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Zapraszamy na Dożynki Gminne, które rozpoczną się 24 sierp-
nia Mszą św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Lipowym 
Polu. Również Mszą św., ale w kościele parafialnym w Skarżysku  
Kościelnym 31 sierpnia zapoczątkujemy obchody 150-lecia Gminy 
Skarżysko Kościelne. Szczegóły programu na str. 10 i 16.
A ponadto:
* wysoko w rankingu,
* o gminnych inwestycjach,
* powiatowe obchody Święta Policji,
* woda i grad pustoszyły gminę.

Wakacje w Majkowie

W miesiącu lipcu bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Maj-
kowie zrealizowane zostało zadanie publiczne pt. Po letnią przygodę. 
Półkolonie Radosne wakacje zorganizowała też świetlica w Lipowym 
Polu Skarbowym.

Czytaj na str. 12 i 14

Wielka radość Ani
Krystyna Wojteczek repre-

zentująca firmę Wtórpol w towa-
rzystwie wójta gminy Zdzisława 
Woźniaka 23 lipca przekazała spe-
cjalistyczny, rehabilitacyjny rower 
trzykołowy dla Ani Dudek. Funda-
cja Eco Textil Od Was do Was spra-
wiła Ani wielką radość.

Czytaj na str. 3

Wizyta wicepremiera Piechocińskiego
Wicepremier 

i minister gospodar-
ki Janusz Piecho-
ciński 13 sierpnia 
spotkał się ze świę-
tokrzyskimi przed-
siębiorcami, m.in. 
odwiedził zakład 
Dana w Skarży-
sku Kościelnym.

Czytaj na str. 3

VI Parafialny Festyn Rodzinny za nami

Setki osób bawiły się 15 sierpnia podczas VI już edycji Parafial-
nego Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy. Wieczorem za-
grał zespół Mafia.

Czytaj na str. 2 i 8-9

Pielgrzymowali na Jasną Górę
Młodzież ze Skar-

żyska Kościelnego 
wraz z siostrą Anną 
Wrzesińską uczest-
niczyła w tegorocznej 
pielgrzymce na Ja-
sną Górę.

Czytaj na str. 5
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w y da r z e n i a

VI Parafialny Festyn Rodzinny za nami
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Odnowy Zabyt-
ków Parafii Św. Trójcy  
w Skarżysku Kościelnym 
już po raz szósty zorgani-
zowało Parafialny Festyn 
Rodzinny pod hasłem 
Postaw na rodzinę. Mimo 
padającego chwilami desz-

czu, wzięło w nim udział kilkaset osób. Ale ten deszczyk, to w zasa-
dzie nic, w porównaniu z ulewami, które towarzyszyły nam niemal 

przez ostatnie kilkanaście 
dni. Ksiądz proboszcz 
Marian Czajkowski fakt 
ten skomentował krótko: 
-To zasługa intensywnych 
modlitw w tej intencji.

Organizatorzy jak 
zwykle to już bywa za-
pewnili wszystkim gru-
pom wiekowym sze-
reg atrakcji.

Oficjalnego otwar-
cia festynu dokonali ks. 
proboszcz Marian Czaj-
kowski oraz Anasta-
zja Górzyńska – prezes 
Stowarzyszenia a jego 
uczestników powitał rów-
nież wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak.

Pani prezes za-
poznała z progra-
mem oraz zaprosi-
ła do korzystania 
z licznych atrakcji.

Przypomniała 
również ideę jego 
organizowania – 
zbiórka środków 
finansowych na 

ratowanie zabytków na terenie gminy. -Przez pięć lat z zebranych 
pieniędzy stowarzyszenie wsparło parafię w renowacji kościoła para-
fialnego, w tym ołtarza pasyjnego i ambonki, żyrandoli i kinkietów 
oraz ołtarza bocznego. 

dok. na str. 8-9
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a k t ua l n o ś c i

Wizyta wicepremiera Piechocińskiego
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński  

13 sierpnia spotkał się ze świę-
tokrzyskimi przedsiębiorcami, 
którzy dobrze sobie radzą na 
branżowych rynkach, korzysta-
jąc z dotacji unijnych i rozwijając 
w swoich zakładach najnowsze 
technologie. Lokalnych przedsię-
biorców razem z wicepremierem 
odwiedzili  wiceminister gospo-
darki Arkadiusz Bąk oraz członek 
Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski.

Podczas jednodniowej wizyty 

wicepremiera odwiedzono trzy świętokrzyskie firmy: zakład Dana 
w Skarżysku Kościelnym, Odlewnię Polską w Starachowicach oraz no-
woczesne przedsiębiorstwo rolne Państwa Gorazdów w Gierczycach.

Wizytę wicepremier rozpoczął w naszej gminie od spotkania 
z kierownictwem 
i pracownikami fir-
my Dana. Samorząd 
naszej gminy pod-
czas wizyty reprezen-
towali wójt Zdzisław 
Woźniak oraz radny 
Wojciech Płusa.

-Odwiedziliśmy 
firmy z polskim kapi-
tałem, innowacyjne, 

które rozumie-
ją jak ważna jest 
ciągła praca nad 
rozwojem firm. 
Rozumieją, że aby 
przetrwać trzeba 
być konkurencyj-
nym i wdrażać 
nowe technologie 
– mówił wicepre-
mier Janusz Pie-
chociński, który 
doradzał także przedsiębiorcom aby szukali dodatkowych rynków 
zbytu. Temu służy realizowany w Ministerstwie Gospodarki projekt 

Go Africa, którego 
celem jest zwiększe-
nie wymiany han-
dlowej między Pol-
ską a kontynentem 
afrykańskim.  – Od 
stycznia w roboczych, 
małych zespołach 
pracujemy nad trans-
ferami na nowe rynki 
w krajach arabskich 
i islandzkich, które 

sygnalizują ogromne zainteresowanie  polskimi owocami, nabiałem 
i jajkami. Bardzo przyjazna dla nas jest także gospodarka algierska, 
z którą nawiązujemy współpracę – dodał premier. Podkreślił również, 

że od stycznia spadek polskiego eksportu na rynek rosyjski wyniósł 7 
procent, a na ukraiński – 25 procent.

W zakładzie Dana w Skarżysku-Kościelnym, który jest firmą 
rodzinną, produkującą damską odzież jest zatrudnionych 40 osób. 
Firma posiada naj-
nowszą linię tech-
nologiczną do kroje-
nia i projektowania 
odzieży połączoną 
oprogramowaniem 
komputerowym. Po-
siada także linię szy-
jących półautoma-
tycznych maszyn. Te 
nowinki zakupiono 
w firmie z unijnych 
dotacji. W sytuację zakładu wdrożyły gości Mira Kowalska, szefowa 
produkcji oraz Anna Banaczek, córka właścicieli Dany.

(jaki)
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Wielka radość Ani

Krystyna Wojteczek re-
prezentująca firmę Wtórpol 
w towarzystwie wójta gminy 
Zdzisława Woźniaka 23 lip-
ca przekazała specjalistycz-
ny, rehabilitacyjny rower 
trzykołowy dla Ani Dudek. 
Fundacja Eco Textli Od Was 
do Was sprawiła Ani wielką 
radość, która lada moment 
skończy 8 lat i rozpocznie 

naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skarżysku-Kamiennej. 
– Cieszę się i jestem 
wdzięczny, że taka 
fundacja istnieje 
i pomaga dzieciom. 
Jestem również 
szczęśliwy, że wy-
brano dziewczyn-
kę z naszej gminy. 
– mówił Zdzisław 
Woźniak, wójt gmi-
ny, przekazując za-
razem na ręce pani 
Krystyny list z podziękowaniem za ten wielki dar serca. Pani Krysty-

na zapowiedziała dalsze wspie-
ranie osób niepełnosprawnych 
z terenu naszej gminy.

Dziękując za ten piękny 
dar Ania i jej mama przekazały 
piękne podziękowania na ręce 
darczyńców, a Krystyna Woj-
teczek dodatkowo przekazała 
Ani prezent w postaci kami-
zelki odblaskowej oraz kasku 
na głowę.

Fundacja powstała 2,5 roku 
temu. Jej założycielem jest wła-
ściciel firmy Wtórpol Leszek 
Wojteczek. Do dziś przekaza-
ła już 250 rowerów w ramach 
akcji Rowerek dla każdego nie-
pełnosprawnego dziecka nie tyl-
ko w całej Polsce, ale również 

w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Wspiera również turnusy rehabi-
litacyjne, leczenie szpitalne i zakup różnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Jacenty Kita

a k t ua l n o ś c i

Najwyższe miejsce w rankingu w powiecie
Firma Curulis Sp. z o.o. opracowała ranking gmin, które wykazały 

się pozytywnym wpływem na swym terenie w mijającej kadencji sa-
morządów 2010-2014. Stworzono ranking skupiony na zmianach jakie 
zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Na 2479 zbadanych jednostek 
zajęliśmy 322 miejsce – najwyższe w powiecie. 

Zbadano 2479 jednostek (wszystkie gminy oraz miasta na pra-
wach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jed-
nostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, 
infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w ran-
kingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we 
wszystkich częściach składowych.

Nasza gmina zajęła w tym rankingu 322 miejsce, Bliżyn – 736, Łącz-
na – 768, Skarżysko – Kamienna – 847 a Suchedniów – 1893 miejsce.

Pełny ranking na stronie:
http://www.curulis.pl/img/download/20140722_ranking_v13.pdf

(jaki)

Odsłonięcie odnowionego nagrobka
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy 

zaprasza w dniu 6 września na uroczystości związane z odsłonięciem 
odnowionego zabytkowego nagrobka Powstańca Styczniowego.

Rozpoczną się one Mszą św. na cmentarzu o godz. 15.00, po czym 
nastąpi jego odsłonięcie. Towarzyszyć temu będzie warta honorowa 
ułanów. Po złożeniu wiązanek kwiatów uczestnicy uroczystości przej-
dą na boisko parafialne za kościołem, gdzie nastąpi pokaz musztry 
w wykonaniu ułanów. Całość zakończy grill powstańczy oraz śpiewa-
nie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie na gitarze Andrze-
ja Kwiatkowskiego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają!
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„Bilet dla brata”
Podczas VI Parafialnego Festynu Rodzinnego grupa młodzieży 

wraz z siostrą Anną Wrzesińską już po raz kolejny zbierała środki 
z przeznaczeniem na akcję Bilet dla brata.

Przypomnijmy, że podczas nawiedzenia relikwii Jana Pawła II 
w parafii Skarżysko 
Kościelne s. Anna 
Wrzesińska z gru-
pą ministrantów 
prowadziła akcję 
sprzedaży papie-
skich kremówek. 
- To nie ostatnie 
zbiórki pieniędzy  
i  nie ostatnia moż-
liwość pomocy. 

Będą kolejne! Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w organiza-
cję i przygotowanie Świato-
wych Dni Młodzieży w  naszej 
parafii i diecezji serdecznie 
zapraszamy do współpracy - 
każda forma pomocy spotka 
się z życzliwym przyjęciem – 
mówi siostra Anna.

Bilet dla brata to dzieło po-
mocy pielgrzymom ze Wscho-
du. Celem akcji jest dofinanso-
wanie udziału w Światowych 
Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie pielgrzymów ze Wschodu. Kraja-
mi docelowymi są: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazach-
stan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, 
Ukraina i Uzbekistan.

W akcję włączyli się: Aleksandra Parszewska, Kewin Parszewski, 
Robert Jakubczyk, Kamil Kocia, Joanna Bernatek, Małgorzata Ber-
natek, Michał Szczytowski, Anna Górzyńska, Monika Wiatr, Kari-
na Piętak, Arkadiusz Piętak, Angelika Gruszczyńska, Adam Nizio-
łek.

Jacenty Kita

z  Ż yc i a  G m i n y

Orange dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Skarżysku Kościelnym bierze 
udział w programie Orange dla 
bibliotek. Celem programu jest 
wspieranie rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego poprzez zwiększanie dostępu do nowych tech-
nologii informacyjnych. W efekcie biblioteka ma się stać centrum in-
formacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. 

Na realizację wyżej wymienionych założeń Fundacja Orange 
przekazała bibliotece kwotę w wysokości 659,81 zł.

Teresa Banaszczyk

Rondo do końca października
-Termin zakończenia prac przy budowie ronda to, jak zostało 

określone w umowie z wykonawcą, do 31 października tego roku – 
zapewnia Stanisław Dymarczyk, członek zarządu powiatu skarży-
skiego. –Zrealizowanie tej długo oczekiwanej inwestycji pozwoli na 
znaczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i zmotoryzowa-
nym – mówi wójt Zdzisław Woźniak.

Przetarg udało się rozstrzygnąć za drugim podejściem. Spośród 
dwóch złożonych ofert najtańszą złożyła firma Global Inwest ze Skar-
żyska – Kamiennej. Opiewa ona na 1.049.579,04 złote. Oferta Strabagu 
wynosiła 1.344.368,51 zł. Udział gminy wyniesie kwotę 400.000 zło-
tych, którą to rada gminy zwiększyła o 100.000 na sesji nadzwyczajnej 
w dniu 31 lipca. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 
budowie skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce 
skrzyżowania czterowylotowego dróg powiatowych w Skarżysku Ko-
ścielnym tj. drogi nr 0555T ul. Szkolna, drogi Nr 0556T ul. Kolonia, 
drogi Nr 0557T ul. Kościelna i ul. Iłżecka oraz rozbiórce budynku 
mieszkalnego położonego przy ul. Szkolnej 1 w Skarżysku Kościel-
nym.

Zakres robót obejmuje: budowę ronda, przebudowę linii napo-
wietrznych i linii kablowych NN kolidujących z projektowanym 
skrzyżowaniem dróg, budowę oświetlenia skrzyżowania, przebudowę 
urządzeń teletechnicznych kolidujących z przebudową skrzyżowania, 
przebudowę kabla optotelekomunikacyjnego kolidującego z przebu-
dową skrzyżowania, przebudowę istniejącego systemu odwodnienia, 
przeniesienie obiektów kolidujących z budową ronda takich jak: figu-
ra NMP oraz fundamenty masztów flagowych Urzędu Gminy poza 
granice proj. pasa drogowego oraz zagospodarowanie zielenią wyspy 
centralnej ronda oraz obsianie trawą pozostałych terenów zielonych 
w granicach robót pasa drogowego, a także przestawienie kolidują-
cych ogrodzeń i rozbiórkę budynku mieszkalnego.

Na czas prac budowlanych należy się spodziewać sporych utrud-
nień w ruchu samochodów, ale jak mówi się powszechnie, aby było 
lepiej, najpierw musi być gorzej.

Jacenty Kita

Pielgrzymowali na Jasną Górę
Kilkunastoosobowa 

grupa młodzieży ze Skar-
żyska Kościelnego wraz 
z siostrą Anną Wrzesińską 
uczestniczyło w tegorocz-
nej pieszej pielgrzymce 
na Jasną Górę. Tegorocz-
ne hasło pielgrzymki Nie 
wstydzę się Ewangelii to 

również manifest 
przynależności do 
uczniów Chrystu-
sa. To dowód na to, 
jak ci ludzie kochają 
Maryję i są uzależ-
nieni od przeżywa-
nia na nowo czasu 
oczekiwania na spo-
tkanie z Nią obecną 
na Jasnej Górze.

(jaki)
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Ruszyła budowa kanalizacji na ul. św. 
Anny w Majkowie

W dniu 17 lipca. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościel-
nym w ramach inwestycji pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompownia-

mi ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości 
Majków ul. Św. Anny, Gmina Skarżysko Kościelne dokonano przekaza-
nia terenu i placu budowy.

Wykonawcą robót 
wyłonionym w drodze 
postępowania przetargo-
wego jest firma JADEX 
Przedsiębiorstwo Prywat-
ne Jan Dąbrowski z Ra-
domia.

Stronę przekazującą 
reprezentowali Skrzyp-
czak Andrzej – kierow-
nik referatu inwestycji, 
Robert Gładyś, Grzegorz Pypeć – inspektor ds. ochrony środowiska. 
Stronę przyjmującą reprezentowali Zygmunt Andrzej Stajniak – kie-
rownik budowy,  Dariusz Skórnicki.- kierownik robót drogowych, 
Marek Smytkiewicz - kierownik robót elektrycznych.

W przekazaniu terenu wzięli udział również: Jarosław Kosakow-
ski – projektant peł-
niący nadzór autorski, 
Czesław Gładyś – in-
spektor nadzoru bran-
ża sanitarna, Bogusław 
Gilewski - inspektor 
nadzoru branża elek-
tryczna, Robert Wojta-
sik - inspektor nadzoru 
branża drogowa, Ja-

nusz Jóźwik i Stanisław Bzymek – przedstawiciele MPWiK w Skar-
żysku-Kamiennej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
- kanały grawitacyjne PVC 200 L= 1987,0 m,
- kanalizacja tłoczna PE90x5,4 L = 512,8 m,
- pompownia ścieków o wydajności Q = 4,73 l/s , Htł = 20,26 m 

SW, z obiektami towarzyszącymi, współpracująca z rurocią-
giem tłocznym PE90x5.4 długości 512,8 m,

- przykanaliki grawitacyjne o średnicy DN 150 mm od kana-
łów zbiorczych (studzienek lub trójników) do granicy posesji  
– 51,7 m, 

- przepompownia ścieków wraz instalacją zasilania elektrycz-
nego – szt. 1, 

- miejsce postojowe do obsługi przepompowni ścieków.
Termin realizacji zadania to 31 styczeń 2015r. Cena ustalona 

w drodze postępowania przetargowego na przedmiotowe zamówienie 
publiczne wynosi brutto 763.031,99 zł.

Robert Gładyś

Poprawi się komunikacja z „siódemką”
Jeszcze jesienią tego 

roku znacznie poprawi się 
komunikacja naszej gminy 
z drogą S-7. 

Aktualnie trwa prze-
budowa drugiego odcinka 
ulicy Rycerskiej (rok temu 
wyremontowano pierwszy 
odcinek). W ramach robót 
zostanie m.in. wymieniona 
zniszczona podczas ubie-

głorocznych opadów nawierzchnia. W sumie w ramach pierwszego 
i drugiego etapu wyremontowany zostanie ponad kilometrowy od-
cinek ulicy Rycerskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym i tym razem 
powiat skarżyski na remont ulicy Rycerskiej uzyskał dofinansowanie 
z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Za blisko 700 tys. złotych, na które składała się dotacja z budżetu 
państwa i środki własne powiatu skarżyskiego przebudowano odcinek 
o długości ponad pół kilometra. W tym roku inwestycja jest kontynu-
owana. Prace już trwają i prowadzone są na drugim odcinku o długo-
ści 600 mb. W ramach robót oprócz wymiany zniszczonej nawierzch-
ni wykonane zostaną pobocza i zjazdy oraz przepusty pod jezdnią. 
Przewidziano także umocnienie rowu przydrożnego. Wartość inwe-
stycji opiewa na kwotę ponad 500 tys. zł, z czego 400 tys. zł przekazało 
powiatowi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach podzia-
łu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Sukcesem zakończyły się też starania Zarządu Powiatu Skarży-
skiego o środki na remont ulicy Książęcej. Powiat otrzymał  prawie 
milion złotych na modernizację ulicy ze środków z rezerwy celowej na 
likwidację szkód powodziowych. 

(jaki) 
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Powiatowe obchody Święta Policji
Skarżyscy funkcjonariu-

sze w dniu 25 lipca obcho-
dzili Święto Policji. Samo-
rząd naszej gminy podczas 
obchodów reprezentowała 
sekretarz gminy Monika Mą-
czyńska.

Uroczystości rozpoczęły 
się o godz. 10.00 Mszą Świętą 
w Kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego, podczas 
której modlono się w intencji 
skarżyskich policjantów i ich rodzin. Następnie w sali Konferencyj-
nej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- 
Kamiennej odbyła się główna część obchodów. Wśród zaproszonych 
gości był Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach insp. Zbigniew Kotarski, starosta skarżyski Michał 
Jędrys oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych 
i władz samorządowych. 

Później odczytane zostały decyzje, postanowienia i rozkazy, po 
czym przystąpiono do uroczystego wręczania odznaczeń wyróżnio-
nym policjantom. Czterem funkcjonariuszom wręczono odznaczenia 
resortowe nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Następnie 

awansowani policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie 
policyjne. Łącznie awansowanych zostało 79 funkcjonariuszy, nato-
miast medale i odznaki otrzymało pięciu policjantów oraz jeden pra-
cownik cywilny.

Wśród awansowanych byli policjanci z naszej gminy. Na stopień 
komisarza awansował Rafał Pakuła, a młodszego aspiranta policji 
Tomasz Winiarski.

Obchody połączone były z 95. rocznicą powstania Policji Państwo-
wej. Z tej okazji do udziału w uroczystości zostali zaproszeni byli ko-

mendanci powiatowi oraz ich zastępcy, którzy służyli w skarżyskiej 
jednostce. Otrzymali oni pamiątkowe grawertony oraz podziękowa-
nia za swoją pracę.

Dobrą wiadomością dla funkcjonariuszy jest to, że wreszcie po la-
tach oczekiwań, kilkanaście dni temu rozpoczęły się prace związane 
z budową nowej siedziby komendy powiatowej przy zbiegu ul. Rejow-
skiej i Szydłowieckiej. Wykonuje je firma Agat. W skład kompleksu 
budynków Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej 
wchodzić będą trzy obiekty: budynek biurowo-administracyjny, szko-
leniowo-garażowy oraz garażowo-gospodarczy.

Budynek biurowo-administracyjny będzie posiadał 2 kondygna-
cje naziemne. Bryła budynku będzie mieć kształt prostopadłościa-
nu z atrium wewnętrznym. W drugim budynku będą znajdować się  
m. in garaże dla samochodów osobowych, pomieszczenia techniczne, 
sala ćwiczeń oraz strzelnica. Natomiast w budynku garażowo gospo-
darczym usytuowane będą garaże dla furgonów policyjnych oraz za-
plecza dla przewodników psów. Planowane zakończenie prac przewi-
dziane jest na wrzesień 2015 roku.

Jacenty Kita
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no kwotę 9500 złotych 
z przeznaczeniem na 
budowę dzwonnicy. 
Przypomnijmy, że rok 
temu było to na przy-
kład 11.000 złotych, 
a w 2012 udało się ze-
brać 6.400 zł. 

W części arty-
stycznej najpierw wy-

stąpił kabaret Po prostu kabaret z Radomia, 
a następnie zagrała orkiestra strażacka z Bo-
dzentyna pod batutą Kazimierza Podrazy. 

O 18.30 rozpoczął się występ gwiazdy 
wieczoru, czyli zespołu Mafia. Zespół, któ-
ry w zmieniającym się składzie gra od 1992 
roku, zagrał swe najpopularniejsze utwory, 
w tym z najnowszej płyty Ten świat nie jest 
zły. Obecnie zespół koncertuje w składzie: 
Tomasz Joseph Bracichowicz – instrumenty 
klawiszowe, Kuba Kusiński – perkusja, Pa-

weł Poros – gitara, 
Tomasz Murawski 
– gitara basowa oraz 
Norman – vocal.

Po występach 
muzycznych odbył 
się wspaniały pokaz 
sztucznych ogni, 
a wcześniej wyloso-
wano nagrody wśród 

VI Parafialny Festyn Rodzinny za nami

Za zgromadzone środki Stowarzyszenie wsparło m.in. renowację 
trzech zabytkowych nagrobków, a 6 września odbędą się uroczystości 
przy kolejnym – Powstańca 1863 roku.

W tym roku z kwesty oraz sprzedaży gastronomicznej pozyska-

fe s t y n  pa r a fi a l n y
dok. ze str. 2
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zatorzy dziękują spon-
sorom i darczyńcom, 
a byli wśród nich: 
firma Wtórpol Ewy 
i Leszka Wojteczków, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Świę-
tokrzyskiego, Urząd 
Gminy w Skarżysku 
Kościelnym, firma 
Dana Danuty Bana-
czek, Meblark Arka-
diusza Janowskiego, ZUH Zbigniewa Ścisłowicza, ZPTS Stanplast 
Stanisława Chrzanowskiego, Bank Spółdzielczy w Wąchocku, Apteka 
Anny Minda, firma Dan Dariusza Skóry i Andrzeja Kwiatkowskie-
go, Alicja i Teodor Lech, Joanna i Paweł Sieczka, Bogusława i Jan 
Skorek, Barbara Świerczyńska.

Ponadto prezes 
Anastazja Górzyń-
ska pragnie po-
dziękować osobom, 
które przyczyniły 
się do sprawne-
go przygotowania 
i przeprowadzenia 
festynu. Przygo-
towaniem sceny 
zajęły się Mar-
ta Kwiatkowska, 
Anna Kowalik, 

Monika Golińska,  Iwona Półtorak i Agnieszka Derlatka. Goto-
wanie i sprzedaż grochówki to domena Marcina Piętaka, Piotra 
Derlatki i Kazimierza Walkiewicza, zaś grill obsługiwali Elżbieta 
i Zbigniew Ścisłowiczo-
wie oraz Barbara i Arka-
diusz Janowscy. Stoisko 
ze swojskim jadłem ob-
sługiwali Beata Drabik 
i Joanna Zagajna-Wiatr. 
Przygotowaniem i pro-
wadzeniem loterii fan-
towej zajęły się Monika 
Wiatr i Anna Górzyń-
ska, a sprzedażą ciasta, 
kawy i herbaty Wanda 
Sułek, Stanisława Pawełczyk, Jadwiga Kubik, Kazimiera Piotrow-

ska, Barbara Szymczyk, Wacła-

wa Bilska, Aleksandra Kozieł, Krystyna Zając i Bożena Zabawska. 
Przygotowanie i sprzedaż pierogów to dzieło Zofii Czajkowskiej - 
mamy ks. proboszcza oraz Agaty Rafalskiej, Joanny Sarzyńskiej, Bo-
gusława Gluza, Joanny Piętak, Agnieszki Parszewskiej i Aleksandry 
Parszewskiej. Gofry robili i sprzedawali Katarzyna i Piotr Sieczka, 
plac zabaw obsługiwali Agnieszka Derlatka i Andrzej Kwiatkowski, 
zaproszonymi gośćmi opiekowały się Marzena Piętak i Elżbieta Jach. 
Za całość prac porządkowych odpowiedzialni byli Rycerze Kolumba.

Jacenty Kita

osób wrzucających datki do puszek. Łącznie nagrodzonych zostało 10 
osób, a losowania nagród dokonała Anna Kowalik z synem Patry-
kiem, zaś ich wręczenia Anastazja Górzyńska. Na koniec do niemal 
22.00 bawiono się przy muzyce DJ.

Przygotowano również wystawy tematyczne m.in: malarstwa, rze-

miosła artystycznego, pszcze-
larską  i wyrobów wikliniar-
skich. Nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych, w tym zjeżdżal-
ni, klaunów, którzy zaprezento-
wali m.in. ogromne bańki my-
dlane.

Na ratowanie zabytków 
prowadzona była loteria fanto-

wa, wśród publiczności sprzedawano cegiełki. Wśród kwestujących 
byli: Monika Golińska 
i Anna Kowalik oraz Wal-
demar Dwojak i Włodzi-
mierz Markiewicz.

W trakcie festy-
nu działała kawiarenka 
z pysznym, domowym 
ciastem (upieczono 70 
placków!), lodami, goframi 
oraz kawą i herbatą.  Nato-
miast w garkuchni można 

było zjeść wspaniałą 
grochówkę, pierogi 
babci Zosi, czy pajdę 
chleba ze smalcem 
i ogórkiem małosol-
nym. Działał również 
ogródek grillowy. 

Za naszym po-
średnictwem organi-

fe s t y n  pa r a fi a l n y
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wa k ac j e  w  l i p o w y m  p o lu

Radosne wakacje w Lipowym Polu
W dniach od 28 lipca do  

8 sierpnia 2014r. odbyły się 
półkolonie dla dzieci i mło-
dzieży z Lipowego Pola Skar-
bowego i Plebańskiego. Orga-
nizatorami wspólnej zabawy 
pt. Radosne wakacje było Sto-
warzyszenie Wiedza i Rozwój 
wraz ze Świetlicą Wiejską 
w Lipowym Polu Skarbowym.

Program zajęć był 
szeroki i różnorod-
ny, więc każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 
Prowadzone były m.in. 
zajęcia artystyczno-
-kreatywne, kompute-
rowe, taneczne a także 
zawodoznawcze pod 
okiem psychologa - 
pani Marii Cieślak. 
Najwięcej pozytywnych wrażeń dostarczały wszystkim atrakcje wy-
jazdowe - a takich było aż 6!

Zaczęło się od wspólnego wyjścia do kina na Samoloty 2. Niektóre 
dzieci po raz pierwszy mogły obejrzeć bajkę w formacie 3D. Kolejną 
atrakcją był wyjazd do Kapkaz, gdzie prowadzone były warsztaty ce-
ramiczne (lepienie z gliny), warsztaty kulinarne (każdy samodzielnie 
przygotował i upiekł podpłomyka), a także ognisko i pyszne kiełba-
ski... Pierwszy tydzień zakończyliśmy wyjazdem do Kombinatu For-

my na kręgle, a maluchy w tym czasie mogły poszaleć w kuleczko-
wie. Ten wyjazd tak się 
wszystkim spodobał, że 
tydzień później posta-
nowiliśmy w ten sam ra-
dosny sposób zakończyć 
nasze półkolonie. 

Dużą frajdę sprawił 
nam wszystkim wyjazd 
na basen, gdzie najwięk-
szą atrakcją okazały się 
zjeżdżalnie. Bardzo uda-
nym spotkaniem oka-
zała się wizyta trenera 
Granatu, pana Kazimie-

rza Krakowiaka, który 
pokazał kilka piłkarskich 
trików i przeprowadził 
profesjonalny trening. 
Na kolejną dłuższą wy-
cieczkę wybraliśmy się 
do Pacanowa do Europej-
skiego Centrum Bajki im. 
Koziołka Matołka i co tu 
dużo mówić - było bajecz-
nie...

Pogoda nie zawiodła 
na żadnym etapie, humo-
ry wszystkim dopisywały. 
A najlepszą recenzją była 
frekwencja (łącznie w pół-
koloniach wzięło udział 42 
dzieci) i pytania: Czy 
w przyszłym roku też będą 
takie półkolonie?.

Paulina Waligóra
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6 zastępów strażac-
kich – 2 z Lipowego 
Pola Plebańskiego,  
2 z Grzybowej Góry, 
1 z Kierza Niedź-
w ie d z ie go  or a z  
1 z Państwowej Stra-
ży Pożarnej ze Skar-
żyska – Kamiennej. 
Akcja ratunkowa 
trwała kilka godzin, 
a strażacy wodę z zalanych posesji wypompowywali jeszcze następ-
nego dnia.

Jacenty Kita
Zdjęcia: Katarzyna Pisarek, Agata Niziołek

r oz m a i to ś c i

Woda i grad siały spustoszenie

Globalne zmiany klimatyczne coraz części sprawiają, że mamy do 
czynienia z gwał-
townymi zmianami 
pogodowymi i zja-
wiskami atmosfe-
rycznymi. W tym 
roku często mamy 
do czynienia z in-
tensywnymi, punk-
towymi opadami 
deszczu i gradu 
w różnych miej-

scach Polski.
4 sierpnia do-

świadczyło tego 
przede wszystkim 
Lipowe Pole Ple-
bańskie, po części 
Lipowe Pole Skar-
bowe oraz Skar-
żysko Kościelne, 
w szczególności 
ul. Kolonia, Szkol-

na i Iłżecka.
Po godzinie 16.00 

rozpętała się silna burza 
połączona z opadami 
gradu. Efekt? –Zalane 
zostało dosłownie pół 
wsi – mówi prezes miej-
scowej jednostki OSP 
Tadeusz Chyb. 

Do akcji ratowniczej 
skierowanych zostało  

„Grom” pod Studziankami
W dniach 9- 10 sierpnia 2014 roku pod honorowym patronatem 

Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Broni-
sława Komorowskiego 
odbyły się uroczystości 
związane z 70. rocznicą 
bitwy pod Studzianka-
mi. Uroczystości, które 
odbyły się w Magnu-
szewie i w Studzian-
kach rozpoczęto Mszą 
św. a następnie nastąpi-
ło odsłonięcie pomni-

ka. Uroczystości przy 
pomniku uświetniła sal-
wa honorowa oraz pokaz 
natarcia sześciu czołgów  
T - 34, koncert orkie-
stry wojskowej, występy 
artystyczne, podczas 
których zespół Grom ze 
Skarżyska Kościelnego 
wyrecytował wiersz na-
pisany na tę uroczystość. 

Organizatorzy wręczyli pamiątkowe dyplomy, który otrzymał 
m.in. prezes Gromu Szymon Płusa.

Przy pięknej pogodzie w uroczystości wzięło udział kilka tysię-
cy osób.

(jk)
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Trwa letnia akcja krwiodawców
Do końca września potrwa 

VII edycja Letniego Konkursu 
Krwiodawców. Tradycyjnie już 
krew pobierana będzie w skar-
żyskim Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa przy ul. 
Szpitalnej w godzinach 07.00 
- 12.00.  Konkurs ma na celu 
zachęcenie ludzi w wieku od 18 
do 65 lat by podzielili się bez-
cennym lekiem jakim jest krew. 

Wszyscy, którzy zdecydują 
się oddać krew wezmą udział 
w losowaniu nagród. Prezydent 
Miasta Skarżyska-Kamiennej 
ufundował dwa rowery (jeden 
dla kobiety, jeden dla męż-
czyzny), pozostałe rowery dla 
mieszkańców swoich gmin 

ufundowali wójtowie Łącznej, Mirca, Bliżyna, Skarżyska Kościelnego 
oraz burmistrz Suchedniowa.

Aby zachęcić młodzież ponadgimnazjalną, w wieku 18 - 21 lat, 
specjalnie dla tej grupy prezydent Wojcieszek przeznaczył dodatkowe 
nagrody. W grupie tej do rozlosowania wśród krwiodawców będzie 
między innymi multimedialny laptop. 

Konkurs trwa przez całe wakacje - do końca września.
Aby oddać krew trzeba:
• być osobą pełnoletnią w wieku od 18 do 65 lat,
• posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęcie 

zawierający nr PESEL,
• posiadać dobrą wolę do oddania krwi,
• ważyć więcej niż 50 kg,
• być zdrowym (przyjmowanie leków nie pozwala na oddawa-

nie krwi).
Po oddaniu krwi wydawany jest ekwiwalent (zestaw czekolad i ba-

ton), zwrot kosztów podróży (na terenie miasta 4 zł), zwolnienie (jeśli 
potrzebne do pracy).

Przypomnijmy, jak to wyglądało w latach ubiegłych? 2008 rok – 
oddano 202,95 l. krwi, 2009 rok – oddano 243 l. krwi, 2010 rok – od-
dano 317,25 l krwi, 2011 rok – oddano 345,6 l krwi, 2012 rok – oddano 
293,95 l krwi, 2013 rok – oddano 279,45 l krwi W ciągu sześciu edycji 
udało się zebrać 1682,2 l. krwi.

(jk)

„Pożyteczne z przyjemnym”
Pod tym tytu-

łem 22 lipca 2014 
roku w świetlicy 
wiejskiej w Skar-
żysku Kościelnym 
odbyło się spotkanie 
mające na celu połą-
czenie dwóch idei – 
nauki i zabawy.

Najpierw pre-
lekcję na temat  
uprawy dzikiej róży 
wygłosił Zbigniew 

Jędrzejczyk ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
– Pomysł ten narodził się  związku z rosnącym bezrobociem, nie-
opłacalnością pro-
dukcji rolniczej, 
emigracją mło-
dzieży z naszej 
miejscowości. Dzi-
ka róża może stać 
się szansą na nowe 
miejsca pracy oraz 
zagospodarowanie 
nieużytków- mówi 
jeden z organi-
zatorów Szymon 
Płusa, jednocze-

śnie przewodniczący 
oddziału powiatowe-
go Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej.

W części ar-
tystycznej kabaret 
Grom z zespołem 
Romano nagrali tele-
dysk piosenki dla ra-
dia RMF z okazji 25. 
rocznicy tej rozgło-

śni. Nie zabrakło występów obu zespołów, a całość zakończyła zabawa 
integracyjna. Za tak liczne przybycie miłą atmosferę i wspaniałą zaba-
wę dziękują organizatorzy tj. Marta Kowalik - Staps i Szymon Płusa.

(jaki)

Termomodernizacja SPZOZ
Gmina finansuje 

opiewające na kwotę 
32.732 złote prace zwią-
zane z termomoderni-
zacją tzw. starej części 
SPZOZ w Skarżysku 
Kościelnym. –Budynek 
został ocieplony, wy-
konano również nową 
elewację. Pozwoli to 
na znaczną poprawę 

wskaźników energooszczędności – mówi wójt Zdzisław Woźniak.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze 

FIMRX z Górna.
(jaki)
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kach do Tokarni oraz na Święty Krzyż, gdzie atrakcją stała się wizyta 
w Muzeum Przyrodniczym. 

Należy podkreślić fakt, iż do sukcesu opisanego zadania przyczy-
nili się ludzie dobrej woli, na miano których zasłużyli  państwo Ane-
ta i Jarosław Leśniewscy, Izabela i Mariusz Szwanke, Magdalena 
i Michał Rymarczyk, a także Gminna Komisja do Spraw Rozwiązy-

wania Problemów Alko-
holowych i Narkomanii. 
W projekt zaangażowały 
się ponadto osoby spoza 
kadry szkolnej które po-
prowadziły urozmaicone 
zajęcia: Karolina Wi-
śniewska – orgiami, Iza-
bela Szwed – język nie-
miecki, Krystian Szwed 
– piłka nożna.

r e k r e ac ja

Wakacje w Majkowie

W miesiącu lipcu bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Maj-
kowie zrealizowane zostało zadanie publiczne pt. Po letnią przygodę. 

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom  naj-
młodszych mieszkań-
ców Majkowa i oko-
lic oraz ich rodziców 
kadra pedagogiczna  
Szkoły Podstawowej 
w Majkowie poprowa-
dziła letnie półkolonie. 
Było to możliwe dzię-
ki ogłoszonemu przez 
wójta gminy Skarżysko 
Kościelne konkursowi 

na projekt  w zakresie letniej opieki dzieci  i młodzieży, na który odpo-
wiedziało w efektywny sposób Stowarzyszenie mad Żarnówką.

W ramach projektu Po letnią przygodę odbywały się atrakcyjne 
zajęcia propagujące 
aktywny i bezpieczny 
wypoczynek. Miały one 
charakter stacjonarny 
(prowadzone na terenie 
szkoły) i wyjazdowy. 
W ramach powyższe-
go na terenie szkoły 
odbywały się zajęcia 
plastyczne (malowanie 
pejzaży wakacyjnych, 
nauka orgiami), dys-
koteka piżamowa po-
łączona z nocowaniem w szkole, zajęcia sportowe (piłka nożna) oraz 
nauka jazdy konnej. Uczestnicy półkolonii mieli okazję również po-
znawać turystyczne walory świętokrzyskiego uczestnicząc w wyciecz-
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Nasi górą!
Ajax Skarżysko Kościelne finalistą Wakacyjnego Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Adama Jarubasa, zorga-
nizowanego  przez radnego Wojciecha Płusę.

Turniej, w którym wystartowało sześć drużyn, rozpoczął się 
o 9.00 i trwał do 17.00. Ajax Skarżysko Kościelne pokonał w finale 

Kamex Skarżysko 
- Kamienna 5:1, 
a w meczu o III 
miejsce Okoń Bli-
żyn okazał wyż-
szość nad Spor-
towe Skarżysko 
Kościelne zwycię-
żając 9:1.

Puchary najlepszym wręczyli wójt Zdzisław Woźniak, radna  
powiatowa Danuta Banaczek i Wojciech Płusa - gminny radny, or-
ganizator zawodów. Zawody sędziował Wojciech Błach.

Mimo upalnej po-
gody i wielogodzinnych 
zmagań, piłkarze stwo-
rzyli ciekawe widowi-
sko. 

W ostatniej chwili 
zawody zostały prze-
niesione z boiska szkol-
nego w Grzybowej Gó-
rze (nasiąknięte wodą 

po ostatnich opadach 
deszczu) na Orlik przy 
Zespole Szkół Publicz-
nych w Skarżysku Ko-
ścielnym. 

Zwycięski zespół 
zagra ł w sk ładzie: 
Micha ł Urba ńsk i , 
Sebastian Bilski, Da-

wid Skrocki, Sebastian Czapnik, Kamil Derlatka, Paweł Ferszt, 
Hubert Płusa, Piotr Grzejszczak, Jacek Ferszt, Sebastian Chatys, 
Piotr Sykulski, Norbert Szeloch, Karol Purtak, Kamil Sieczka.

(jaki)
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