Wzmocniona zosta-
nie także konstrukcja 
drogi wraz z jej posze-
rzeniem do 6 m i wy-
konaniem nowej na-
wierzchni. Powstaną 
wjazdy do posesji, 
a droga zostanie od-
wodniona. Zaplanowano również przebudowę przepustów. 

Inwestycja prowadzona w takim zakresie kosztować będzie blisko 
3 mln 400 tys. zł. Środki na jej realizację powiat skarżyski pozyskał 
ponadto z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Efekty przebudowy drogi mieszkańcy Kierza Niedźwiedziego 
będą mogli zobaczyć pod koniec września. Wtedy zgodnie z planem 
mają zakończyć się roboty, które po rozstrzygnięciu przetargu prowa-
dzi Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”.

Co może nieco dziwić, nie wszystkim mieszkańcom Kierza zakres 
prac się podoba! Będąc na miejscu budowy spotkałem dwoje miesz-
kańców, którzy wyrazili takie obawy: -Panie. Po co nam ten chodnik? 
Kto go będzie w zimie odśnieżał?

(jaki)

Ruszyła budowa stanicy w Michałowie
W dniu 06-08-2012 został przekazany teren budowy przedsię-

wzięcia pn.: „Nad Żarnówką” - budowa i przystosowanie infrastruktu-
ry na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne.

W czynnościach przekazania placu i terenu budowy uczestniczył 
wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Gmina Skarżysko Kościelne będąca inwestorem w/w inwestycji 
przekazała wykonawcy robót tj. F.U. „TOMBUD”  Tomasz Grzybowski 
dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robót. Zakres prac to: utwardzenie terenu z kostki 
brukowej, wykonanie i montaż obiektów małej architektury, budo-
wa ogrodzeń od strony dróg i terenów publicznych w Michałowie na 
działce nr ew. 153/2.

Wykonawcę reprezentował Właściciel F.U. TOMBUD 
Tomasz Grzybowski.

Autorem opracowania projektowego niniejszego zadania inwesty-
cyjnego jest mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka.

Cena ofertowa ustalona w wyniku postępowania przetargowego 
wyniosła 300.000,03 zł, zaś wymagany termin realizacji to 31-10-2012.

Obowiązki kierownika budowy pełnił będzie Piotr Przepióra, na-
tomiast  inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie Tadeusz Serafin.

Przedsięwzięcie niniejsze objęte jest dofinansowaniem w ramach 
programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013.

Robert Gładyś
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Szybkie tempo budowy kanalizacji, 
pierwsze przyłącza w tym roku

W bardzo szybkim 
tempie i sprawnie prze-
biegają prace związane 
z budową kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-
Kamiennej i Skarżysku 
Kościelnym. Mieszkańcy 
niektórych wsi oraz osie-
dli już w tym roku mogą 
przyłączać się do nowej 
sieci. Zapłacą za to tylko 

dziesięć procent, ponieważ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji uzyskało cztery miliony złotych dofinansowania.

W niektórych dzielnicach oraz wsiach budowa nowej sieci już się 
zakończyła. Zanim jednak mieszkańcy będą mogli się do niej przy-
łączyć, muszą zakończyć się odbiory techniczne. Jak zapowiada kie-
rownik projektu, Ewa Wierzbowicz z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kam., w tym roku przyłącza 
będą realizowane w dzielnicach: Książęce, Pogorzałe, Rejów i Bzinek 
oraz Majkowie i Lipowym Polu w gminie Skarżysko Kościelne. 

MPWiK na początku tego roku złożyło wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowa-
nie przyłączy. Na decyzję czekano aż do końca czerwca. Warto jednak 
było, bo przedsiębiorstwo otrzymało pokaźny zastrzyk finansowy. 
Skarżyska spółka będzie ubiegać się o pieniądze z narodowego fundu-
szu także w następnych dwóch latach.

– Dostaliśmy pożyczkę 2,1 miliona złotych (będziemy ją spłacać 
do 2018 roku) oraz dota-
cję niespełna 2 mln. zł. 
Jest to umowa na prefe-
rencyjnych warunkach. 
Szacujemy, że koszt przy-
łączy wyniesie około 4,7 
mln. Mieszkańcy poniosą 
jednak tylko 10 procent 
kosztów – informowała 
na łamach „Echa Dnia” 
Ewa Wierzbowicz. Skarżyskie „wodociągi” zdobyły pieniądze na dofi-
nansowanie 851 przyłączy. Wnioskowały o 864. 

Tymczasem rozpoczęły się już prace w kolejnych miejscowościach 
w naszej gminie.

W dniu 6 lutego 2012 r. została podpisana umowa pomię-
dzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Skarżysku-Kamiennej a firmą SKANSKA S.A. z siedzibą 
w Warszawie na realizację robót budowlanych wskazanych w kontrak-
cie 04 pn. „Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko 
Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra”. Prace, 
które obejmują łącznie budowę ok. 39,2 km sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 14 przepompowniami ścieków, zakończą się w terminie 30 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy. Koszt tej części inwestycji to kwota 
16,2 mln zł brutto.

Tempo prac jest bardzo duże. Firma twierdzi, że roboty zakończy 
wcześniej, gdyż są one prowadzone w wielu miejscach równolegle.

Przypomnijmy, że kontrakt współfinansowany będzie ze środków 
Unii Europejskiej.

Prace modernizacyjne kanalizacji w gminie Skarżysko-Kościelne 
są częścią projektu obejmującego całkowitą przebudowę istniejące-
go systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Skarżysko–
Kamienna, a także przyległej gminy Skarżysko-Kościelne.

Łącznie w ramach inwestycji planuje się wybudowanie ok. 100 

km sieci kanalizacyjnej, 39 przepompowni, modernizację i rozbudo-
wę Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 145.259.794,00 
PLN netto, a zakładana dotacja z Funduszu Spójności to 87.367.955,70 
PLN. Jednak już dziś wiadomo, że koszty będą znacznie niższe, gdyż 
przetargi „idą” poniżej kosztorysów inwestorskich.

Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie większości proble-
mów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Efektem 
prowadzonych działań będzie zwiększenie skuteczności oczyszczania 
ścieków, poprawa jakości dostaw wody pitnej, a także zmniejszenie za-
nieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglo-
meracji skarżyskiej.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wzrost liczby użytkowników 
korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 10,4 
tys. osób. Docelowo z infrastruktury będzie mogło korzystać ok. 55 
tys. mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i Skarżyska Kościelnego.

Jacenty Kita

Modernizacja linii kolejowej nr 8
Do końca listopada 

potrwają prace związane 
z modernizacją przebie-
gającej przez naszą gmi-
nę linii kolejowej nr 8  
Radom - Skarżysko- 
- Kamienna. Wykonawcą 

inwestycji jest Skanska, a inwestorem PKP Polskie Linie Kolejowe. 
Modernizacja wspomnianego odcinka będzie realizowana w ramach 
zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom-Kielce”.

Linia kolejowa nr 8 ma duże znaczenie państwowe, a aktualnie na 
niektórych odcinkach linii od Radomia do Skarżyska-Kamiennej obo-
wiązują liczne ograniczenia prędkości (w niektórych miejscach nawet 
do 30 km/h). Po modernizacji znacznie zwiększy się przepustowość 
trasy i bezpieczeństwo podróżowania. Dzięki dostosowaniu linii do 
prędkości 120 km/h znacznie się skróci czas przejazdu na tym odcin-
ku. 

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”, zakła-
da modernizację blisko osiemnastokilometrowego odcinka linii kole-
jowej. Do najważniejszych zadań w ramach inwestycji należą m.in.: 
wymiana nawierzchni torowej wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem 
tłucznia, wymiana 9 rozjazdów kolejowych, zabudowa urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym (srk), urządzeń elektrycznego ogrzewania 
rozjazdów (EOR), a także regulacja sieci trakcyjnej. W ramach inwe-
stycji przebudowane zostaną również przejazdy i przejścia kolejowe 
w 15 lokalizacjach, a w miejsco-
wości Trablice zmodernizowany 
zostanie most kolejowy.

Na terenie naszej gminy pra-
ce już trwają. Powoduje to pewne 
utrudnienia w ruchu np. na prze-
jeździe w Lipowym Polu. O ile 
zamknięcie ruchu na tym od-
cinku drogi od strony Świerczka 
i Skarżyska Kościelnego jest do-
brze oznakowane, o tyle fatalnie 
jest z tym od strony Skarżyska - Kamiennej, co piszący te słowa spraw-
dził w praktyce. Tuż za granicą gminy, jadąc od strony miasta, jest co 
prawda ustawiony znak o zakazie wjazdu za 2 km, ale jest on tak usta-
wiony, że jest widoczny tylko dla kierowców jadących od Szydłowca. 
Wielu kierowców tego nie jest w stanie zauważyć, stąd muszą zawracać 
na przejeździe i szukać innego dojazdu do Skarżyska Kościelnego.

(jaki)
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świę toK R Z ySK ie  na fali

Świętokrzyskie na fali w Skarżysku 
Kościelnym

Radio Kielce ob-
chodzi w tym roku 
60-lecie działalno-
ści. Na tę okolicz-
ność w dniu 10 sierp-
nia w ramach akcji 
„Świętokrzyskie na 
fali” dziennikarze tej 
rozgłośni dotarli do 
naszej gminy. Był to 
już 40. dzień wakacyj-
nych podróży dzienni-
karzy Radia Kielce po 
regionie świętokrzy-
skim. Naszą gminę 
odwiedzili jako jedyną 
w powiecie skarży-
skim.

Pierwsze „wejścia”  dwójki dziennikarzy tj. Pawła Solarza i Iwony 
Murawskiej miały miejsce już o 6.00 rano.

-Gmina położona jest na obszarze Wyżyny Kielecko–
Sandomierskiej, na pograniczu Wzgórz Koneckich z Przedgórzem 
Iłżeckim, na obszarze dawnego Zagłębia Staropolskiego. Jej tereny 
rozciągają się na obrzeżach Gór Świętokrzyskich, w dolinie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej – zapowiadał w co pół go-

dzinnym serwisie informacyjnym Paweł Solarz.
Do odwiedzenia gminy zachęcał wójt Zdzisław Woźniak, pierw-

szy gość audycji. 
W polowym studiu Radia Kielce gościliśmy także proboszcza 

parafii pw. św. Trójcy, najstarszego kościoła na terenie gminy, wybu-
dowanego w 1637 roku ks. Mariana Czajkowskiego oraz Anastazję 
Górzyńską, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków, 
która z kolei opowiedziała o innych miejscach na terenie gminy war-
tych odwiedzenia. To m. in. murowana kapliczka we wsi Świerczek 
z XIX wieku, figurka powstańcza w Grzybowej Górze, upamiętniająca 
Powstanie Styczniowe w 1863 roku. Warto zobaczyć również cmen-

tarz z zabytkowymi nagrobkami.
W programie „Świętokrzyskie na fali” gościli także Teresa 

Banaszczyk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Danuta 
Banaczek, radna powiatu skarżyskiego i jednocześnie właściciel-
ka zakładu krawieckiego „Dana”, hotelu „Promień” w Skarżysku-
Kamiennej i ośrodka wypoczynkowego „Jaskółka” w Zakopanym. 
D.  Banaczek jest laureatkom tegorocznej powiatowej nagrody dla 
przedsiębiorców „Jaskółka biznesu”.

Nie zabrakło także artystów. O swoich pasjach, czyli poezji i rzeź-
bie, opowiadała Elżbieta Jach. Natomiast zespół „Grzybowianki” oraz 
Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki „Romano” specjalnie dla słuchaczy 
Radia Kielce śpiewali swoje ulubione piosenki. 

W godzinach od 10.00 do 14.00 przed Urzędem Gminy stanęła 
Kapsuła Czasu. 

–Dokumentujemy wypowiedzi ludzi, które stanowić będą prze-
słanie dla przyszłych pokoleń. Po zakończeniu cyklu zebrany ma-
teriał zostanie zakopany na Świętym Krzyżu na 100 lat – mówiła 
Iwona Murawska.

Dodajmy, że poza władzami gminy, dziennikarze zostali ciepło 
przyjęci również przez mieszkańców gminy. Na przykład pani Ewa 
Kupis przyniosła im z samego rana ciepłe mleko prosto od krowy, 
a pani Marta Kowalik jagody, wiejskie masło i obwarzanki. 

Jacenty Kita
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KultuR a

Dwudniowy Festiwal Folkloru
Festiwal Folklorystyczny „Co kraj, to obyczaj”

Scenki z życia wsi, obrzędy, śpiew, taniec i smakowite jadło – oto 
główne atrakcje Festiwalu Folklorystycznego „Co kraj, to obyczaj”, 
który 5 sierpnia odbył się w Sielpi koło Końskich. Kto wziął w nim 
udział, ten z pewnością nie żałował!

Dzień wcześniej w miejscowości Rusiec w woj. łódzkim odbył się 
pierwszy dzień festiwalu pod hasłem „Scena rozśpiewana”.

Imprezę organizowała Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” 
z Modliszewic, przy współpracy z LGD: „Kraina Wielkiego Łuku” 
z Osiakowa (woj. łódzkie), „Wielicka Wieś” (małopolskie), „Razem na 
rzecz Rozwoju” z Mirca, do której należy nasza gmina. Na sielpiańskiej 
scenie zaprezentowało się dziesięć zespołów ludowych z regionów: 
świętokrzyskiego, łódzkiego i małopolskiego. 

W imprezie finansowanej przez Unię Europejską w ramach pro-
gramu Leader wzięły udział „Kumosie” z Gadki, „Osinianki” z Osin 
i „Grzybowianki” z Grzybowej Góry.

Festiwal trwał dwa dni. W sobotę w Ruścu miała miejsce pierw-
sza jego część zatytułowana „Scena rozśpiewana”. Tu LGD „Razem na 
Rzecz Rozwoju” reprezentowały „Grzybowianki”.

Drugiego dnia, w niedzielę 5 sierpnia, kilkadziesiąt metrów od 
zalewu w Sielpi, na deptaku rozstawiono „Scenę rozgadaną”, na któ-
rej zaprezentowało się 10 zespołów folklorystycznych z trzech woje-
wództw prezentujących obrzędy takie jak: wicie dożynkowego wieńca 
(„Kumosie”), pieczenie chleba („Osinianki”), kiszenie kapusty, darcie 
pierza oraz obrzędy weselne. 

Nieco dalej od sceny, na sielpiańskim deptaku znajdowały się sto-

iska poszczególnych zespołów, można było degustować staropolskiego 
jadła, kupić rękodzielnicze wyroby czy inne pamiątki. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się stoiska naszych twórców ludowych.

Artystyczną grafikę i olejne malarstwo prezentowała Iwona 
Półtorak ze Skarżyska Kościelnego, a nad całym festiwalem unosiły 
się pastelowe anioły Elżbiety Jach. 

O podniebienia widzów zadbały także „Grzybowianki” serwując 
m.in. „chciwe żebra”.

Choć pogoda momentami płatała psikusa, nie obyło się bez lek-
kich opadów deszczu, ale pod areną ludowych prezentacji zjawiło się 
w ciągu ośmiu godzin kilka tysięcy osób, w tym również zaciekawio-
nych atmosferą plażowiczów.

Impreza nie tylko bawiła kilkutysięczną publiczność, jaka przewi-
nęła się przez deptak, ale miała również charakter poznawczy. Bo któż 
z najmłodszego pokolenia zna symbolikę zbóż i ziół składających się 
na dożynkowy wieniec lub wie, jak upiec domowym sposobem pach-
nący chleb?

Festiwal zakończył się wspólną zabawą trwającą niemal do pół-

nocy. Wzięło w niej udział ponad dwustu uczestników „Sceny roz-
gadanej”. Jego celem jest zachowanie tradycji stanowiącej o naszej 
tożsamości, promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, przy-
pomnienie tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych oraz aktywizacja 
środowisk lokalnych.

Jacenty Kita

Stypendium szkolne 2012/2013
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków 

o stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013. Wnioski (wraz 
z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 
do 15 września 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku 
Kościelnym ul. Kościelna 2a (pok. 119). 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się 
o przyznanie stypendium wynosi 351 zł netto / na osobę w ro-
dzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207 
zł/ha przeliczeniowy. Wnioski wraz z kompletem załączników 
można pobrać:
-  w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. 

Kościelna 2a, pok. 119; 
-  na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne: 

www.ugskarzysko.bip.doc.pl Wójt Gminy Skarżysko 
Kościelne

Zdzisław Woźniak
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waK ac je w gminie

„Multimedialne zajęcia” w Świerczku

Projekt „Multimedialne zajęcia” zakładał organizacje czasu wol-
nego dzieci i młodzieży gimnazjalnej w okresie wakacyjnym poprzez 
organizacje cyklu zajęć multimedialnych, podczas których objęte pro-
jektem dzieci bawią się w świecie najnowszych gier wideo przy wy-
korzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych związanych z tą 
właśnie dziedziną, takich jak choćby interaktywne sterowanie posta-
ciami w grach za pomocą kontrolerów wyposażonych w czujniki ru-
chu.

Wyposażony w starannie dobrany do tego typu przedsięwzięcia 
sprzęt lokal, oferujący takie atrakcje jak np. profesjonalna symulacja 
wyścigowej jazdy samochodem, symulacja wyczynowej jazdy na de-
skorolce oraz seria interaktywnych gier sportowych wykorzystujących 
system sterownia ruchem, dostarcza dzieciom objętym projektem 
masę pozytywnych wrażeń i niezapomnianych emocji.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu finansowym Gminy Skarżysko 
Kościelne jest uzupełnieniem i rozbudowaniem wieloosobowego sys-
temu gier wideo tworzonego przez nasze Stowarzyszenie już od cza-
su ubiegłorocznego konkursu na realizacje zadań publicznych w na-
szej gminie.

Skompletowany do tej pory sprzęt, odpowiednio połączony i skon-
figurowany przez osoby mające spore doświadczenie z dziedzin infor-
matyki i sprzętu konsolowego, oferuje zaawansowaną wieloosobową 
rozrywkę elektroniczną na najwyższym poziomie, w tym atrakcje ja-
kie spotkać można w wysokiej klasy salonach gier video.

Powstały w ten sposób swego rodzaju salon gier wideo utworzony 
i rozwijany jest z myślą najmłodszych mieszkańcach gminy pośród 
których tego typu rozrywka jest niezwykle popularna i którzy chętnie 
uczestniczą w turniejach w których mogą rywalizować ze sobą w wir-
tualnym świecie.

Sprzęt zakupiony przy wykorzystaniu tegorocznej dotacji to: 
-  bezprzewodowy kontroler ruchu Sony Playstation Move  – naj-

nowsza technologia interaktywnego sterowania obrazem w grach 
przy pomocy ruchów specjalnymi kontrolerami. Gry dedykowane 
dla systemu Playstation Move dają możliwość współpracy aż do 
czterech graczy;

-  multimedialna, bezprzewodowa deskorolka + gra Tony Hawk’s 
Shred – kontroler współpracujący z grą Tony Hawk’s Shred, symu-
latorem wyczynowej jazdy na deskorolce/snowboardzie. Kontroler 
ma kształt prawdziwej deskorolki, wyposażony jest w zaawanso-
wane czujniki ruchu, dzięki którym gracz stojący na tej wirtual-
nej deskorolce, steruje postacią w grze, wykonując ruchy takie jak 
w przypadku prawdziwej jazdy;

-  pistolet PS3 Move Sharp Shooter  – pistolet wykorzystujący kon-
trolery ruchu PS3 Move, 
współpracujący z grami First 
Person Shooter (obraz w grze 
widoczny z oczu postaci któ-
rą sterujemy). Dzięki kon-
trolerowi PS3 Sharp Shooter 
gracz stojący przed ekranem 
przejmuje kontrolę nad celo-

waniem, przeładowywaniem, oraz innymi funkcjami zawartymi 
w grze, co daje odczucie dużego realizmu;

-  system Playseat Alcantra do profesjonalnej symulacji jazdy wy-
ścigowej  – jest to profesjonalny, zaprojektowany przez doświad-
czonych kierowców wyścigowych symulator, dedykowany do wy-
korzystywanej w projekcie kierownicy Logitech G27 (zakupionej 
w ramach ubiegłorocznej dotacji), odwzorowujący warunki pa-
nujące w prawdziwych 
samochodach wyścigo-
wych. Zbudowany ze 
stali nierdzewnej skła-
dany model wyposażo-
ny w skórzany kubeł-
kowy fotel wyścigowy 
z pełną regulacją odchy-
lenia fotela, odległości 
kierownicy, skrzyni bie-
gów i pedałów, posiada 
pełną możliwość dosto-
sowania i konfiguracji 
do indywidualnych potrzeb, oraz wzrostu osoby chcącej skorzy-
stać z symulatora. Zestaw zaprojektowany specjalnie do modelu 
kierownicy wyścigowej Logitech G27 pozwala na trwałe przykrę-
cenie poszczególnych elementów do stalowego stelaża. W połącze-
niu z posiadaną już kierownicą, telewizorem o dużej przekątnej 
ekranu oraz systemem dźwięku przestrzennego, system Playseat 
Alcantra jest kompletnym i najlepiej oddającym realizm jady wy-
ścigowej systemem symulacyjnym na rynku i gwarantuje uczest-
nikom projektu  niezapomniane doznania związane z prowadzo-
nymi na nim zawodami. Do zestawu dochodzi specjalna mata 
podłogowa zapobiegająca rysowaniu powierzchni podłogowej 
przez stelaż;

-  wiatrak wentylacyjny – zaawansowany i solidny wiatrak wentyla-
cyjny, niezbędny do zapewnienia odpowiednich warunków, przy 
dużej ilości uczestników zajęć, przebywających w jednym po-
mieszczeniu;

-  zestaw akcesoriów do obsługi grilla – zestaw składający się z przy-
borów potrzebnych do prawidłowego i bezpiecznego przygotowy-
wania posiłków grillowych dla uczestników zajęć. 

Marek Gruszczyński
Prezes Stowarzyszenia Creative Community

w Świerczku
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Zachowały się 
dość duże fragmenty 
starego ołtarza, choć 
w wielu miejscach 
jest on uszkodzony 
i nieczytelny, przede 
wszystkim jego górna 
część. Niestety. Jak 
mówi ks. proboszcz 
nie mamy oryginal-
nego wizerunku oł-
tarza, stąd na dziś trudno powiedzieć, czy jest szansa na jego odtwo-
rzenie.

Jacenty Kita

RoZmaitości

Spotkanie popielgrzymkowe

W dniu 26 sierpnia na spotkaniu integracyjnym, po odbytych 
w tym roku pielgrzymkach, spotkali się w ogrodach parafialnych ich 
uczestnicy. Wspólnie z proboszczem ks. Marianem Czajkowskim 
podsumowali tegoroczne wyprawy pątnicze oraz snuli wstępne pla-

ny pielgrzymkowe na przyszły rok. Wcześniej w intencji uczestników 
pielgrzymek odprawiona została Msza św.

(jaki)

GLKS „GROM” w finale krajowym 
„Złotej Wieży”.

Szachiści GLKS „GROM” w Skarżysku Kościelnym zajęli w finale 
wojewódzkim II miejsce i po raz pierwszy awansowali do finału kra-
jowego turnieju „Złota Wieża”. Jest to wielki sukces naszych zawodni-

ków, którzy walczyli o ten 
awans od wielu lat. 

Udział w finale kra-
jowym, który odbył się 
w czerwcu w Olkuszu był 
dla szachistów „GROM-u” 
wydarzeniem historycz-
nym. Ważne było poka-
zanie, że w Skarżysku 
Kościelnym też grają 
w szachy i to na niezłym 
poziomie. 

Nie liczono na suk-
ces, bo nasi amatorzy nie 
mieli większych szans 

z czołowymi zawodnikami kraju. Nasza drużyna jeden mecz wy-
grała, jeden zremisowała i sześć przegrała. Każdy zawodnik wygrał 
przynajmniej jedną partię. Dużym sukcesem było zajęcie przez na-
szego juniora Piotra Jędrasa II miejsca za wynik na 3. szachownicy. 
Ostatecznie GLKS „GROM” zajął 25. miejsce. Dla niektórych może tyl-
ko 25., ale trzeba zaznaczyć, że to 25. miejsce w Polsce!  Nasza drużyna 
grała w składzie: Zbigniew Górzyński, Tomasz Jędras, Piotr Jędras 
i Paulina Żołądek.

Zbigniew Górzyński

Interesujące odkrycie w kościele św. Trójcy
Jak powszechnie wiadomo w ko-

ściele pw. Św. Trójcy w Skarżysku 
Kościelnym prowadzone są prace 
renowacyjne obejmujące m.in. oł-
tarze boczne. I tu pojawiła się nie-
spodzianka. Po zdemontowaniu 
prawego od wejścia głównego ołta-
rza oczom ukazały się pozostałości 
po pierwotnym kamiennym ołta-
rzu! –Pochodzi on prawdopodobnie 
z czasów konsekracji kościoła, a więc 
z XVII wieku – mówi ks. proboszcz 
Marian Czajkowski. –Teraz zasta-
nawiamy się, co znajdziemy po de-
montażu drugiego bocznego ołtarza 
– dodaje ks. proboszcz.
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feSt yn w K ieR Zu

Sportowo – rekreacyjnie w Kierzu 
Niedźwiedzim

W dniu 12 sierpnia 2012 roku w Kierzu Niedźwiedzim odbył się 
festyn rodzinny sportowo - rekreacyjny. Organizatorem tego festy-
nu była Rada Sołecka, sołtys, grono pedagogiczne oraz rodzice dzieci 
uczęszczających do SP w Kierzu.

Podczas festynu przeprowadzono wiele konkurencji sportowych. 
Od godzin porannych 
odbywały się rozgrywki 
w piłkę siatkową kobiet 
oraz mężczyzn. Wśród pań 
najlepszą okazała się dru-
żyna „Bliskie”, II miejsce 
zajęła drużyna „Piąteczki”  
zaś III miejsce przypa-
dło drużynie z Kierza 
Niedźwiedziego. Wśród 
panów bezkonkurencyjny 

okazał się Kierz Niedźwiedzi. 
Główną część festynu rozpoczął mecz piłki ręcznej, gdzie drużyna 

„panien”, zmierzyła się z drużyną „mężatek”. Mecz ten  zakończył  się 
na korzyść „panien”.

W kategorii męskiej również rozegrano mecz piłki ręcznej  „ka-
walerowie”  kontra „żonaci”. W tym starciu bezkonkurencyjni okazali 
się „kawalerowie”, choć „żonatym” udało się wrzucić przeciwnikom 
kilka bramek.

Ponadto w czasie festynu przeprowadzono liczne konkurencje za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych.

Przeprowadzone zostały biegi dzieci w kategoriach 3-5, 6-8, 9-11 
lat zarówno wśród chłopców jak i wśród dziewczynek. Każdy uczest-
nik biegu otrzymał upominek w postaci maskotki „pluszaka”.

Ciekawie wyglą-
dał rzut wałkiem na 
odległość. W tej kon-
kurencji najdłuższy 
rzut oddała Wiesława 
Krakowiak, II miej-
sce zajęła Halina 
Sadza, zaś miejscem 
III, po dogrywce zajęła 
Anna Kamionka.

Dużo humoru 
towarzyszyło obiera-
niu ziemniaka, gdzie 
wygrywała ta oso-
ba, która uzyskała 
najdłuższą obierkę. 

W konkurencji tej występowali również panowie. I miejsce zajęła 
Helena Kamionka, II miejsce zajęła Irena Bodo, zaś miejsce III przy-
padło Wiesławie Krakowiak.

Interesująco wyglą-
dała jazda na czas „eks-
kluzywnym Mercedesem”. 
Trudność polegała na 
tym, że w konkurencji tej 
brały udział pary miesza-
ne damsko – męskie, któ-
re zmieniały się w połowie 
dystansu. Konkurencja 
ta  cieszyła  się dużym za-
interesowaniem lokalnej 
społeczności. Dystans, 

jaki  uczestnicy mieli do przebycia, najszybciej pokonała drużyna 
Artur Szumiał i Jesika Sadza, II miejsce Dariusz Sadza i Agnieszka 
Ulewińska, III miejsc - Ryszard Lisak oraz Paulina Matracka.

Kolejna konkuren-
cja to podnoszenie cię-
żarka. W rywalizacji tej 
I miejsce zajął Michał 
Sodel, II miejsc - Andrzej 
Kowalik, III miejsce - 
Głogowski.

Zorganizowano rów-
nież picie piwa przez 
gumowy wężyk. Tutaj 
I miejsce zajął Grzegorz 
Woźniak, II miejsce 
Artur Kuźdub, III miejsce Sylwester Tarabasz.

Wreszcie pompowanie balona na czas – I miejsce Weronika 
Wiśnios, II miejsce Marzena Lewandowska, III miejsce 
Paulina Ulewińska.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji przybyli w tym dniu 
mieszkańcy oraz goście, bawili się przy wspaniałej muzyce zespołu 
„KWADRAT”, zaś dzieci mogły świetnie się bawić na pompowanych 
zjeżdżalniach, na trampolinie lub w specjalnej przyczepie wypełnio-
nej kuleczkami.

W czasie festynu trwała loteria fantowa z nagrodami. Pieniądze 
ze sprzedaży losów przeznaczone zostały na potrzeby Szkoły 
w Kierzu Niedźwiedzim.

Rada Sołecka wraz z sołtysem Stanisławem Czubakiem, wyraża 
ogromne podziękowania sponsorom za zapewnienie nagród rzeczo-
wych dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, rodzicom dzieci 
uczęszczających do SP w Kierzu Niedźwiedzim oraz  nauczycielom za 
zapewnienie zaplecza kulinarnego.

Słowa uznania również dla licznie przybyłych mieszkańców, któ-
rzy świetną zabawą  stworzyli niezapomnianą atmosferę. 

Artur Szumiał
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RoZmaitości

Bezpieczniej w Lipowym Polu
Po wielu latach starań w Lipowym Polu budowany jest po jed-

nej stronie jezdni na odcinku niemal 1 km chodnik dla pieszych. 
Starostwo Powiatowe wytyczyło jego przebieg, często kolidujący 

z płotami i ogrodzeniami, ale w większości przypadków mieszkańcy 
zgodzili się na jego przesunięcie w ten sposób, aby wygospodarować 
miejsce na chodnik. Aby zminimalizować koszty wszelkie prace wy-
konywane są własnym sumptem przez gminę przy pomocy pracowni-
ków interwencyjnych.

(jaki)

Są pieniądze dla przedsiębiorców
W dniu 29 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

za zgodą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego powołał do ży-
cia Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., 
którego zadaniem jest wspieranie, przy pomocy preferencyjnych po-
życzek (inwestycyjnych, obrotowych i na bieżącą działalność), świę-
tokrzyskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Pieniądze można pozyskać również na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Zgodnie z przyjętą w Funduszu zasadą, spółka działa jako pod-
miot non – profit. Oznacza to, że wszelkie przychody z działalności 
przeznaczane są w całości na cel, do którego Fundusz został powołany.

Zainteresowani proszeni są o kontakt:
Fundusz Pożyczkowy
Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
ul. Św. Leonarda 1/14
25-311 Kielce
www.fpws.eu, tel. 41/360-02-80 (sekretariat)
Doradcy klienta: 41/36-00-285, 286, 287, 288, 289

Mieć swoje miejsce
Po latach starań sprawa pozyskania własnego terenu na po-

trzeby społeczności Świerczka staje się faktem. W wyniku sta-
rań mieszkańców wsi, zaangażowania radnej Marzeny Piętak, 
przyzwolenia rady gminy i pomocy wójta Zdzisława Woźniaka 
sprawa jest bliska sfinalizowania. Gmina podpisała umowę 
wstępną na zakup gruntu na cele wiejskie.

Grupa mieszkańców, zainspirowana przez radną Marzenę  
Piętak i sołtysa Tomasza Bilskiego, już podjęła pierwsze dzia-
łania zmierzającego do zagospodarowania placu. –Myślę, że 
w październiku tego roku w części zagospodarowany przekaże-
my go społeczności wiejskiej – mówi sołtys.

Obecnie teren został już wyrównany. Sylweriusz Węgłowski 
nieodpłatnie użyczył koparki i wyplantował teren z pomocą 
Jacka Węgłowskiego. Hubert Olejarz z firmy „Freedom” za-
kupił 100 m2 kostki brukowej. Mateusz Rut przeciął drewno 
na konstrukcję zadaszenia do altany integracyjnej. Pomocy 
udzieliła Danuta Banaczek, zaangażowała się radna M. Piętak, 
Rada Sołecka.

Efekty już powoli widać.
(jaki)

Wójt dziękuje
Nikt z obecnych na dożynkach gminnych nie miał wątpli-

wości, iż była to impreza bardzo udana i dobrze przygotowana. 
Ale aby tak się stało potrzebna jest rzesza ludzi zaangażowa-
nych w pracę.

Stąd też w trakcie imprezy wójt Zdzisław Woźniak serdecz-
nie podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
to tego się przyczynili.

W sposób szczególny podziękował Sołtysom i Radom 
Sołeckim Skarżyska Kościelnego I i Skarżyska Kościelnego II. 
Podziękował pracownikom urzędu za przygotowanie i realiza-
cję projektu. Podziękował księżom za liturgię, wykonawcom 
wieńców dożynkowych, stoisk, zespołom, które uświetniły uro-
czystość.

-Nie sposób wszystkich wymienić - stwierdził wójt. Dziękuję 
więc jeszcze raz tym wymienionym z imienia i tym nie wymie-
nionym. Po prostu wszystkim – mówi Zdzisław Woźniak.
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prawionych w wędrówkach uczniów nie stanowiła żadnego proble-
mu i wszyscy dość łatwo wspięli się na szczyt. Na Świętym Krzyżu 
zwiedziliśmy znajdujące się tam Sanktuarium Relikwii Krzyża 
Świętego. Przewodnik oprowadzający nas po klasztornych kruż-
gankach i Klasztorze Misjonarzy Oblatów przybliżył dzieciom 
burzliwą historię tego miejsca. Następnie zwiedziliśmy kryptę 
Jeremiego Wiśniowieckiego oraz spoczywających tam zmumifiko-
wanych zakonników. 

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Przyrodnicze 
ze znakomitą ścieżką edukacyjną stworzoną 2 lata temu. 
„Prezentowana tam wystawa jest spektaklem światła, dźwięku 
i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dio-
ramy, zdjęcia, modele.” (cyt. za stroną ŚPN) Zwiedzający mogą 
poczuć się jakby przenieśli się w czasie wędrując po terenie Gór 
Świętokrzyskich od prehistorii aż do współczesności. Po wyjściu 
z Muzeum przeszliśmy szybkim krokiem na galerię widokową nad 
gołoborzem, gdyż zbierające się chmury zaczynały „straszyć desz-
czem”. Rozpościerający się widok na nasze piękne krajobrazy świę-
tokrzyskie na długo pozostanie nam w pamięci. 

Po zejściu do autokaru przejechaliśmy do Świętej Katarzyny, 
aby zdobyć najwyższą górę – Łysicę. To podejście wymagało już 
sporego wysiłku od niektórych uczestników wyprawy, gdyż zmę-
czenie dawało się we znaki. 

W końcu powoli wszystkim udało się dotrzeć na szczyt, gdzie 
zrobiliśmy zdjęcia, odpoczęliśmy i zeszliśmy do źródełka Świętego 
Franciszka. Tam wszyscy przemyli oczy uzdrawiającą wzrok wodą, 
aby następnie udać się do Muzeum Minerałów, gdzie mogliśmy 
obejrzeć pokaz szlifowania szlachetnych kamieni. Uciekając przed 
deszczem schroniliśmy się w autokarze, który odwiózł nas zmor-
dowanych, ale zadowolonych do Grzybowej Góry. 

Rafał Lipka

Rajd Pieszy w Górach Świętokrzyskich

W środę 25 lipca grupa dzieci i młodzież z terenu Grzybowej 
Góry pod opieką Rafał Lipki i grupy wolontariuszy wybrała się 
na Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich. W planie było wejście 
na Święty Krzyż i przejście pieszo na Łysicę, ale pogarszająca się 
pogoda sprawiła, że zmieniliśmy odrobinę nasze plany. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zdobycia Świętego Krzyża od 
strony Nowej Słupi wspinając się Drogą Królewską. Nie zabrakło 
oczywiście pamiątkowego zdjęcia z pątnikiem Emerykiem, który 
ziarnko po ziarnku zbliża się do kresu swej podróży. Trasa dla za-

Ogłoszenie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku 

Kościelnym informuje, że od 1 września 2012 roku będą przyj-
mowane wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasił-
kowy 2012/2013. 

Osoby, które złożą wnioski do dnia 30 września 2012 roku 
wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2012 nastąpi w listopa-
dzie. Osoby, które złożą wniosek w miesiącu październiku 2012 
– wypłata nastąpi w grudniu z wyrównaniem za miesiąc listo-
pad 2012.
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Wycieczka do Sandomierza
W ramach porozumie-

nia zawartego pomiędzy 
Urzędem Gminy Skarżysko 
Kościelne a Stowarzyszeniem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grzybowej Górze pod ty-
tułem „Bezpieczne wakacje 
dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy” w niedzielę 12 
sierpnia odbyła się wycieczka 
integracyjna do Sandomierza 

zorganizowana przez Zarząd OSP, w której wzięli udział obecni i byli 
uczniowie miejscowej szkoły podstawowej oraz druhowie straży po-
żarnej. 

Wyjazd nastąpił wcześnie rano w niedzielę, więc niektórzy w au-
tokarze byli senni. Dobre humory dopisujące wszystkim sprawiły, że 
cała wycieczka się ożywiła i dojechała do Sandomierza w wybornych 
nastrojach. 

Na miejscu oczeki-
wał na nas kapitan żeglu-
gi śródlądowej, który za-
brał nas na pokład statku 
wycieczkowego „Maria”, 
aby odbyć rejs po Wiśle. 
Podczas rejsu nastąpiło 
dla wszystkich dzieci pa-
sowanie na marynarzy. 
Najmłodsi uczestnicy 
wycieczki musieli się 
najpierw wykazać znajo-
mością żeglarskich słów, 
a następnie przeżyć klepnięcie wiosłem. Pasowanie sprawiło dzieciom, 
a także widzom wiele radości. Widok ze statku na Góry Pieprzowe 
i cały Sandomierz na długo zostanie w naszej pamięci. 

Po przycumowaniu przeszliśmy na sandomierski rynek, gdzie 
zwiedziliśmy Zbrojownię Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, 
po której oprowadzał nas szlachetny rycerz Paweł. Niezwykle cieka-
wie i w atrakcyjny sposób przedstawił z pomocą artystów wybranych 
z publiczności legendy i historie związane z miastem. Opowiadał tak-
że o rycerstwie średniowiecznym przybliżając historię wojskowości 
do XVII wieku. Po tej lekcji dzieci i dorośli mieli okazję przymierzyć 
rycerskie stroje, poczuć ciężar miecza czy topora, dotknąć i przerazić 
się podczas oglądania Sali Tortur, a najodważniejsi mogli poleżeć na 
Madejowym Łożu Tortur. 

Czas w zbrojowni upłynął niezwykle szybko, więc koło połu-
dnia udaliśmy się na rynek, aby podziwiać zabytki. Uczestnicy wy-
cieczki mogli zobaczyć Podziemną Trasę Wycieczkową, czy Katedrę 
Sandomierską, która wywiera na zwiedzających wrażenie swoim 
ogromem. 

Po obejrzeniu atrakcji i skosztowaniu smalcu sandomierskie-
go udaliśmy się w drogę powrotną, która prowadziła przez Ujazd. 
Wycieczkowicze mogli zwiedzić ruiny znajdującego się tam zamku 
zbudowanego na rozkaz rodziny Ossolińskich. Ogromy pałac-forteca 
był w swoim czasie największą tego typu budowlą w Europie. Dopiero 
Wersal pobił go swoim ogromem. Ossoliński kazał wybudować pałac, 
w którym było 4 wieże (4 pory roku), 12 wielkich sal reprezentujących 
miesiące, 52 pokoje (jak 52 tygodnie) i 365 okien (365 dni). 

W jednej z sal sufitem było dno znajdującego się powyżej wielkie-
go akwarium, a konie znajdujące się w stajniach jadły z marmurowych 
żłobów i przeglądały się w kryształowych lustrach. Obecnie zamek ten 
jest w ruinie, ale przechadzka po ogromnej budowli robi wrażenie na 
zwiedzających. 

Z Ujazdu wróciliśmy wie-
czorem do Grzybowej Góry, 
aby spokojnie rozejść się do do-
mów. Wycieczka finansowana 
była ze środków Urzędu Gminy 
Skarżysko Kościelne, opiekę 
wolontariuszy dla dzieci i mło-
dzieży zapewnili druhowie OSP 
Grzybowa Góra, a nad całością 
wycieczki czuwali dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec, prezes OSP 
Marian Gładyś i Rafał Lipka, któ-

rzy dziękują wszystkim za mile spędzony czas.
Rafał Lipka

Rajd do Wąchocka
W dniu 1 sierpnia 

2012 roku grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze 
pod opieką Jolanty 
Kobierskiej oraz Rafała 
Lipki wybrała się na rajd 
rowerowy do Wąchocka. 
Uczniowie biorący udział 
w zajęciach świetlicowych 
organizowanych przez 
OSP Grzybowa Góra spę-
dzają bezpiecznie wakacje 
pod opieką osób doro-
słych, a w ramach zajęć 
biorą udział w wakacyj-
nych eskapadach. 

Wyruszyliśmy rano 
do Wąchocka, trasą przez 
Gadkę – Mirzec, na której 

niewielkie wzniesienia nie stanowią problemu dla zapalonych rowe-
rzystów; również my pokonaliśmy je bez trudu. Dopiero trasa przez 
Mirzec Poddąbrowę wymagała od nas zejścia z rowerów i podejścia 
pod górkę. Potem już bez przeszkód dotarliśmy do celu rajdu. 

W Wąchocku odwiedziliśmy Opactwo Cystersów, a także rynek, 
gdzie pod pomnikiem Jana 
Piwnika „Ponurego” oddali-
śmy hołd walczącym o nie-
podległość Polski w II woj-
nie światowej. Nie zabrakło 
również pamiątkowych zdjęć, 
między innymi z najsław-
niejszym polskim sołtysem! 
Odpoczęliśmy przy ścieżce 
rowerowej otaczającej piękny 
zalew w Wąchocku, która jest 
bez wątpienia jedną z ciekaw-
szych atrakcji tego starego 
miasta. 

W drodze powrotnej do 
domu zjedliśmy w „Wiktorii” 
tradycyjną pizzę , która po-
krzepiła nasze nadwątlone 
rajdem siły. Po powrocie do 
Grzybowej Góry umówiliśmy 
się na kolejny rajd rowerowy. 

Rafał Lipka
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Z Grzybowej Góry na Rejów

Kolejny rajd rowerowy zorganizowany w ramach letniego 
wypoczynku odbył się 9 sierpnia, a tym razem celem naszej 
wyprawy był znajdujący się w obrębie Skarżyska-Kamiennej, 
Rejów. 

Trasa wycieczki prowadziła przez Skarżysko Kościelne 
i osiedlowe drogi w Skarżysku, wymagała więc wzmożo-
nej czujności uczestników rajdu jadących pod opieką Jolanty 
Kobierskiej i Rafała Lipki. Na Rejów dojechaliśmy bez prze-
szkód, a zwiedzanie zaczęliśmy od odpoczynku przy wiel-
kim piecu rejowskim. Później przeszliśmy do Muzeum im. 
Orła Białego na plenerową ekspozycję znajdujących się tam 
pojazdów, samolotów i czołgów z okresu II wojny światowej 
i nowszych. Wycieczka wśród zgromadzonych eksponatów 
sprawiła dzieciom wiele frajdy, gdyż na własne oczy można po-
dziwiać ogrom czołgów takich jak „Rudy 102”, czy okręt „ORP 
Odważny”. Można również poczuć się jak skoczek spadochro-
nowy lub pilot we wnętrzu samolotu „Ił-14” udostępnionego dla 
publiczności. Niestety pogarszające się warunki pogodowe spo-
wodowały, że trzeba było przyspieszyć powrót do Grzybowej 
Góry. Zdołaliśmy jeszcze obejrzeć zalew na Rejowie i już trzeba 
było jechać. W drodze powrotnej złapał nas deszcz, więc lekko 
przemoczeni dotarliśmy po południu do domu. Mimo to wy-
cieczka była udana, a uczestnicy rajdu bardzo zadowoleni z od-
wiedzin na Rejowie. 

Rafał Lipka

Trwa nabór wniosków do programu 
stypendialnego „Żaczek” 

Do 20 września Fundacja „Daj 
Szansę”, przyjmuje wnioski na sty-
pendia naukowo-socjalne z progra-
mu stypendialnego „Żaczek”. To już 
drugi program Fundacji, z którego 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych zamieszkali na terenie powia-
tu skarżyskiego mogą ubiegać się 
o pomoc na rok szkolny 2012/2013. 

Program stypendialny „Żaczek” 
realizowany jest przez Fundację 
„Daj Szansę” już po raz siódmy przy 
współpracy i współfinansowaniu 
Fundacji im. S. Batorego  i Quo-
Vadis Gavell Family Foundation 
w ramach Programu „Równe Szanse 

- lokalne programy stypendialne”. Do tej pory z pomocy material-
nej w ramach „Żaczka” skorzystało 122 uczniów skarżyskich szkół. 
Fundacja może realizować program Żaczek dzięki wsparciu darczyń-
ców i wpłat na rzecz „Daj Szansę” z 1%. 

Uczniowie ubiegający się o stypendium naukowo-socjalne z pro-
gramu stypendialnego „Żaczek” powinni spełnić następujące warun-
ki:   
-  na świadectwie promocyjnym w liceum lub technikum posiadać 

w roku szkolnym 2011/2012 średnią ocen co najmniej 4,78, a ab-
solwenci gimnazjów (uczniowie klas pierwszych) na świadectwie 
końcowym w gimnazjum powinni posiadać średnią ocen co naj-
mniej 5,0. 

-  być finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych lub mają 
udokumentowane inne szczególne osiągnięcia w różnych dziedzi-
nach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej.

-  charakteryzować się nienaganną postawą, być aktywni społecz-
nie, działać na rzecz rówieśników i środowiska - wolontariat (udo-
kumentowane przykłady działalności np. zdjęcia, dyplomy, opinie 
organizacji i instytucji).

-  średnie dochody netto (z ostatnich 3 m-cy) na członka rodziny nie 
powinny przekroczyć 970 zł, a w przypadku gdy członek rodziny 
legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności średnie 
dochody nie mogą przekroczyć 1.200 zł.
W dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się 

o stypendium muszą się znaleźć:
-  wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata, 
-  opinia wychowawcy poświadczona przez dyrekcję szkoły,
-  oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadcze-

niami o dochodach rodziców/opiekunów za ostatnie 3 miesiące, 
w przypadku działalności gospodarczej należy podać również wy-
sokość rocznych dochodów poświadczoną przez Urząd Skarbowy,

-  kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące 
osiągnięcia kandydata,

-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Nabór wniosków  trwa do 20.09.2012 roku. 
Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji „Daj Szansę”, ul. 

Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, kontakt: tel. 41/3953014. 
Więcej na stronie www.daj-szanse.eu

Przypomnijmy: do 16 września 1012 r. przyjmowane są także 
wnioski na stypendia z programu „Stypendia Twoją-Szansą”, współ-
finansowanego ze środków PO FIO.    

Jolanta Jagiełło
Członek Zarządu 

Fundacji „Daj Szansę” 

Komunikat GOPS
Osoby, których dzieci od 1 września 2012 roku będą uczęsz-

czały do szkoły ponadgimnazjalnej, lub ukończyły 18. rok ży-
cia i kontynuują naukę, winny do dnia 14 września 2012 roku 
przedłożyć aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę 
w szkole.

W przypadku braku w/w zaświadczenia świadczenie ro-
dzinne wraz z dodatkami za okres od września do paździer-
nika 2012 roku nie będą wypłacone (w przypadku osób, które 
ukończyły 18. rok życia, w przypadku osób do 18. roku życia 
kontynuujących naukę w szkole ponadgimnazjalnej nie będą 
wypłacone dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz 
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania).
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Orange dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Skarżysku Kościelnym bierze 
udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. 

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego poprzez zwiększanie dostępu do nowych techno-
logii informacyjnych. W efekcie biblioteka ma się stać centrum 
informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. 

Na realizację wyżej wymienionych założeń Fundacja 
Orange przekazała bibliotece  kwotę w wysokości 400,13 zł

Teresa Banaszczyk

Nowości w bibliotece
Anna Piega, „Lustro czasu”.

Książka o wartości rodziny i przy-
jaźni, o tym, że poznanie prawdy - na-
wet jeśli boli - przynosi wyzwolenie. 

Daria Sulima to młoda, ale pew-
na swych pragnień i życiowych celów 
kobieta. Idąc za głosem serca, realizu-
jąc swoje marzenie, dokonała niegdyś 
trudnego wyboru – ceną, którą za-
płaciła, były zerwane więzi rodzinne. 
Nigdy jednak nie zwątpiła w słuszność 
swej decyzji. Gdy wreszcie poukładała 
sobie życie i poczuła się bezpiecznie, 
los kazał jej zapomnieć o zranionej 
dumie, o żalu, który przez lata w so-
bie pielęgnowała, i wrócić do domu. 
Stanąć u boku ojca przeciwko wspól-

nemu wrogowi. Jednak ten krok ku przeszłości niespodziewanie 
otworzył przed nią nową drogę... drogę ku tajemnicy, która wpłynęła 
na jej życie.
Chamberlain Diane, „Prawo matki”.

Jej syn został oskarżony o zabójstwo. Jak daleko posunie się, by 
go chronić? Świetna powieść, dobrze napisana i do końca trzymająca 
w napięciu! Równie porywająca, co książki Jodi Picoult. 

Piętnastoletni Andy Lockwood cierpi na zespół alkoholowy płodu 
(FAS). Mówi wszystko, co mu ślina na język przyniesie i nie potrafi 
przewidzieć konsekwencji swojego zachowania. Jego matka, Laurel, 
postanowiła przez całe życie wynagradzać chłopcu swój błąd. Była 
uważna i opiekuńcza – może nawet nadopiekuńcza. Mimo to pewnego 
dnia zgodziła się, żeby Andy poszedł bez opieki na zabawę w miejsco-
wym kościele. Kto mógł przypuszczać, że budynek stanie w płomie-
niach? Na szczęście chłopiec wychodzi 
z pożaru bez szwanku – co więcej, ra-
tuje swoich kolegów. Niestety policja 
zaczyna podejrzewać go o podłoże-
nie ognia, a Laurel musi zadać sobie 
pytanie, na ile zna własnego syna… 
i do czego się posunie, by – zgodnie 
z obietnicą – chronić go za wszelką 
cenę? 
101 wspaniałych sportów.

101 najpopularniejszych spor-
tów, które figurują na liście zawodów 
międzynarodowych, a także na liście 
dyscyplin olimpijskich: ciekawie opi-
sanych, wzbogaconych o interesujące 

zdjęcia i informacje na temat sprzę-
tu sportowego.
Renata Piątkowska, „To się nie mie-
ści w głowie”.

Czy można zaprzyjaźnić się 
z kozą albo zabrać rybę na spacer? 
Oczywiście, że można. Można też 
zjadać pełne miski dziwnych fioletek 
i bez strachu wsadzać palce wprost 
do lwich paszcz. Takie (i o wiele gor-
sze) pomysły rodzą się każdego dnia 
w dziecięcych głowach. Nie wierzycie? 
No to przeczytajcie.

Teresa Banaszczyk 

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
informuje

o rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie 
„Rozwiń skrzydła”

realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrud-
nienia”.

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane
od 04 września 2012 r. do  01 października 2012 r.

w budynku PUP Skarżysko-Kamienna (Biuro Podawcze) 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypad-
ku decyduje data wpływu do PUP)  na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

ul. 1-go Maja 105
26-110 Skarżysko-Kamienna

Program adresowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku 
życia, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Program oferuje wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz fi-
nansowe na start.
• Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana 

z realizowanym projektem dostępne są w PUP Skarżysko-
Kamienna (pokój 107 oraz 110) oraz na stronie internetowej 
www.pupskarzysko.pl w zakładce  „ Rozwiń skrzydła”.

• Po wpłynięciu do PUP 24 formularzy od kobiety oraz 16 
aplikacji od mężczyzn rekrutacja zostanie zamknięta i for-
mularze będą  przyjmowane tylko przez 2 kolejne dni robo-
cze.

• Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  
tel. 41 25 17 333, 41 25 17 334 lub w pok. 107 w PUP 
Skarżysko-Kamienna. 
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Kabaret „Grom” na suchedniowskiej 
scenie

Kabaret „Grom” ze Skarżyska Kościelnego był gościem specjalnym 
członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Suchedniowie. 
Okazją ku temu było poświęcenie i wręczenie dla tego stowarzysze-
nia sztandaru.

Nasz kabaret wystąpił 
w części artystycznej obok 
suchedniowskiego Chóru 
„Senior” oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej działającej 
przy OSP w Bodzentynie.

Dodajmy, że oprawę mu-
zyczną tej uroczystości za-
pewniał również nasz miesz-
kaniec, DJ Tomasz Gluza.

(jaki)

Gościliśmy hodowców drobnego inwentarza
W świetlicy wiejskiej 

w Skarżysku Kościelnym 
odbyło się spotkanie 
Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej z hodowcami 
drobnego inwentarza 
(gołębie, króliki). 

Przyjechało wie-
lu znakomitych gości: 
Krystyna Zdonek, czło-
nek zarządu izby rolni-

czej, Agnieszka Łodej - dyrektor biura w Kielcach, Krzysztof Bąk - 
powiatowy lekarz weterynarii, Zenon Nowakowski - członek zarządu 
powiatu skarżyskiego, Maria Pisarek - dyrektor biura w Skarżysku 
oraz przedstawiciele izb rolniczych z Łącznej, Bliżyna, Suchedniowa 
a przede wszystkim hodowcy gołębi oraz prezesi z Szydłowca 
i Skarżyska. Wójta Gminy reprezentował Andrzej Skrzypczak.

Wszystkich uczestników powitał Szymon Płusa, przedstawiciel 
izby rolniczej Gminy Skarżysko Kościelne. W trakcie spotkania padło 
wiele pytań od hodowców, zwłaszcza do lekarza weterynarii. 

W części artystycznej wystąpił kabaret Grom, który wykonał spe-
cjalnie napisane utwory dla hodowców. 

Na zakończenie Zenon Nowakowski podziękował organizato-
rom, kabaretowi Grom za piosenki oraz Wójtowi Gminy Zdzisławowi 
Wożniakowi za tak wspaniałe przyjęcie. 

Szymon Płusa

Grom w Studziankach
Na zaproszenie starosty 

kozienickiego i mazowieckie-
go przedstawiciele Skarżyska 
Kościelnego reprezentując 
Międzynarodową Akademię 
Dyplomacji: Szymon Płusa, 
Bogusława Kowalik, Maria  
Ferszt, Jolanta Kapusta, 
Zofia Ślęzak, Kazimierz 
Przybycień i Mieczysław Szwed  uczestniczyli w uroczystości  patrio-
tycznej w 68. rocznicę bitwy pod Studziankami.

Wykonaliśmy przygotowany na tę uroczystość utwór oraz zło-
żyliśmy wiązankę kwiatów. Prezes Krajowego Związku wręczył 
przedstawicielom kabaretu Grom zaproszenie i poprosił o występ na 

krajowym  kongre-
sie, który odbędzie 
się w Warszawie 
w siedzibie MON  
7 września 2012 r. 

Starosta kozie-
nicki  i organizato-
rzy podziękowali 
za wykonany utwór 
i cały występ oraz 
za pomoc organiza-
cyjną.

Szymon Płusa



Nasza Gmina 19wR ZeSień 2012 Nasza GminawR ZeSień 2012 19

PieRogow y feSt yn w liPow ym Polu

19Nasza GminawR ZeSień 2012

Pożegnanie Lata z Lipowieckim Pierogiem

Jak już sama nazwa wskazuje głównym bohaterem Festynu 
Rodzinnego pod nazwą „Pożegnanie Lata z Lipowieckim Pierogiem” 
były oczywiście pierogi i to aż w siedmiu rodzajach! Za sprawą 
Strażackich Druhenek wszyscy chętni mogli zatem skosztować 

pierogów z kapustą 
i mięsem, kapustą 
i grzybami, ruskich, 
pierogów z jabłkiem, 
szpinakiem, jagodami 
oraz z serem. 

Festyn, którego 
uczestników powitał 
prezes OSP Tadeusz 
Chyb, nie ograniczył 
się oczywiście do kon-

sumpcji. Organizatorzy dla wszystkich grup wiekowych przygoto-
wali szereg atrakcji. 

Najmłodsi mogli rywalizować w grach i konkursach. Aż 17 naj-
młodszych dzieciaków uczestniczyło w konkursie „wyścig ślimaków”. 
Po pasjonującej 
i zaciętej rywaliza-
cji najszybszy z cza-
sem 23,03 sek. był 
Kacper Mrzygłód, 
drugie miejsce 
przypadło Kindze 
Seweryn, a trzecie 
Karinie Szwed. 
Nieco starsza mło-
dzież wzięła udział 
w konkursie hula–
hop. Zwyciężyła 
Ela Chyb przed Karoliną Chyb i Mateuszem Kowalikiem. 

Miejscowi druhowie przygotowali dla publiczności pokazy stra-
żackie: lanie piany, strumienia wody oraz stawianie kurtyny wodnej. 
Przy okazji ostatniego pokazu stworzyli… przepiękną tęczę! 

Wszystkim zebranym zabawę i oprawę muzyczną zapewnił duet 
„Laguna” ze Zbijowa, który tworzą Klaudia i Krzysztof Dąbrowa. 

Tym razem wokalnie wspomagała ich Paulina Lech. Jako, że wy-
konawcy dwa tygodnie temu wzięli ślub, ze strony organizatorów 
otrzymali życzenia i kwiaty.

Nie zabrakło stoiska gastronomicznego oraz bufetu. Przepyszne 
kiełbaski i kaszanki 
przygotowywało na 
grillu trio strażackie: 
Jerzy Korycki, Jan 
Kowalczyk i Piotr 
Szymczyk. Można 
było wziąć udział 
w loterii fantowej, 
w której każdy los wy-
grywał. Dzieci mogły 
poskakać na trampo-
linie, a starsi bawili 
się do późnych godzin wieczornych na zabawie tanecznej.

Jacenty Kita
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