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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Na kolorowo zakończyliśmy lato

26 sierpnia na placu przed Urzędem Gminy w Skarżysku Kościel-
nym odbył się festyn rodzinny pod nazwą Kolorowe zakończenie lata. 
Licznych atrakcji nie zabrakło, w szczególności dla najmłodszych.

Czytaj na str. 10-11
Fotorelacja na str. 16

Piknik Rodzinny w Michałowie

W sobotę, 2 września, na placu integracyjnym na Stanicy w Mi-
chałowie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Rady So-
łeckie Majkowa i Michałowa.

Czytaj na str. 7

Nasi kapłani są z nami już dziesięć lat

13 sierpnia 2007 roku posługę w naszej parafii rozpoczęli nowi 
księża – ks. proboszcz Marian Czajkowski oraz ks. wikary Andrzej 
Czajkowski. W niedzielę, 27 sierpnia, w ich intencji modlono się na 
Mszy św. południowej.

Czytaj na str. 2

OSP Grzybowa Góra na 4 miejscu

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze zajęła czwarte 
miejsce w konkursie Bezpieczna zabawa i praca na wsi zorganizowa-
nym przez Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Czytaj na str. 3

„Wehikuł czasu” w Grzybowej Górze
Za pomocą 

magicznego wy-
stępu oraz Wehi-
kułu czasu 17 paź-
dziernika podczas  
rodzinnego festynu 
w Grzybowej Górze 
przenieśliśmy się 
w przeszłość.

Czytaj na str. 19
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Nasi kapłani są z nami już dziesięć lat
13 sierpnia 2007 roku 

posługę w naszej parafii roz-
poczęli nowi księża – ks. pro-
boszcz Marian Czajkowski 
oraz ks. wikary Andrzej Czaj-
kowski. W niedzielę, 27 sierp-
nia, w ich intencji modlono się 
na Mszy św. południowej.

-Czy znasz kościół w Skarżysku Kościelnym i wiesz, na co się de-
cydujesz? – zapytał mnie wówczas ks. biskup Zygmunt Zimowski? 
Odpowiedziałem, że tak. Później pojechałem na pielgrzymkę do La 
Salette, gdyż główną rolę w moim życiu odgrywa Matka Boża, a tam 
znajduje się sanktuarium związane z objawieniem Matki Bożej z 1846 

roku. Wówczas modlono się tam o lepsze plony zboża i ziemniaków. 
Pomyślałem wówczas: -Boże, tu modlą się o ziemniaki i zboże, a mój 
kościół w Skarżysku Kościelnym jest w takim stanie – wspomniał ks. 
proboszcz i dodał, że przez te dziesięć lat udało się odnowić świątynię 
i życie duchowe parafii poprzez powstanie stowarzyszeń i grup pa-
rafialnych – dodał ks. Marian dziękując zarazem instytucjom i oso-
bom, które wspierały i wspierają go w tym dziele. 

Mszę św. w intencji naszych kapłanów (ks. proboszcz kilka dni 

wcześniej obchodził 65. urodziny) odprawił ks. Sławomir Plusa.  
–Modlimy się dziś za dar wiary dla naszych kapłanów, za dobro du-
chowe i materialne, jakie dają – mówił ks. Sławomir dodając, że ich 
jubileusz wpisuje się w obchodzone niemal równolegle 100.lecie ob-
jawień fatimskich, 140.lecie objawień w Gietrzwałdzie oraz 300.lecie 

koronacji Obrazu Matki Boskiej Jasnogór-
skiej.

Po nabożeństwie podziękowania w imie-
niu parafian najpierw odczytała prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków 
Parafii św. Trójcy Agnieszka Derlatka. 

- Kiedy patrzymy wstecz na 10 lat Waszej 
posługi wśród nas, dostrzegamy jak wielką 
wartość mają słowa: Żyj tak, aby ślady Two-
ich stóp przetrwały Ciebie. Ślady Twojej pra-
cy Księże Proboszczu dostrzegamy wokół, 
a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią głęboko w naszych 
sercach. Wystarczy chwila zadumy by je ujrzeć. Gdy zapada wieczór, 
mrok rozjaśnia blask kościelnego placu, a płynący w dal dźwięk 
dzwonów przyzywa do kościoła. To owoce Twojej pracy Księże. Kie-

dy zagubieni zmierzamy do świątyni, by 
szukać  pomocy, padamy na kolana przed 
ołtarzem głównym, który otoczyłeś tak 
wielką troską, Księże. Kiedy strapieni szu-
kamy pocieszenia, powierzamy swe troski 
Maryi, przed figurką Matki Bożej Fatim-
skiej,  którą  wraz z relikwiami Krzyża Św. 
umiejscowiłeś w odrestaurowanym ołtarzu 
bocznym, w kaplicy aniołów stróżów. Tru-
do wskazać  dziś wszystkie dzieła Twych 
rąk, ale patrząc na owoce Twojej pracy, do-
strzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce 
do Boga i ludzi. Być  dobrym to rzecz szla-

chetna, ale uczyć innych być dobrymi, to rzecz bardziej szlachetniejsza 
– mówiła prezes.

Następnie życzenia i podziękowania składali Rycerze Kolumba, 
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz wójt Zdzisław 
Woźniak, a także przedstawiciele ministrantów i scholi parafialnej.

Jacenty Kita
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Internetowa rezerwacja terminu rejestracji 
pojazdów w starostwie

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 4 września 2017 r. 
wznawia elektroniczną rezerwację terminu rejestracji pojazdu. 

Oznacza to, że po wypełnieniu stosownego formularza znajdu-
jącego się na stronie internetowej powiatu skarżyskiego pod linkiem 
http://webqms2.pl/spskarzysko/public/ można umówić się na kon-
kretny dzień i godzinę, aby zarejestrować samochód. 

Korzystając z elektronicznego systemu kolejkowego klient ma 
gwarancję, że oczekiwanie na rozpoczęcie procedury rejestracji nie 
potrwa dłużej niż kilkanaście minut.

OSP Grzybowa Góra na 4 miejscu

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze zajęła czwarte 
miejsce w konkursie Bezpieczna zabawa i praca na wsi zorganizowa-
nym przez Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 

Uroczystość, w której 
wzięli udział Prezes OSP 
Marian Gładyś oraz Kro-
nikarz OSP Małgorzata 
Strzelec i dh Rafał Lip-
ka odbyła się 4. września 
w siedzibie Świętokrzy-
skiego Oddziału Regional-
nego ARiMR w Kielcach.

Konkurs przeprowa-
dzany był przez wszyst-
kie Oddziały Regionalne 
w Polsce i skierowany był 
do wszystkich oddziałów 
OSP. Zadanie konkursowe 
polegało na nagraniu krót-
kiego filmu promującego 
bezpieczną zabawę i pracę 

na wsi w czasie wakacji. W pierwszym etapie konkursu należało na-
grać i przesłać film do odpowiedniego oddziału ARiMR, gdzie komi-
sja konkursowa wybierała najlepsze prace. Drugi etap (ogólnopolski) 
polegał na głosowaniu na najlepszy film z każdego województwa. 

Zgodnie z regulaminem organizowanego przez ARiMR konkursu 
nagrodami dla finalistów etapów wojewódzkich były torby medycz-
ne do ratowania życia ludzkiego R1 wyposażone według standardu 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla zestawów R1. 
Zaproszonym na uroczystość laureatom konkursu etapu wojewódz-
kiego - strażakom z OSP Drożejowice, Ciekoty, Zagnańsk, Grzybo-
wa Góra oraz Sędziejowice zaprezentowano filmy ich autorstwa oraz 
przekazano zestawy medyczne R1, które wręczali wraz z dyrektorem 
Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Małgorzatą Er-
lich-Smurzyńską, zaproszeni na uroczystość goście w kolejności tj. 
burmistrz miasta i gminy Chmielnik - Paweł Wójcik, wicewojewoda 
Świętokrzyski - Andrzej Bętkowski, zastępca komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach - st. bryg. Robert Sabat, senator RP 
- Jacek Włosowicz oraz poseł na Sejm RP Anna Krupka.

Druhom z OSP Grzybowa Góra torbę medyczną R1 wręczył osobi-
ście wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, który serdecz-
nie pogratulował i podziękował Prezesowi OSP Marianowi Gładysio-
wi za godne reprezentowanie powiatu skarżyskiego. Wszyscy obecni 
na uroczystości goście podkreślali znaczenie działań podejmowanych 
przez ochotnicze straże pożarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
na terenach wiejskich. 

Rafał Lipka

Spotkanie profilaktyczne dla mężczyzn
26 sierpnia w świetlicy wiejskiej 

odbyło się spotkanie z dr Marcinem 
Witkiem ze Świętokrzyskiego Cen-
trum Onkologii poświęcone zapobie-
ganiu i leczeniu raka prostaty.

Wzięło w nim udział kilkudzie-
sięciu mężczyzn, a wśród gości była 
przewodnicząca rady gminy Marze-
na Piętak.

Podczas spotkania prowadzący 
zaprezentował pokaz multimedialny 
na temat budowy i funkcji stercza, 

podstawowych objawów jego choroby, leczenia oraz profilaktyki. 
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Mężczyzn z Cho-

robami Prostaty Gladiator oraz Stowarzyszenie Sportowe Szlem ze 
Skarżyska Kościelnego.

(jaki)
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Za nami kolejna sesja rady gminy
Ostatniego dnia sierpnia na kolejnej w tej kadencji sesji zebrała się 

Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym. Obradom przewodniczyła oraz 
przybyłych na nią powitała przewodnicząca rady Marzena Piętak. Wśród 
gości byli Anna Leżańska, członek zarządu powiatu, Marek Czyż, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg, dyrektorzy szkół oraz szefowa ZNP 
Beata Pastuszka.

Po uzupełnieniu porządku obrad sprawozdanie z pracy urzędu gminy, 
z uwagi na to, że wójt gminy Zdzisław Woźniak przebywał na dłuższym 
zwolnieniu lekarskim, w dużej części przedłożyła sekretarz gminy Mo-
nika Mączyńska. Wójt uzupełnił je o informację o tym, że są problemy 
w przewoźnikiem do Majkowa z uwagi na nierentowność linii. Poinfor-
mował ponadto, że do 20 października zakończy się budowa oświetlenia 
finansowanego z funduszu sołeckiego (m.in. ul. Polna i św. Anny w Maj-
kowie oraz w Grzybowej Górze). Trwają też wykupy działek pod cmen-
tarz (w zamian za to od parafii gmina pozyska działkę pod przedszkole). 
Z uwagi na brak działki pod przepompownię, nie uda się w przewidywal-
nej przyszłości wybudować brakującej kanalizacji w Grzybowej Górze, ale 
dzięki zgodzie Nadleśnictwa uda się przez tereny leśne doprowadzić sieć 
do dwóch domów w Świerczku. 

Wójt poinformował również, że starosta skarżyski w projekcie bu-
dżetu na 2018 rok, umieścił budowę ul. Iłżeckiej i Świętokrzyskiej. Powiat 
chce na tę inwestycję uzyskać rządowe wsparcie w ramach schentynówek 
(można uzyskać max. 3 mln zł). Koszt inwestorski zadania to 9,8 mln zł, 
z tego do wydania w 2018 roku 4-5 do 5 mln zł. Wójt zadeklarował udział 
naszej gminy w 2018 roku w wysokości 1 mln zł. Ponadto do projektu 
budżetu powiatu na 2018 rok gmina zaproponowała budowę chodników 
w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym oraz opracowanie dokumenta-
cji na przebudowę drogi w Michałowie. Anna Leżańska poinformowała, 
że powiat wygospodarował wolne środki, za które do końca roku opracuje 
projekt przebudowy tej drogi. 

Obecny na sesji mieszkaniec ul. Południowej Kazimierz Piotrowski 
poruszył problem dotyczący wielu mieszkańców a mianowicie dalszej jej 
przebudowy i podziału działek. Wywiązała się dyskusja między zaintere-
sowanym a wójtem i radnym Jackiem Bryzikiem, którą w pewnym mo-
mencie przerwała przewodnicząca rady Marzena Piętak. Przewodnicząca 
zobowiązała gminnego geodetę, aby wspólnie z radcą prawnym urzędu 
pomogli mieszkańcom ul. Południowej ten problem rozwiązać. Natomiast 
sekretarz gminy zobowiązana została do udzielenia odpowiedzi na skie-
rowane pismo.

Wywiązała się dyskusja na temat blokowania budowy ul. Leśnej wy-
wiązała się dyskusji związana z gminnymi inwestycjami. Stanisław Czu-
bak zwrócił uwagę na jakość wykonania ul. Polnej, boiska w Grzybowej 
Górze, wadliwe opracowanie projektu termomodernizacji budynku szko-
ły w Kierzu Niedźwiedzi. Andrzej Skrzypczak wyjaśnił, że nasz wnio-
sek, choć bardzo dobrze przygotowany, nie uzyskał wymagającej liczby 
punktów z uwagi na to, że obejmował tylko 1 obiekt oraz nie przewidy-
wał wykorzystania OZE. Wójt dodał, że niektóre inwestycje (np. ul. Le-
śną, chodniki w Lipowym Polu) blokują niektórzy mieszkańcy, a boisko 
w Grzybowej Górze, do czasu zamontowania monitoringu) też niszczyli 
mieszkańcy. 

W trakcie dyskusji Tomasz Winiarski, pytał o to, co dalej z moder-
nizacją szkoły w Kierzu Niedźwiedzim, gdyż na 2018 rok zaplanowana 
została duża uroczystość związana z nadaniem imienia i sztandaru szkole.

W części uchwałodawczej radni dokonali m.in. zmiany budżetu Gmi-
ny Skarżysko Kościelne  na 2017 r.,  zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2028, - projekt nr 2. zmia-
ny uchwały Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 
28 marca 2017r w sprawie wprowadzenia Programu Opieki nad Zwierzę-
tami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko 
Kościelne oraz podjęli uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
Publicznych w Skarżysku Kościelnym w ośmioletnia szkołę podstawową, 
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Majko-
wie  w ośmioletnią szkołę podstawową, a także dokonali zmiany do Sta-
tutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarży-
sku Kościelnym.

Jacenty Kita

Zapraszamy na rajd patriotyczny
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trój-

cy w Skarżysku Kościelnym 
zaprasza na Patriotyczny 
rajd rowerowy, który odbę-
dzie się w dniu 30 września. 
O godz. 9:00 w kościele 
parafialnym odprawiona 
zostanie Msza św. za Ojczy-
znę. 

Trasa rajdu będzie prze-
biegać następująco: po mszy 
przejazd pod Pomnik obok 
Naftobazy, gdzie złożone 
zostaną kwiaty i zapalone 

znicze oraz wygłoszona zostanie informacja na temat wydarzeń 
historycznych  z okresu II wojny światowej związanych z tym 
miejscem. Potem nastąpi przejazd pod urząd gminy, następnie 
ulicą Iłżecką do figurki powstańca w Grzybowej Górze, po czym 
ulicą Polną do Świerczka, gdzie uczestnicy rajdu zatrzymają się 
przy krzyżu na skrzyżowaniu i przy kapliczce powstańczej.

Rajd zakończy się biesiadą patriotyczną na placu zabaw 
w Świerczku.

Prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Derlatka
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Problemy mieszkańców ul. Leśnej
Czy jedna osoba, nie będąca nawet mieszkańcem tej ulicy, może 

od trzech lat blokować gminną inwestycję ważną dla wszystkich 
mieszkańców, jaką jest budowa ul. Leśnej w Skarżysku Kościelnym? 
Okazuje się, że poprzez wykorzystywanie do maksimum kruczków 
prawnych i procedur administracyjnych można.

Ul. Leśna jaka 
jest każdy widzi. Peł-
no w niej dziur, latem 
się kurzy na posesje 
leżące bardzo blisko 
drogi. W 20 domach 
mieszkają osoby 
w każdym wieku. 
Gmina stara się ją 
wybudować, w bu-
dżecie na ten rok są 
zabezpieczone pie-
niądze w kwocie 150.000 złotych.

Tematyka jej budowy pojawia się niemal na każdej sesji rady gmi-
ny. Na dwóch ostatnich byli obecni przedstawiciele mieszkańców, a na 
ostatniej, odbytej 31 sierpnia, przedłożyli oni petycję podpisaną przez 
wszystkich mieszkańców. –To dla nas bardzo duży problem. My nie 
mamy pretensji do gminy, tylko do jednej osoby mieszkającej przy ul. 
Kolonia – mówiła Barbara Woźniak. 

Do sprawy odniósł się Andrzej Skrzypczak, kierownik odpowie-
dzialny za gminne inwestycje: -Ta ulica budowana będzie w trybie 

specustawy, co pozwoli 
na podziały działek na 
poszerzenie drogi. Na ten 
moment gmina ma peł-
ną dokumentację z ope-
ratem wodno-prawnym. 
Teraz występujemy trzeci 
raz o pozwolenie wodno-
-prawne, gdyż dwa po-
przednie w wyniku od-
wołania przez jednego 
z mieszkańców, zostały 
uchylone. 

Na dziś jedno jest pew-
ne – droga jest pełna dziur, 
są pieniądze w budżecie 
na jej remont, ale z winy 
jednej osoby i ułomnego 
prawa, procedury się prze-
dłużają.

Jacenty Kita

w  G m i n i e  i  o ko l i c y

Kolejarze modlili się w Lipowym Polu

17 października w kościele parafialnym w Lipowym Polu ks.  
Mirosław Maciąg odprawił uroczyste nabożeństwo w intencji koleja-
rzy i ich rodzin przed zbliżającym się Dniem Kolejarza.

Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. proboszcz wyszedł do zebranych 
przed świątynią pocztów sztandarowych i zaprosił kolejarską brać do 
wspólnej modlitwy. Przed ołtarzem stanęły poczty sztandarowe z pa-
rafii: św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym, Miłosierdzia Bożego w Li-
powym Polu, Brata Alberta, św. Jana Chrzciciela z Jastrzębia, Ostrej 

Bramy i Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy w Skar-
żysku. 

Dzień Kolejarza to pol-
skie święto obchodzone 
corocznie przez kolejarzy 
i pracowników kolei od 
1981 roku w dniu wspo-
mnienia św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, patron-
ki kolejarzy.

Jacenty Kita
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Nasi druhowie w stolicy
W minioną niedzielę, 10 września, 4.osobowa delegacja Stowa-

rzyszenia OSP w Lipowym Polu Plebańskim wzięła udział w uroczy-
stościach inaugurujących 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości 
w Warszawie. 

W obchodach udział wzięli również laureaci Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik, na co dzień dokumentujący żywą historię w Ochot-
niczych Strażach Pożarnych, pośród nich Prezes naszej OSP - Tade-
usz Chyb oraz poczty sztandarowe, ze sztandarem Zarządu Głównego 
ZOSP RP na czele.

Agata Niziołek

Strażacka pielgrzymka do Ostrej Bramy

W niedzielę, 10 września br., strażacy pielgrzymowali do Sanktu-
arium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. 

O godzinie 12.30 ks. prałat Jerzy Karbownik, kapelan skarży-
skich strażaków, odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji strażaków 
i ich rodzin, osób związanych ze 
strażą pożarną, emerytów oraz 
zmarłych już strażaków. Uro-
czystości poprzedziła wspólna 
modlitwa i odczytanie przez 
komendanta powiatowego PSP 
w Skarżysku-Kamiennej - st. 
bryg. Marcina Machowskiego 
zawierzenia strażaków Matce 
Boskiej Ostrobramskiej.

Na wspólną modlitwę licz-
nie przybyli strażacy zawodowi 
oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych nie tylko z całego po-
wiatu skarżyskiego, ale również z sąsiednich powiatów. Nie zabrakło 
pocztów sztandarowych, na których wyszyte są hasła Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek, do których ksiądz proboszcz nawiązał pod-
czas kazania. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, komendant gminny Piotr Janiec oraz delegacje 
poszczególnych jednostek z pocztami sztandarowymi.

Na zakończenie mszy kapelan gorąco podziękował przybyłym 
strażakom za tak liczne przybycie natomiast komendant powiatowy, 
w imieniu własnym oraz wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, 
podziękował za wsparcie duchowe i złożył życzenia wszystkim stra-
żakom. Uroczystości uświetniła parafialna orkiestra dęta Perły Win-
centego z Odrowążka.

Po zakończeniu Mszy Św. kapelan strażaków poświęcił samocho-
dy pożarnicze i zaprosił na tradycyjną strażacką grochówkę.

Źródło: http://www.strazskarzysko.pl/artykul/art_38.html
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Piknik Rodzinny w Michałowie
W sobotę, 2 września, 

na placu integracyjnym 
w Michalowie odbył się 
Piknik Rodzinny zorgani-
zowany przez Rady Sołec-
kie Majkowa i Michałowa.

Zimna pogoda nie 
zniechęciła mieszkańców, 
którzy licznie przybyli w to 
urokliwe miejsce. Przyby-

łych powitali miejscowi radni 
Mariusz Szwanke i Zdzisław 
Rymarczyk. Później zapre-
zentowały się miejscowe ta-
lenty taneczne tj. przedszko-
lacy pod kierunkiem Ilony 
Szwed - Maja Synowiec, Ja-
kub Jeziorski, Alicja Szwed, 
Filip Piwoński, Mikołaj 

Kamiński i Hania Nowak. 
Dużą pomoc w przygoto-
waniu występów oraz stro-
jów najmłodszych okazała  
Malwina Jeziorska.

Następnie wystąpili 
uczniowie miejscowej szkoły 
Ola Leśnieweska, Wikto-
ria Połeć, Zuzia Adamczyk 
i Ala Piasecka. Blok zabaw 
i konkursów dla dzieci z na-

grodami poprowadziła również Ilona Szwed.
O godz. 19.00 na scenę wkroczył wokalista Dariusz Bernatek, 

który wprowadził doskonałą atmosferę, następnie zabawę poprowa-
dził DJ Tomasz Gluza. Wśród doskonale bawiących się dostrzegliśmy 
m.in. przewodniczącą rady gminy Marzenę Piętak, radnych: Mieczy-
slawę Miernik, Renatę Kępa, Janusza Sieczkę, Zdzisława Rymarczy-
ka i Mariusza Szwanke. Z czasem dotarł również wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak oraz radna powiatowa Danuta Banaczek.

Na miejscu można było skosztować bigosu sołtysa (gratis), który 

przygotowały: Aneta Leśniewska, Anna Małecka, Karolina Miernik, 
Danuta Jasiewska i Elżbieta Borej. Można również było skosztować 
domowych ciast, było stoisko grillowe, loteria, a dzieciaki mogły sobie 
pomalować twarze. 

Za naszym pośrednictwem organizatorzy pragną podzięko-
wać sponsorom, którymi byli: Bank PKO SA oddział w Skarżysku- 
-Kamiennej, radna powiatowa Danuta Banaczek oraz radni Zdzisław 
Rymarczyk i Mariusz Szwanke.

Jacenty Kita
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„To i owo na sportowo…
…rodzinnie i zdrowo. 

Po tym tytułem 10 wrze-
śnia na miejscu integracji 
i placu zabaw w Lipowym 
Polu Plebańskim odbył się 
piknik rodzinny. Zgroma-
dził całe rodziny.

W imieniu organiza-
torów tj. Stowarzyszenia 
Lipowa Polana i Stowa-

rzyszenia Wiedza 
i Rozwój przy-
byłych powitały 
miejscowa radna 
i prezes pierwsze-
go Renata Kępa 
oraz Iwona Maj, 
dyrektor szkoły 
oraz prezes dru-
giego ze stowa-
rzyszeń. Powitały 

przede wszystkim dzie-
ciaki oraz ich rodziców, 
dla których cykl gier 
i zabaw z nagrodami 
poprowadziły: Sylwia 
Potrzeszcz, Magdalena 
Pisarek, Paulina Ro-
kicka, Maria Wojteczek 

i Ilona Erbel. 
Wśród gości obecnych na pikniku dostrzegliśmy m.in. radną po-

wiatową Danutę Banaczek, wójta gminy Zdzisława Woźniaka oraz 
Katarzynę Gozdek z firmy Komes, która wspiera oba stowarzyszenia. 
Odbyło się też wspólne grillowanie, prawdziwie rodzinnie.

W ostatnim czasie to urokliwe miejsce wzbogaciło się o nowe ele-
menty: scenę, ławki przy grillowisku podarowane przez Nadleśnictwo 
Skarżysko-Kamienna oraz dwa nowe elementy siłowni zewnętrznej 

– rowerki dla dzieci ufundowane przez MPWiK. Ta ostatnie firma, 
wspólnie z Lipową Polaną ufundowała również nagłośnienie, które 
zostało wykorzystane tego dnia.

Jacenty Kita
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Fundacja daje szanse
Rusza kolejna edycja stypendiów naukowych, artystycznych 

i sportowych fundacji Daj szansę. Uzdolnieni uczniowie szkół powia-
tu skarżyskiego lub zamieszkali na terenie powiatu, a uczący się poza 
jego granicami, którzy posiadają trudną sytuację materialną, po raz 
kolejny mają szansę ubiegać się o stypendia przyznawane w drodze 
konkursu przez Fundację Daj Szansę. Fundacja ogłosiła nabór, na rok 
szkolny 2017/2018, do trzech programów stypendialnych - naukowo-
-socjalnych Żaczek, artystycznych oraz  sportowych. 

Kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów 
określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.
daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania wniosek oraz do-
kumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Osta-
tecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście, w siedzibie 
Fundacji Daj Szansę (ul. Konarskiego 20 pok. nr 3) w dniach od 18 
września 2017 r. do 13 października 2017 r. wyłącznie w godzinach od 
13.00 do 15.30. 

Zapoznaj się z regulaminami stypendiów Fundacji Daj Szansę
•	 Program	stypendialny	„Żaczek”	2017/2018	 -	http://daj-szanse.eu

/?p=1836   
•	 Stypendia	sportowe2017/2018	-	http://daj-szanse.eu/?p=1859			
•	 Stypendia	artystyczne	2017/2018	-	http://daj-szanse.eu/?p=1851		

Jolanta Jagiełło
Wiceprezes 

Fundacji Daj Szansę 

Rozliczenie społecznego komitetu
Społeczny Komitet Budowy Szkoły Lipowe Pole zawiązany w roku 

1996 r. i działający na rzecz rozbudowy lokalnej placówki edukacyjnej 
informuje, iż w dniu 04.08.2017 r. zostało zamknięte konto bankowe 
Komitetu przy sumie 132,45 zł. W dniu 22.09.2017 przedstawiciele 
Komitetu: Tadeusz Chyb – przewodniczący oraz Katarzyna Kos – 
skarbnik przekazali sprzęt sportowy (piłka siatkowa, zestaw do tenisa 
stołowego) za kwotę 133,00 zł.  na ręce obecnej dyrektor Iwony Maj.  
W swoim oraz uczniów imieniu, Pani Dyrektor podziękowała za miły 
gest i upominek nie kryjąc swojego zaskoczenia i zadowolenia.

Likwidacja konta wypłynęła z inicjatywy Banku Spółdzielczego 
w Wąchocku, Oddział w Mircu.

Przedstawiciele Komitetu dziękują wszystkim, którzy w minio-
nym czasie przyczynili się do powstania inwestycji oraz  troszczyli się 
o dobro dzieci i pracujących tu nauczycieli.

Tadeusz Chyb
Katarzyna Kos

A może wymienić piec c.o.?
Urząd Gminy informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 15 września 2017 r. 
wznowił nabór wniosków dla zadań polegających na wymianie pieców 
c.o. na nowoczesne o wyższej sprawności. Wnioski przyjmowane są 
w siedzibie WFOŚ i GW w Kielcach ul. Ks. J. Popiełuszki 41 w ramach 
programu dla osób fizycznych pn.: ZORZA - Czyste powietrze nad 
Świętokrzyskim. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując 
się telefonicznie pod nr 41/333-52-20 z WFOŚ.

Mogiła powstańcza wyremontowana
Dobiegła końca realizacja 

zadania pn.: Remont mogiły 
powstańczej z 1863 roku w Kie-
rzu Niedźwiedzim.

Mogiła powstańcza w lesie 
w Kierzu Niedźwiedzim wpi-
sana jest do Gminnej Ewiden-
cji Zabytków jak również do 
ewidencji grobów wojennych 
zgodnie z ustawą o  grobach 
i cmentarzach wojennych.

Projekt urządzenia obiek-
tu wykonał Dariusz Kowalik, 
który w trakcie realizacji rze-
czowej pełnił nadzór autorski.

Wykonawcą robót reno-
wacyjnych była firma EPITA-

FIUM Krzysztof Skorek ze Skarżyska Kościelnego. Zakres prac obej-
mował m.in.:

- nowe obramowanie krawężnikowe mogiły z piaskowca,
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni z piaskowca,
- wymianę uszkodzonych elementów ogrodzenia,
- impregnowanie elementów z piaskowca,
- renowację krzyża na postumencie mogiły,
- renowację płyty memoratywnej,
- renowację krzyża żeliwnego z elementami ozdobnymi,
- konserwację elementów ogrodzenia mogiły,
- wykonanie fundamentu kotwiącego i montażu nowego krzyża 

brzozowego przy mogile.
Realizacja niniejszego zadania objęta została dotacją celową Wo-

jewody Świętokrzyskiego w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z zawar-
tym z Gminą Skarżysko Kościelne porozumieniem Nr 30/2017 z dnia  
8 marca 2017r. Rozliczenie przyznanej dotacji nastąpi zgodnie z zapi-
sami tego porozumienia.

Dagmara Błach
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Na kolorowa zakończyliśmy lato
26 sierpnia na placu 

przed Urzędem Gminy 
w Skarżysku Kościelnym 
odbył się festyn rodzinny 
pod nazwą Kolorowe za-
kończenie lata. Licznych 
atrakcji nie zabrakło, 
w szczególności dla naj-
młodszych.

Na początek wyda-
rzenia, które poprowadził Ireneusz 
Nieczajew, odbył się przegląd mło-
dych talentów z gminy Skarżysko 
Kościelne. Przed publicznością naj-
pierw wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej Górze: 
Daniel Gładyś, Maria Pacek i Mate-
usz Pacek, później na gitarze zagrała 
Blanka Figarska z Zespołu Szkół Pu-
blicznych ze Skarżyska Kościelnego. 

Pięknie zaprezentowały się dzieciaki z Majkowa: Angelika Wrona, 
Mikołaj Warwiński, Jakub Jeziorski, Hanna Nowak i Aga Szwed. Na 
scenie zobaczyliśmy również wokalistki Wiktorię Potrzeszcz i Oliwie 

Kocię (ZSP Skarżysko 
Kościelne), pary tanecz-
ne: Weronika Winiar-
ska i Aleks Duklas Kaja 
Duklas i Olaf Duklas, 
a także zespół tanecz-
ny z Grzybowej Góry:  
Zuzanna Materek, Lena 

Sykuła, Amelia Syku-
ła, Anna Strzelec, Zofia 
Materek, Paulina Kar-
peta, Emilia Błach i Oli-
wia Misowiec. Śpiewały 
również dla nas uczenni-
ce SP Majków: Aleksan-
dra Leśniewska, Wik-
toria Połeć, Zuzanna 
Adamczyk i Alicja Pia-
secka.

Wszystkim występującym, jak również sponsorom imprezy, po-
między występami przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, 
sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz Dagmara Błach z urzędu 
gminy wręczały dyplomy z podziękowaniami za udział i prezentację 
umiejętności wokalnych i tanecznych. –Dotychczas mogliśmy Was 
podziwiać tylko w murach szkoły podczas roku szkolnego. Teraz mo-
żemy pokazać, jak uzdolnioną mamy młodzież – podsumowała tę 
część festynu Marzena Piętak.

W międzyczasie swoje umiejętności taneczne zaprezentowali ka-
ratece z Akademii Holistycznej ze Skarżyska-Kamiennej pod kierun-
kiem trenera Piotr Szlaczek, a także uczniowie Szkoły Tańca Respect 
Dance Zuzanna Lelonek i Wiktor Winiarski, którzy zatańczyli tań-
ce latynoamerykańskie.

Wiele atrakcji czekało na najmłodszych: konkursy z nagrodami 
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Im dziękujemy
Organizacja wydarzenia pod nazwą Kolorowe Pożegnanie  

Wakacji nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów. Byli wśród 
nich: Sklep Rowerowy Lider Skarżysko-Kamienna Barbara i Bo-
gusław Sieczka, firma Dana Danuta Banaczek, hurtownia BEST 
ze Skarżyska-Kamiennej Jerzy Kowalczyk, sklep sportowy BB 
Bartosz Bętkowski i Robert Buczek, Agencja Reklamowa Art-
-Muz Joanna i Ireneusz Nieczajew, firma Kraina Szczęścia Anna 
i Krzysztof Kucper, Hotel Promień Skarżysko-Kamienna Danuta 
Banaczek, firma Zielona Chata z Grzybowej Góry Dominik Sala-
maga, firma Comes Sokołowscy ze Skarżyska-Kamiennej - Marek 
Sokołowski, Piotr Sokołowski, Agencja Ubezpieczeniowa Opti-
mum ze Skarżyska-Kamiennej Katarzyna Kumańska, Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów z Majkowa – Kamil i Grzegorza Paź, 
drukarnia Dorand Starachowice – Teresa i Stanisław Cisek, firma 
Kaufland, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Firma 
Rogala Delikatesy Centrum Skarżysko Kościelne, Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Skarżysko-Kamienna.

Organizatorem była Gmina Skarżysko Kościelne przy współ-
pracy Stowarzyszenia Lipowa Polana oraz Stowarzyszenia Wie-
dza i Rozwój. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna 
i Przedszkole Samorządowe.

dla najmłodszych (wygrała Weronika Winiarska), mogły skorzystać 
z oferty Krainy Szczęścia, czyli miasteczka zabaw, pomalować twarze 
i włosy, nauczyć się wykonywać różne przedmioty i zwierzęta z… ba-

lonów, co pokazała wszystkim Mary-
sia Wojteczek.

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

(m.in. saturator serwujący wodę z sokiem, Mister H2O), była loteria 
fantowa (nagrodę – rowerek wygrał Mikołaj Sasal), można było obej-
rzeć samochód OSP Lipowe Pole Plebańskie oraz radiowóz policyjny. 

Kolejnym punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu fo-
tograficznego Gmina Skarżysko Kościelne zatrzymana w kadrze zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój pod patrona-
tem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne. Pierwsze miejsce zajął Piotr 

Miernik, drugie miejsce Rafał Lipka, a trzecie Bartłomiej Szwanke. 
Wyróżnienie otrzymał Łukasz Marchewka. Nagrodę w imieniu sto-
warzyszenia wręczyła Iwona Maj.

Przed godziną 18 rozpoczął się koncert zespołu Old Marinners, 
który zabrał nas w podróż po morzach i oceanach całego świata.

Gwiazdą wieczoru był disco-polowy zespół E-mail, po nim odbyła 
się dyskoteka pod gwiazdami.

Organizatorem festynu była: Gmina Skarżysko Kościelne, a współ-
organizatorami: Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój oraz Stowarzyszenie 
Lipowa Polana. 

Jacenty Kita
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„Grzybowianie” na V Bigosie Artystycznym

9 września na scenie Pod Dębem w Michniowie odbyła się impre-
za plenerowa pod nazwą V Bigos Artystyczny, w którym uczestniczył 
zespół Grzybowianie.

Wydarzenie otworzył i poprowadził kierownik Centrum Kształ-
ceniowo – Integracyjnego Zenon Juchniewicz. Na scenie zaprezen-
towały się zespoły Michniowianie, Łącznianie, Grzybowianie oraz 
Dąbrowianki, zaś wieczorem do zabawy zagrała kapela Świętokrzy-
skie Scyzoryki.

Odbyły się liczne konkursy, w tym przeciąganie liny, na najlepszy 
dowcip o szkole i Mikrofon dla wszystkich. Na placu przed CKI zapło-
nęły ognisko, w którym pieczono ziemniaki, można było skosztować 
z regionalnych potraw: pierogów, kapusty z grochem, żuru, chleba ze 
smalcem, domowych wypieków. Na koniec odbyła się zabawa plenero-

wa, w której pierwsze skrzypce i rolę wodzireja wcielili się członkowie 
naszego zespołu.

Jacenty Kita

„Grzybowianie” się integrują
W sobotę, 16 września, w strażackiej remizie w Mroczkowie (Gm. 

Bliżyn) odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem zespołów Sobót-
ka, Grzybowianie oraz Cymbrzanki z Huty, Gm. Chlewiska.

Inicjatorem spo-
tkania był zespół So-
bótka, które p.o. kie-
rownika jest obecnie 
Maria Kubicz, a opie-
kunem artystycznym 
Jacek Miernik. Rów-
nież pan Jacek mu-
zycznie akompaniu-

je zespołowi Cymbrzanki z Huty, a jego kierownikiem jest Teresa  
Kamińska.

Nasze zespół kierowany przez Magdalenę Piętak wejście miał 
mocne, gdyż przybywających witali muzycy Grzybowianek Mieczy-
sław Szwed i Stefan Ruzik.

Oficjalnie przybyłych powitał znany naszej publiczności, bliżyń-
ski produkt eksportowy w zakresie kultury Wacław Pejas. Wśród gości 
obecni byli: wójt gminy Mariusz Walachnia i miejscowi radni powia-
towi Anna Leżańska i Mieczysław Bąk.

Goście oraz kierownicy zaproszonych zespołów otrzymali nie-
dawno wydaną własnym sumptem książkę Wacława Pejas. Wieczór 
upłynął przy ludowej muzyce i tańcach.

(jaki)

Nasze KGW z wyróżnieniem
W niedzielę, 20 sierpnia, w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 

Kuźnica odbyło się wydarzenie zatytułowane I Suchedniowskie Świę-
to Kaszy.

Jednym z punktów bogatego pro-
gramu był konkurs kulinarny Z ka-
szy... . W konkursie wzięły udział re-
stauracje, koła gospodyń oraz osoby 
prywatne. Łącznie zgłoszono 14 po-
traw w dwóch kategoriach: potrawy 
słodkie i słone. Komisja konkursowa 
wybrała trzy najlepsze potrawy z obu 
kategorii i przyznała 5 wyróżnień: 

I miejsce – Restauracja Stary Młyn w Suchedniowie za potrawę ka-
szotto borowikowe z marynowaną polędwiczką na sosie badylowym; II 
miejsce – Jolanta Staniszewska za potrawę kotlety Joli; III miejsce – 
KGW Mostki za potrawę kaszanowskie pierdoły, czyli pikantne kotlety 
z kaszy. Wyróżnienia otrzymało m.in. KGW Skarżysko Kościelne za 
potrawę kotlety jaglanki.

Pierwsze trzy miejsca otrzy-
mały nagrody rzeczowe, sprzęt 
AGD, a wyróżnieni pamiątko-
we albumy. Ponadto wszystkich 
osiem nagrodzonych potraw 
znajdzie się w mini-książce ku-
charskiej pt. Z kaszy... .

(jaki)
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w ParaFii - PioelGrzymka

Pielgrzymka do słynnych sanktuariów 
Europy
(część 2)

16 lipca - Lourdes!!! Bazylika (dolna jest pod wezwaniem Matki 
Bożej Różańcowej, górna Niepokalanego Poczęcia) została wzniesiona 
na skale Massabielle w latach 1863-1866. Bernadetta na dzień przed 
wyjazdem do klasztoru do Nevers uczestniczyła w jej konsekracji 
w dniu 9 maja 1866 r.  By nadać stateczności tej wydrążonej w skale 
budowli, konieczne było znaczne zmniejszenie jej rozmiarów. Archi-
tektem Krypty jest Hipolit Duran. 

W roku 1858, 
kiedy ukazała się jej 
w Lourdes Matka 
Boża, Bernadeta miała 
14 lat. Była najstarszą 
córką rodziny Soubi-
rous.  Ją właśnie, Swoją 
najbiedniejszą córkę 
wybrała Maryja dla 
przekazania ludziom 
orędzia. Objawienia 

miały miejsce jeszcze kilka razy.
Objawienia zostały zatwierdzone 18 stycznia 1862 przez biskupa 

diecezji Tarbes, J. E. Laurence’a, jako autentyczne i nie budzące wąt-
pliwości.

Cechą nieodłączną Sanktuarium Maryjnego w Lourdes jest woda, 
która pojawiła się po objawieniach we wspomnianej wyżej grocie. Od 
tego czasu tysiące wiernych przybywają do Lourdes w celu obmycia 
się nią. Jak podają różne źródła zanotowano już ponad 6000 przypad-
ków uzdrowień po obmyciu się wodą z Lourdes. Tylko, jak to mawia 
ksiądz Marian, aby zostać uzdrowionym potrzeba wiadra wiary i kro-
pli wody. 

17 lipca uczestnicy pielgrzymki przez malowniczą przełęcz Pire-
nejów – Port D’envalira na wysokości 2408 m n.p.m. udają się do Księ-
stwa Andory na bezcłowe zakupy. 

W drodze do Hiszpanii zwiedzają Montserrat  - to góra (1236 m 
n.p.m.) oddalona o 40 km na północny-zachód od Barcelony. Mieści 

się tu jeden z najsław-
niejszych klasztorów 
na świecie. Przyciąga 
tu nie tylko kult Matki 
Boskiej La Moreneta.

Dzień później 
przed południem pla-
żowanie, później Bar-
celona.  

Pierwszy cel wi-
zyty to Sagrada Familia, niepowtarzalna secesyjna świątynia rzym-

skokatolicka. Wciąż nieukończony symbol Barcelony, którego budowa 
trwa już ponad 100 lat - została zapoczątkowana w 1882 roku i ciągnie 
się do dzisiaj. Park Güell, to kolejny punkt programu i jedno z najbar-
dziej charakterystycznych dzieł słynnego architekta Antonia Gaudíe-
go w Barcelonie. 

Pałac Królewski Pedralbes nasz kolejny punkt programu to bu-
dynek pośrodku pięknego ogrodu, położony przy Avenida Diagonal 
w dzielnicy Les Corts w Barcelonie. 

W centrum zwiedzanie zaczyna się od końca popularnej ulicy 
(deptaku) La Ramblas od pomnika (kolumny) Kolumba, później go-
tycka Katedra Świętej Eulalii. 

19 lipca to czas 
wolny do dyspozycji 
pielgrzymów. 

Następnego dnia 
jedziemy w kierun-
ku Avignon, gdzie 
zwiedzamy Pałac 
Papieski, wznie-
siony w XIV wieku 
w okresie niewoli 

awiniońskiej. Innym ważnym zabytkiem miasta jest wybudowany 
w latach 1171-1185 w stylu romanizmu prowansalskiego imponujący 
kamienny Most Świętego Benedykta. 

Ostatnią atrakcją piel-
grzymki jest Monako. To nie-
zwykłe państwo – miasto na 
Lazurowym Wybrzeżu. Monte 
Carlo to najsławniejsza dziel-
nica Monako, często nazywa-
na błędnie miastem. Jardin 
exotique de Monaco to miej-
sce stworzone dla miłośników 
sukulentów – w kolekcji znaj-
dują się rośliny pochodzące z Meksyku, Afryki, Ameryki Środkowej 
i Południowej oraz USA i Bliskiego Wschodu z licznymi fontannami 
i rzeźbami. 

Uczestnicy pielgrzymki odwiedzają również także Katedrę Świę-
tego Mikołaja, tor Formuły 1 i Kasyno.

No i powrót do domu. To około 20 godzin jazdy.
Opracowano na podstawie obszernej relacji uczestniczki piel-

grzymki Małgorzaty Paź, którą w całości można przeczytać na stro-
nie parafii.

Zdjęcia: Małgorzata Paź, Marzena Piętak
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PRZEGLĄD PIOSENKI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
 

ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy 

w Skarżysku Kościelnym
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościel-

nym
TERMIN PRZEGLĄDU: 22 października 2017r.

CELE PRZEGLĄDU: 
1. Aktywizacja i integracja społeczności oraz pielęgnowanie warto-

ści chrześcijańskich i dziedzictwa kulturowego.
2. Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa 

kulturowego i historycznego.
3. Promowanie kulturalnego(wolnego od używek) spędzania wolne-

go czasu przez wszystkie grupy społeczne(dzieci, młodzież, doro-
śli i seniorzy).

4. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców 
wsi oraz nauczenie świadomego uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych na wysokim poziomie.

5. Promowanie i propagowanie piosenki religijnej wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 

6. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie aktywno-
ści twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

7. Krzewienie wartości chrześcijańskich. 
8. Inspiracja do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki reli-

gijnej. 
 ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów .
2. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
	 •	soliści	
 grupy wiekowe:
  I - dzieci
  II - młodzież  
  III - dorośli
	 •	duety,	zespoły	wokalne	i	wokalno	–instrumentalne,
	 •	chóry	i	schole.
3. Wykonawca prezentuje na scenie dwa utwory o tematyce religijnej  
4. Uczestnicy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akom-

paniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, podkład 
CD). Organizatorzy dopuszczają możliwość występów bez pod-
kładu muzycznego.

5. Ogólny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
6. Płyty lub inne nośniki (pendrive)  z nagranym podkładem winny 

zostać dostarczone do Organizatora na godzinę przed rozpoczę-
ciem Przeglądu. 

7. Dane techniczne: 
	 •	Podkład	muzyczny	powinien	być	na	płycie	CD	lub	nośniku	da-

nych  (pendrive)                 
	 •	Podkłady	instrumentalne	bez	partii	wokalnych.	
	 •	Płyta	opisana:	wykonawca,	tytuły	piosenki,	czas	trwania.	
8. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie wypełnio-

nej Karty zgłoszenia (dostępnej natronie www.parafia-skarzysko-
-koscielne.pl) do dnia 8 października 2017r. (termin ostateczny) 
drogą mailową na adres: poczta@parafia-skarzysko-koscielne.pl 
lub dostarczenie osobiście do siedziby Stowarzyszenia: Skarżysko 
Kościelne ul. Kościelna 16

9. Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć orga-
nizatorom prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji wystę-
pu oraz rozpowszechniania na wszelkich dostępnych nośnikach 
utworów wykonanych w czasie Przeglądu. Wyrażają też zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. 

OCENA I NAGRODY: 
1. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury powołane 

przez Organizatora.  
 Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.
2. Jury przyzna najlepszym wykonawcom miejsca, wyróżnienia i na-

grody. Przewiduje się przyznanie nagrody publiczności.
3. Jury może przyznać I, II i III miejsce oraz wyróżnienia we-

dług uznania.
 W swoim wyborze kierować się będzie następującymi kryteriami: 
 - dobór repertuaru i oryginalność (zgodnie z celem Przeglądu), 
 - wykonanie, emisja głosu, dykcja itp. 
 - ogólny wyraz artystyczny – osobowość sceniczna. 
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa  
 ufundowane przez Organizatora. 
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe na adres e-mail lub do-

starczają osobiście do siedziby Organizatora. 
2. Uczestnicy Przeglądu zapewniają ubezpieczenie we własnym za-

kresie oraz przyjeżdżają na koszt własny. 
3. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetle-

nie. 
4. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu koncertu 

(np. pianino, gitara, akordeon itp.) 
POZOSTAŁE UWAGI: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji 

regulaminu. 
2. Sprawy nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
3. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników Przeglą-

du.

BIURO ORGANIZACYJNE:
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym
26-115 Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 16
tel./fax 41 2714085
e-mail: poczta@parafia-skarzysko-koscielne.pl

Karta Zgłoszenia Uczestnika do I Przeglądu Piosenki Chrześcijań-
skiej w Skarżysku Kościelnym
1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa grupy/zespołu: 
 ………………………………………………………………….……… 
2. Telefon kontaktowy: 
 …………………………..………………………………………………
3. Adres e-mail do kontaktów w sprawie przeglądu: 
 …………………………………..................…………………………… 
4. Krótka informacja o sobie/grupie/zespole i dotychczasowych do-

konaniach artystycznych
 …………………………….…………………………………….………
 ……………………………….………………………………….………
 ……………………………….………………………………….………
5.Tytuły piosenek: 
 1) ………………………………….……….……………………………
 2) ………………………………………..………………………………
6. Informacja o potrzebach nagłośnieniowych (jeżeli takiej nie ma, 

pole proszę zostawić puste)
  ………………………………………………………………………….
 ……………....…………………………………………………………..
7. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwa-

lonego poprzez fotografie, filmy i nagrania, w związku z udziałem 
w Przeglądzie. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące w celach 
związanych z udziałem w Przeglądzie. 

...............................................................           ................................................
miejscowość, data                                              czytelny podpis uczestnika/opiekuna 
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Podsumowanie Projektu

Podsumowanie wakacyjnego projektu
W dniach od 3 lipca do 25 

sierpnia 2017 roku druhowie 
OSP Grzybowa Góra realizowa-
li projekt wakacyjny Bezpiecz-
ne wakacje w Grzybowej Górze 
w ramach współpracy gminy 
Skarżysko Kościelne z organi-
zacjami pozarządowymi w za-
kresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

W swoich działaniach wspierani byli przez nauczycieli miejscowej 
szkoły podstawowej oraz wolontariuszy spośród mieszkańców Grzy-
bowej Góry. Druhowie zapewniali opiekę, a także przeprowadzili cykl 
działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz 
innym niebezpiecznym zachowaniom. Prowadzący zajęcia kształto-
wali postawy samodzielności, odpowiedzialności, rozwijali postawę 
kreatywnego odbioru wartości kulturowych, narodowych, a przede 
wszystkim zapewniali dzieciom możliwość bezpiecznego spędzenia 
wolnego czasu w okresie letniego wypoczynku. 

Dzieci i młodzież korzy-
stający z oferty OSP w Grzy-
bowej Górze brali udział 
w zajęciach opiekuńczych 
podczas których wyrażali 
swoją radość i dobry humor 
malując rękami i nogami, 
rozwiązując łamigłówki lo-
giczne, grając w gry plan-
szowe, a także uczestnicząc 

w rozgrywkach sportowych na boiskach przy Szkole Podstawowej 
w Grzybowej Górze. Nie zabrakło ulubionych przez dzieci zajęć ku-
linarnych w trakcie których przygotowywały smakołyki (rogaliki 
z dżemem, ciasteczka, naleśniki, desery owocowe), aby następnie ze 
smakiem zjeść wszystko do ostatniego okruszka :). 

W połowie lipca odbył się wyjazd na basen do Starachowic, gdzie 
dzieci odpoczywały od letnich upałów. 

Pod koniec lipca dzieci i młodzież wzięli udział w wycieczce do 
Baranowa Sandomierskiego i Kurozwęk będąca doskonałą okazją 
do integracji uczestników zajęć i poznania dziedzictwa narodowego 
związanego z pałacami zlokalizowanymi w tych miejscowościach. 

Również w lipcu odbyły się konkursy plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży pozwalające rozwijać ich artystyczną wrażliwość oraz kreatyw-
ność w wykorzystaniu m.in. masy solnej. 

Sierpniowe upały spowodowały, że większa część zajęć odbywała 
się w formie stacjonarnej na terenie 
gminy Skarżysko Kościelne, gdzie 
przeprowadzano spacery, krótkie 
rajdy piesze, rozgrywki sportowe. 

Dzieci w lipcu i sierpniu uczest-
niczyły w zajęciach z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, wysłuchały pogadanek druhów 
OSP na temat zagrożeń związanych 

z używkami, wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem Sekcji 
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej pt.: Bezpieczne wakacje. 

Na zakończenie zajęć odbyła się wycieczka do Sandomierza, Opa-
towa i Ujazdu będąca podsumowaniem wakacyjnych działań. W jej 
trakcie uczestnicy poznali historię i legendy związane z Ziemią San-
domierską, a przede wszystkim w doskonałych nastrojach pożegnali 
lato. 

Realizacja zadania Bezpieczne wakacje w Grzybowej Górze przez 
OSP Grzybowa Góra we współpracy z Gminą Skarżysko Kościelne 
przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa w zakresie letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

Rafał Lipka

Kolejny wyjazd w ramach projektu
W upalny piątek, 25 sierpnia b.r., 

uczestnicy projektu wakacyjnego reali-
zowanego przez OSP w Grzybowej Górze 
wzięli udział w wycieczce integracyjnej 
dla dzieci i młodzieży na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

Pierwszym punktem na trasie wy-
cieczki było zwiedzanie miasta królew-
skiego Sandomierza i jego atrakcji. Wy-
cieczkowicze zaczęli przygodę z małym 
Rzymem od przejścia Podziemną Trasą 
Turystyczną pod sandomierskim Ryn-
kiem, a Pani Przewodnik przybliżyła 

dzieciom historię i legendy związane 
z Sandomierzem. 

Następnie grupa przeszło do Zbro-
jowni, gdzie animator w ciekawy i pe-
łen humoru sposób wprowadził dzieci 
i młodzież w świat rycerzy i dam dworu. 
Wszyscy mieli okazję przymierzyć kol-
czugi, zbroje, królewskie i szlacheckie 
stroje, sprawdzić jak ciężkie są miecze, 
topory, muszkiety. 

Kolejnym punktem zwiedzania była 
wizyta na Rynku, gdzie podziwiano 
Ratusz, a także miejsce znane z serialu 
Ojciec Mateusz. Na zakończenie poby-

tu w Sandomierzu wycieczka 
przeszła Wąwozem Świętej 
Królowej Jadwigi, w którym 
podziwiała piękno i majestat 
przyrody zaklęty w lessowym 
wąwozie porośniętym lipami, 
klonami, wiązami i akacjami. 

Z Sandomierza letnia eska-
pada ruszyła do Ujazdu, aby 

podziwiać ruiny największego założenia pałacowego w Europie przed 
powstaniem Wersalu. Polski zamek zrobił na wszystkich ogrom-
ne wrażenie swoim surowym majestatem i ogromem przestrzeni do 
zwiedzania. Dzieciom szczególnie spodobały się pałacowe podziemia 
kryjące tajemne przejścia. Wizyta w Ujeździe była okazją do poznania 
burzliwej historii ziemi świętokrzyskiej oraz związanych z nią legend. 

Na koniec wycieczki odwiedziliśmy jeszcze Opatów, a następnie 
wszyscy w doskonałych nastrojach wróciliśmy do Grzybowej Góry. 
Wakacyjny wyjazd odbył się w ramach współpracy Gminy Skarżysko 
Kościelne z organizacjami pozarządowym w zakresie działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym OSP Grzybowa Góra realizującej pro-
jekt Bezpieczne wakacje w Grzybowej Górze. 

Rafał Lipka
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Żegnaj lato na rok …
Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, którą od-

prawił ks. proboszcz Marian Czajkowski zainaugurowano rok szkol-
ny 2017/2018 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościel-
nym i dwóch klas gimnazjum. 

Następnie dyrektor Witold Woźniak na sali gimnastycznej przy-
witał serdecznie przybyłych rodziców, nauczycieli i pracowników ob-
sługi oraz uczniów . Wszyscy obecni uczestniczyli w szóstej już edycji 
Narodowego Czytania, zorganizowanej przez polonistki – Małgorza-
tę Paź, Urszulę Mendak, Lidię Mirkowską i bibliotekarkę – Monikę 
Walachnię – Zawadzką. 

W tym roku czytaliśmy Wesele. Dramat w trzech aktach, naj-
słynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstał na kanwie au-
tentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla 
z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. 
Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim 
w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opubli-
kowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas 
przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się 
ponad 120 wydań.

Później wprowadzony został poczet sztandarowy, odśpiewano 
tradycyjnie wszystkie zwrotki hymnu narodowego.

Szczególną uwagę zwrócił na pierwszoklasistów, którzy dziś 
pierwszy raz przekroczyli próg szkolny. Zaapelował do młodzieży, 
rodziców i przybyłych gości, aby wspólnie stworzyć harmonię dla roz-
woju młodego pokolenia Polaków. 

Nie omieszkał przypomnieć, że 78 lat temu młodzież i dzieci nie 
miały możliwości w sposób jawny rozpocząć roku szkolnego. Wszyst-
kie ofiary wojny uczczono minutą ciszy. 

Dyrektor życzył uczniom, rodzicom, nauczycielom owocnej pracy. 
Z kolei głos zabrał przedstawiciel organu prowadzącego - wójt gmi-
ny Skarżysko Kościelne, pan Zdzisław Woźniak, który zauważył, że 
nawet pogoda nie sprzyja myśleniu o wakacjach, gdyż jest chłodno 
i dżdżyście. 

Naukę czas zacząć  
Małgorzata Paź

Witaj nowa szkoło
W poniedziałek 4 września w Remizie OSP w Grzybowej Gó-

rze odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla 
uczniów miejscowej szkoły podstawowej. 

Dyrektor Małgorzata Strzelec odczytała List od Minister Edu-
kacji Narodowej Anny Zalewskiej, a następnie przedstawiła nowych 

nauczycieli, którzy od tego roku szkolnego będą pracowali z uczniami 
naszej szkoły. 

Później dyrektor przeczytała przydział sal i wychowawstw obo-
wiązujący w nowym roku szkolnym. 

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyło się rów-
nież podsumowanie projektu wakacyjnego realizowanego przez OSP 
Grzybowa Góra, a polegającego na zapewnieniu dzieciom bezpiecz-
nego wypoczynku w okresie lipiec - sierpień br. Dzieci biorące udział 

w konkursach otrzymały drobne upominki, a wszyscy uczestnicy zo-
stali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. 

Prezes OSP Marian Gładyś otrzymał od dzieci piękny bukiet 
kwiatów i podziękowania za zorganizowanie wypoczynku. 

Na koniec uroczystości rozbrzmiał pierwszy dzwonek, a wszyscy 
uczniowie udali się do szkoły, aby przywitać się z wychowawcami.

Rafał Lipka
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Jubileusz DKK

W roku 2017 Dyskusyjny Klub Książki w Skarżysku Kościelnym 
obchodzi 10 jubileusz powstania. 

Spotkanie wrze-
śniowe miało nieco 
inny przebieg niż zwy-
kle bo było okazją do 
podsumowań minio-
nych lat i uczczenia 
tej rocznicy specjalnie 
przygotowanym na tę 
okoliczność tortem. 

W czasie spotkania 
zwrócono uwagę na 
to, że książki nie tylko 

poszerzają horyzonty oraz 
zaspakajają potrzeby in-
telektualne i duchowe, ale 
też pozwalają na integra-
cję ludzi o podobnych za-
interesowaniach, podzie-
lających zamiłowanie do 
czytania i dyskutowania 
o literaturze. 

Przez ten okres prze-
dyskutowaliśmy mnóstwo 
książek – od lekkiej litera-
tury poprzez kryminały, 
fantastykę, biografie, re-
portaże, literaturę popu-
larną. 

Cała nasza ekipa two-
rzy zgraną grupę, która 
chętnie spędza ze sobą 
czas na dyskusji , nie tyl-
ko o książce. Każde nasze 
spotkanie charakteryzuje 

wyjątkowa – bo zawsze serdeczna atmosfera. Pozostaje nam tylko ży-
czyć sobie kolejnych spotkań z dobrą książką.

Teresa Banaszczyk

rozmaitości

Mistrzostwa Powiatu w Brydżu Sportowym
W dniu 9 września w I Liceum Ogólnokształcącym im Juliusza 

Słowackiego odbyły się Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w bry-
dżu sportowym.

W turnieju wzięły udział 22 pary z całego województwa oraz oko-
lic. Duży sukces odniosła para miejscowego stowarzyszenia Szlem 
Mariusz Lelonek - Sylwester Sikora odnosząc zdecydowane zwycię-
stwo, drugie miejsce zajęła para Pomtechu Zwoleń Zbigniew Borkow-
ski- Bartosz Ceglarski, a trzecie Jacek Kowalski-Roman Urbańczyk 
z Geobejur Radom. Najlepszą parą kobiecą była para Małgorzata Go-
lec- Zofia Wciślik z drużyny Drem Team Kielce, w mikstach zwycię-
żyła para małżeńska Teresa i Lech Piaseccy.

Turniej odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa, Starosty Powiatu Skarżyskiego Jerze-

go Żmijewskiego, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrada 
Kroniga, Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisława Woźniaka.

Puchary i nagrody wręczali wiceprezydent Miast Skarżyska-Ka-
miennej Krzysztof Myszka oraz sekretarz Gminy Skarżysko Kościel-
ne Monika Mączyńska. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje 
dyrektorom I Liceum im. Juliusza Słowackiego pani Martynie Mać-
kowiak i Piotrowi Lewandowskiemu za umożliwienie przeprowadze-
nia zawodów w hali sportowej. 

(jaki)
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Sportowo w Grzybowej Górze

17 sierpnia w Grzybowej Górze przed rozpoczęciem festynu ro-
dzinnego Wehikuł czasu odbyły się rozgrywki sportowe.

Między siatkarzami OSP Kierz Niedźwiedzi a OSP Grzybowa 
Góra rozegrany został mecz o Puchar Wójta Gminy, w którym 3:0 

zwyciężyli druhowie z Kierza.
Później przeprowadzono biegi przełajowe. Wyniki były nastę-

pujące: 100 m przedszkolaków: I m. Kacper Jach, II m. Maria Jach, 
III m. Antoni Karpeta;  
400 m dziewczęta kl. I - 
IV:  I - Paulina Karpeta, 
II - Hanna Dostatnia; 
600 m chłopcy kl. I -IV: 
I - Karol Dostatni, II - 
Miłosz Szymański, III 
- Norbert Wiatr;  800 
m dziewczęta kl. V- VII: 
I - Anna Strzelec; 1000  
m chłopcy kl. V-VII:  

I - Paweł Płusa, II - Kacper Płusa, III - Antoni Gryz, IV - Bartosz 
Strzelec; 1200 m gimnazjum-szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta: 
I - Jowita Wiatr, II - Maria Obwarzanek; 1500 gimnazjum-szkoły po-
nadgimnazjalne chłopcy: I - Szymon Szumański, II - Kacper Gładyś; 

1500 m. kat open kobiet: I - Zofia Gładyś, II - Dominika Wiśnios; 
2000 m kat. open mężczyzn: I - Sebastian Rogalski, II - Piotr Maciej-
czak, III - Tomasz Gołosz.

Przeprowadzono również rozgrywki rodzinne, w których czołowe 
miejsca zajęli:  I - Rodzina Karpetów, II - Rodzina Wiatrów, III  - Ro-
dzina Górskich.

Nagrody wręczyli przewodnicząca rady gminy Marzena Piętakj 
i prezes OSP Marian Gładyś.

Organizatorzy festynu i zmagań sportowych pragną podziękować 
Rodzicom za smaczne domowe wypieki, a Sebastianowi Pik za spon-
soring napojów chodzących dla zawodników oraz głównej wygranej 
w loterii fantowej - plecaka firmy Puma.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Skarżysko Ko-
ścielne w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych

(jaki) 
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„Wehikuł czasu” w Grzybowej Górze

Za pomocą magicznego występu oraz Wehikułu czasu 17 paź-
dziernika podczas rodzinnego festynu w Grzybowej Górze przenie-
śliśmy się w przeszłość. 

Mimo fatalnej pogody, ulewnego deszczu i zimna oraz koniecz-
ności przeniesienia festynu z placu szkolnego do remizy strażackiej, 

bardzo licznie stawili się na nim rodzice dzieciaków oraz mieszkańcy 
Grzybowej Góry. Przywitała ich dyrektor szkoły Małgorzata Strze-
lec, a wśród gości byli: przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, 
radny Sebastian Pik, sołtys Magdalena Piętak oraz prezes miejsco-

wej OSP Marian Gładyś, 
a także przewodniczący 
rady sołeckiej w Grzynowej 
Górze Waldemar Dwojak 
i Skarżysku Kościelnym 
I Wojciech Drzewiecki.

W części artystycznej 
najpierw wystąpiły dzie-
ci z klasy II przygotowa-

ni przez Katarzynę 
Kowalik, po nich 
klasy IV pod opieką 
Marcina Szarańca. 
Następnie oglądali-
śmy występ uczniów 
z klasy III (opiekun: 
Ewelina Hamera), 
a po nich dzieciaki 
z punktu przedszkol-
nego i klasy przygo-
towani do występu przez Joannę Bernacką. W dalszej części zebrani 
podziwiali uczniów klasy VI (Monika Ziętkowska), I (Sylwia Oczko-
wicz), V (Justyna Rokita) oraz VII (Rafał Lipka).

Wydarzenie uatrakcyjnił występ chóru szkolnego (Ewelina Ha-
mera) oraz pokazy taneczne, w których swe umiejętności zaprezen-
towały: Julia Zając, Anna Strzelec, Zuzanna Materek i Lena Sekuła. 

Jak to zazwyczaj jest w Grzybowej Górze, serwowano ciasta 
domowego wypieku, watę cukrową, odbyła się też loteria fantowa, 
w której główną nagrodę ufundował Sebastian Pik.

Jacenty Kita
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