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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* dar serca mieszkańców Grzybowej Góry,
* pomogą potrzebującym,
* Narodowy Spis Ludności i Mieszkań,
* będzie „Orlik” w Grzybowej Górze,
* relacja z sesji rady gminy,
* są nowi sołtysi i rady sołeckie,
* jubileusz 100. lecia kolejarzy,
* konkurs wielkanocny,
* w bibliotece,
* zbadaj dziecko!
* wypalanie traw jest szkodliwe i karalne,
* sukces Rafała Lipki –
 - oraz inne, aktualne wydarzenia z życia gminy.

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi.

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata
i oczywiście wiary w Siebie i własne 

możliwości.
życzą

Wójt Gminy 
Zdzisław Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr

Jubileusz Przedszkola Samorządowego
1 września 1970 r. w Skarżysku Kościelnym zaczęło funkcjo-

nować przedszkole. Obchody Jubileuszu 40-lecia zaplanowano na  
14 maja br. 

Jest już gotowy program obchodów, a w najbliższym wydaniu 
„Informatora” ukaże się specjalny dodatek na tę okoliczność.

Czytaj na str. 3

Wiosna w szkołach
Po feriach młodzież 

szkolna i nauczyciele wró-
cili z nową porcją energii. 
Świadczą o tym interesu-
jące i ciekawe imprezy, ja-
kie odbyły się w szkołach 
w ostatnim miesiącu. To 
m.in. powitanie wiosny, 
udział w konkursach, a do 
Grzybowej Góry dotarli 
nawet średniowieczni ry-
cerze.

Czytaj w tym wydaniu „Informatora”.

Powalczą w powiecie

Znamy już wyniki eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zwycięzców poznaliśmy 
w dniu 17 marca. Z dwudziestki zawodników komisja wyłoniła trzy 
najlepsze dziewczęta w kategorii szkół podstawowych i troje gimna-
zjalistów.

Nagrody i dyplomy dla najlepszych wręczał wójt Zdzisław 
Woźniak i przedstawiciele jury.

Eliminacje powiatowe odbędą się 8 kwietnia.
Czytaj na str. 10-11

Pamiętali o najpiękniejszych
8 marca to dzień wy-

jątkowy dla naszych pań. 
Płeć brzydsza nie zawio-
dła. Okolicznościowe spo-
tkania odbyły się m.in. 
w świetlicy wiejskiej  
w Skarżysku Kościelnym 
oraz w Domu Spotkań 
Wiejskich w Świerczku.

Czytaj w tym wydaniu „Informatora”.

Sukcesy siatkarek i siatkarzy
Ostatni miesiąc to 

pasmo sukcesów na-
szych siatkarek i siat-
karzy. Dziewczęta  
z drużyny „Dany” za-
jęły III miejsce w finale 
V Świętokrzyskiej Ligi 
LZS oraz III miejsce  
w turnieju z okazji Dnia 
Kobiet rozegranym  
w Szydłowcu.

Z kolei siatkarze 
LZS Kierz Niedźwiedzi zajęli I miejsce w finale play-off III edycji 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Skarżysku Kamiennej oraz II 
miejsce w finałach LZS.

Czytaj na str. 20



Nasza Gmina2 K wiecień 2011

AK tuAlności

Podziękowanie za dar serca
Sołtys Gabriel Szewczyk i Rada Sołecka w Grzybowej Górze 

w składzie: Magdalena 
Piętak – przewodnicząca, 
Edyta Kocia – sekretarz 
oraz Małgorzata Król, 
Waldemar Dwojak, 
Sebastian Pik, Stefan 
Błach i Radosław Bułka 
składa serdeczne po-
dziękowania mieszkań-
com sołectwa Grzybowa 
Góra, którzy udzielili fi-
nansowego wsparcia dla 
chorej Klaudii Klimek.

Akcja nasza spotka-
ła się ze zrozumieniem 
i przyniosła wymierne 
efekty w kwocie 2935 zł.

Zebrana suma zosta-
ła przekazana na ręce ro-
dziców dziewczynki.

„Wszystkie dzieci na-
sze są”.

Dziękujemy
Samorząd Grzybowej Góry

Chcą pomóc potrzebującym
Z cenną inicjatywą wyszedł radny z Grzybowej Góry Wojciech 

Płusa. Dzięki kontaktom nawiązanym ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Rozwoju Mostek, a za ich pośrednictwem z Bankiem 
Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na 
początek około 120 
osób z obszaru parafii 
Skarżysko Kościelne 
otrzyma cenne paczki 
żywnościowe.

Pierwsze spotkanie 
organizacyjne poświę-
cone tej kwestii odby-
ło się 25 marca w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Gminy. Zawiązała się na 
nim grupa inicjatywna na rzecz niesienia pomocy potrzebującym.

Na początku spotkania Wojciech Płusa, po powitaniu jego 
uczestników i krótkim wstępnie, oddał głos przedstawicielom 
Stowarzyszenia w osobach Romana Musiała – prezes zarządu 
i Michała Hermana - sekretarz. R. Musiał przybliżył działalność 
Stowarzyszenia w tym obszarze na terenie Mostek, Wielkiej Wsi  
i Parszowa oraz wyraził wolę rozszerzenia tej działalności na teren 
naszej gminy. Z kolei M. Herman przedstawił sprawy typowo orga-
nizacyjne związane przede wszystkim z opartą na pełnym wolonta-
riacie logistyką, a więc: stworzeniem listy uprawnionych, odbiorem  

i transportem żywności, 
jej składowaniem, wy-
dawaniem oraz ewiden-
cjonowaniem. 

Zebrani zdecydowa-
li, że miejscem składo-
wania i dystrybucji będą 
pomieszczenia OSP 
w Grzybowej Górze. 
Liderem projektu jest W. 
Płusa a koordynatorami 
Waldemar Dwojak i 
Radosław Bułka.

Poza wyżej wspomnianymi w spotkaniu uczestniczyli: ks. pro-
boszcz Marian Czajkowski, radni – Marzena Piętak, Tadeusz 
Kubik i Zbigniew Górzyński, sołtys Stefan Kiełek, prezes OSP 
Grzybowa Góra Marian Gładyś, dyrektor szkoły w tej miejscowości 
Małgorzata Strzelec oraz Stefan Błach i Jakub Surma.

Jacenty Kita

Rodzice dziękują
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom 

Grzybowej Góry, którzy okazali głęboką pomoc i serce wspierając 
finansowo naszą córkę Klaudię w walce z ciężką chorobą.

Podziękowanie składamy również Panu Sołtysowi wsi 
Grzybowa Góra, który zorganizował zbiórkę pieniędzy, a także 
wszystkim innym osobom, które brały udział w tej akcji.

Przekazana nam pomoc finansowa wystarczy na długie lecze-
nie, a także rehabilitację naszej córki.

Edyta i Sylwester Klimek

Klaudia Klimek

Przedstawiciele Rady Sołeckiej

Nasza Gmina K wiecień 20112
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„Ozdoba Wielkanocna”
Gminny Konkurs Wielkanocny

Zasady Konkursu:
1.  Praca wykonana techniką dowolną.
2.  Kryteria oceny:

- samodzielność,
- pomysłowość,
- walory artystyczne,
- walory estetyczne.

3.  Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie gimnazjum.

4.  Termin składania prac do Gminnej Biblioteki Publicznej lub do 
świetlicy szkolnej w Skarżysku Kościelnym do 15 kwietnia 2011r.

5.  Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 
kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.

6.  Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię, nazwisko, klasa, szko-
ła).
Organizatorzy: Teresa Banaszczyk – kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej, Małgorzata Lisowska – wychowawca Świetlicy 
Szkolnej w Skarżysku Kościelnym, Monika Walachnia – Zawadzka – 
opiekun szkolnej biblioteki w Skarżysku Kościelnym

Serdecznie zapraszamy!!!

AK tuAlności

Siostra Klara przedsiębiorcza
Dziennik „Echo Dnia” rozstrzygnął 

plebiscyt „Kobieta Przedsiębiorcza”. 
Uroczysta gala odbyła się w Kielcach, 

w hotelu Kongresowym. 
W powiecie skarżyskim tytuł ten 

zdobyła Monika Napora, właścicielka 
Studia Mody Mona. Miło nam poin-
formować czytelników, że na miejscu 
drugim znalazła się siostra Klara Agata 
Niziołek z Lipowego Pola, która w tej 
miejscowości prowadzi świetlicę wiej-
ską, udziela się na rzecz hospicjum do-
mowego, pozyskuje pieniędze dla in-
nych. W roku ubiegłym została m.in. 

„Wolontariuszem Roku” w powiecie.
Wyróżnienia wręczali przedstawiciele prezydenta Skarżyska 

Kamiennej oraz członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk.
(jaki)

Spisz się poprzez Internet 
W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 

i Mieszkań oraz dużą rolą samospisu 
internetowego w jego przeprowadze-
niu, na stronie www.stat.gov.pl od 22 
marca udostępniony został demon-
stracyjny formularz umożliwiający 
zapoznanie się z funkcjonalnością 
aplikacji.

Wersja demonstracyjna nie za-
pisuje danych w bazie na stałe, prze-

chowuje je jedynie na czas pracy w formularzu do wylogowania.
Właściwy formularz elektroniczny rejestrujący dane pod-

czas NSPLiM 2011, dostępny będzie od momentu rozpoczęcia 
spisu czyli od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.  Aplikacja będzie 
dawała możliwości wypełniania i dopisywania danych przez 14 
dni od pierwszego zalogowania. Jeśli przez ten czas formularz 
nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodar-
stwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub 
przez rachmistrza spisowego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie 
przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, 
wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00. 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) 
będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Polska 
stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego 
faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostar-
czenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz 
społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych 
przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych in-
formacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także  
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw do-
mowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkanio-
wych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: 
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Jubileusz 40-lecia przedszkola
14 maja br. odbędą się obchody Jubileuszu Przedszkola  

w Skarżysku Kościelnym.
Ramowy program uroczystości jest następujący:
• 10.30-11.30 – Msza św.
• 11.30-12.00 – powitanie zaproszonych gości
• 12.00-12.30 – rys historyczny przedszkola
• 12.30-13.30 – okolicznościowe przemówienia
• 13.30-14.30 – wręczenie odznaczeń: medali za długoletnią 

służbę, nadanie „Orderu Przyjaciela Przedszkola”
• 14.30-16.30 – występy artystyczne

-  Teatr Maluszka „Przedszkolaki ruszają w podróż”,
-  Teatr Rodzica „Paluszek” – „Król Bul”,

• 16.30-17.30 – poczęstunek
• od 17.30 – zabawa taneczna.

Organizatorzy

Z A P R O S Z E N I E
Zapraszamy na koncert charytatywny połączony z kwestą 

na dalszą rehabilitację dla Artura „Młodego” Borka, który od-
będzie się w dniu 2 maja 2011 r. od godz. 16.00 na scenie koncer-
towej na placu gminnym.

Wystąpią m.in.
• Efekt Wujka Karola
• Fabek & Puma
• Kabaret „Weźrzesz”
• Pokaz tańca grupa Sunfresh
Przewidujemy możliwość zakupu koszulek marki 4Bro.
Organizator: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.
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Z Pr Ac r Ady Gminy

O kanalizacji i budowie „Orlika” 
na sesji rady gminy

Ósma w obecnej kadencji sesja Rady Gminy w Skarżysku 
Kościelnym odbyła się 30 marca br. w sali konferencyjnej urzę-
du gminy. Otworzył ją i gości powitał przewodniczący rady Paweł 
Wiatr. Po stwierdzeniu quorum (obecnych 10 radnych) i powita-
niu zaproszonych gości radni bez uwag przyjęli zaproponowany 
porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.
Wójt o swej pracy

W kolejnym punkcie obrad informację na temat swej pra-
cy i podległego mu urzędu w okresie między sesjami złożył wójt 
Zdzisław Woźniak. Z najważniejszych działań w tym względzie 
wspomnieć trzeba o:
*  zakończeniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w sołec-

twach (czytaj na str. 7 – red.),
*  rozmowach z komendą województwa PSP na temat zakupu 

wozu bojowego dla strażaków z Grzybowej Góry,
*  spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

na temat wspólnych inwestycji drogowych tj. m.in. chodnika 
na ul. Żeromskiego w Majkowie, budowy łącznika od ul. Staffa 
w Majkowie do drogi nr 42,

*  udziale wójta w spotkaniu na temat energii odnawialnej,
*  uczestnictwie w Konwencie Wójtów, Burmistrzów  

i Prezydentów Województwa Świętokrzyskiego oraz w szkole-
niu na temat absolutorium zorganizowanym przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Kielcach.

O budowie kanalizacji w gminie
Gościem sesji był Jan Stojek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, która to firma 
koordynuje budowę kanalizacji na terenie Skarżyska -Kamiennej 
i Gminy Skarżysko Kościelne współfinansowaną z Funduszu 
Spójności. 

Z informacji wynika, że na ten moment realizowane są trzy  
z sześciu kontraktów. 

Jeden z nich dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w Majkowie, 
Lipowym Polu Plebańskim i Lipowym Polu Skarbowym. 
Inwestycję o wartości 9.141.822 zł (po przetargu) wykonuje Zakład 
Wodno – Kanalizacyjny Jana Orczyka. –Prace postępują szybko 
i sprawnie. W Majkowie na przykład zaawansowanie robót wynosi 
około 80-90%. Firma jest solidna, potrafi realizować dobrze prace, 
jest niekonfliktowa i ma dobre relacje z mieszkańcami – stwierdził 
Jan Stojek.

Pozostałe dwa realizowane już projekty dotyczą budowy kana-
lizacji na osiedlach Książęce i Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej  
(o wartości 14.927.000 zł) oraz budowy fragmentu sieci w 
Skarżysku -Kamiennej (wartość ok. 22.000.000 zł).

Rozstrzygnięty został również przetarg na udzielenie spółce 
kredytu inwestycyjnego w wysokości około 53 mln zł na finanso-
wanie tych inwestycji. Przetarg wygrał bank PKO SA – Oddział 
Korporacyjny w Kielcach. Oprocentowanie jest bardzo korzystne, 
gdyż wynosi tylko 4,76%, z czego odsetki w wysokości 3% pokrywa 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wójt Zdzisław Woźniak poprosił prezesa J. Stojka o przed-
stawienie stopnia przygotowań do rozpoczęcia pozostałych trzech 
zadań w ramach tej inwestycji. Z uzyskanych informacji wynika, 
że obecnie na etapie rozstrzygania jest przetarg na modernizację 
stacji uzdatniania wody na Bzinie, następnie ogłoszony zostanie 

przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Skarżysku-
Kamiennej i wreszcie – w czerwcu br. – zostanie ogłoszony prze-
targ na budowę kanalizacji w Skarżysku Kościelnym, Grzybowej 
Górze, Świerczku, Łyżwach i Usłowie.

Realne jest, że prace zaczną się w III kwartale br.
Interpelacje i wnioski radnych

Tradycyjnie radni zgłosili szereg wniosków i interpelacji. 
Radnych interesowały następujące kwestie:
Paweł Wiatr

-  udrożnienie ul. Polnej,
-  wymiana nawierzchni chodnika w Skarżysku Kościelnym 

II,
Wojciech Płusa

-  naprawa przez powiat załamanego mostu przy remizie OSP 
w Grzybowej Górze,

Zbigniew Górzyński
-  naprawa chodnika, przede wszystkim wymiana kostki, któ-

ra miejscami się zapadła,
-  ustawienia tablicy informacyjnej,

Tomasz Winiarski
-  zgłosił postulat, aby zsynchronizować projektowanie i bu-

dowę kanalizacji w Kierzu razem z modernizacją drogi, aby 
obie te inwestycje nie kolidowały ze sobą; kanalizacja po-
winna być poprowadzona poza pasem drogowym, aby nie 
powodować zniszczeń,

-  postulował zorganizowanie właściwej pracy świetlicy wiej-
skiej,

Zdzisław Rymarczyk
-  naprawa ubytków na drodze w kierunku Marcinkowa,
-  uzupełnienie wybitych szyb na przystanku autobusowym 

przy pętli,
Marzena Piętak

-  zgłosiła postulat wystąpienia do PKP o oświetlenie przejaz-
du kolejowego w Lipowym Polu,

Gabriel Szewczyk
-  pytał o losy interpelacji pod adresem powiatu (chodniki, 

niedrożne rowy, niwelacja poboczy),
-  po raz kolejny zgłosił wniosek o szersze udostępnienie dla 

mieszkańców świetlicy w remizie OSP,
-  postulował lepsze zabezpieczenie otoczenia szkoły, gdyż 

wieczorami jej teren staje się miejscem libacji młodzieży,
-  zgłosił wniosek o rozpoczęcie, fragmentami wymianę chod-

ników w Grzybowej Górze.
Wójt odpowiada

Na powyższe pytania wójt odpowiedział na koniec sesji. Na 
początek jednak dyrektor SP w Kierzu Niedźwiedzim wyjaśniła, 
że na ten moment nie ma możliwości z przyczyn finansowych za-
trudnienia wykwalifikowanej osoby do pracy w świetlicy, która 
właściwie zorganizowałaby jej prace. Ponadto brak jest odpowied-
niego wyposażenia. Na dziś świetlica funkcjonuje z wykorzysta-
niem pracowników szkoły.

Wójt Z. Woźniak dodał, że uruchomienie prawidłowej pra-
cy świetlicy jest konieczne. Będzie w tym względzie rozmawiał z 
Urzędem Pracy o znalezienie właściwej osoby do jej prowadzenia.  
–Najpierw trzeba określić potrzeby mieszkańców. Być może wy-
posażenie uda się zakupić z funduszu sołeckiego na 2012 rok.



Nasza Gmina 5K wiecień 2011 Nasza GminaK wiecień 2011 5

Z Pr Ac r Ady Gminy

Odpowiadając na pozostałe pytania wójt Z. Woźniak poinfor-
mował, że:

-  ul. Polna – gmina w najbliższym czasie otrzyma stosowne 
opinie i wystąpi o pozwolenie na budowę,

-  ul. Olszynki – gmina w dniu 30 marca złożyła wniosek do 
starostwa o zezwolenie na realizację zadania,

-  pracownik gminy pojechał do Grzybowej Góry zapoznać 
się z sytuacją przy przepuście,

-  chodniki będą remontowane z chwilą uruchomienia robót 
interwencyjnych,

-  tablica ogłoszeniowa w Skarżysku Kościelnym zostanie 
zamontowana pod warunkiem znalezienia odpowiedniego 
miejsca,

-  w miarę posiadanych środków gmina zakupi kolejne przy-
stanki autobusowe,

-  rozpoczęły się cząstkowe remonty dróg powiatowych,
-  drogi gminne będą naprawiane,
-  na temat zabezpieczenia terenu SP w Grzybowej Górze 

wójt będzie rozmawiał z dyrektor szkoły; zasugerował jed-
nocześnie montaż w przyszłym roku monitoringu z fundu-
szu sołeckiego,

-  na temat funkcjonowania świetlicy wójt będzie rozmawiał  
z prezesem straży.

Sprawozdania przyjęte
Następie radni przyjęli sprawozdania z pracy Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Skarżysko Kościelne za 2010 rok, sprawozdanie z realizacji pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku 
oraz sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycie-
li na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez gminę. Skarbnik gminy Danuta Barwicka 
bardzo szczegółowo przedstawiła te kwestie z uwzględnieniem 
wszystkich szkół i stopni awansu zawodowego nauczycieli. Łącznie 
gmina na zrealizowanie owych średnich musiała wypłacić dodat-
kowo nauczycielom kwotę 202.519,99 zł.
Będzie „Orlik” w Grzybowej Górze

W części przeznaczonej na podejmowanie uchwał tylko jedna 
z nich wywołała kontrowersje. Dotyczyła ona zmian w budżecie, 
a konkretnie jednego punktu: wprowadzenia do budżetu nowego 
zadania inwestycyjnego tzn. budowy kompleksu boisk sportowych 
„Orlik” w Grzybowej Górze. –Mam wątpliwości co do celowości 
tej inwestycji i kosztów funkcjonowania  boiska w przyszłości. 
Moim zdaniem mija się ona z celem. W gminie brak jest boiska 
pełnowymiarowego, a chcemy budować kolejnego „Orlika”. To za-
spokojenie ambicji kilku osób. Nie można tak dużych inwestycji 
wprowadzać „bokiem” do budżetu – stwierdził radny Zdzisław 
Rymarczyk. 

W podobnym tonie wypowiedział się radny Tomasz 
Winiarski: -Również mam takie odczucia. Chyba nie tędy droga, 
gdyż planowano niedawno zmiany w oświacie. To zadanie wpro-
wadza się do budżetu „bocznymi drzwiami”. Po co uchwalaliśmy 
budżet i ustalali plan pracy?

Zdecydowanie zaprotestowali radni z Grzybowej Góry. 
Wojciech Płusa stwierdził: -Czemu pan Rymarczyk nie kwestio-
nował przeznaczenia 2,3 mln złotych na projekty „Odnowy Wsi” 
w Majkowie i Michałowie? Z kolei Gabriel Szewczyk mówił: 
-Dziwię się kolegom. W Majkowie robi się dużo. W Kierzu w ze-
szłym roku wyremontowano szkołę, jej otoczenie i świetlicę z pro-
gramu „Odnowy Wsi”. A w Grzybowej Górze od lat niewiele się 

robi i tylko u nas jest teren pod boisko.
Podsumowując dyskusję wójt Zdzisław Woźniak wyjaśnił, że 

w tym roku zmieniły się zasady finansowania „Orlików”. Budżet 
państwa dopłaca do nich aż 470.000 zł a nie 330.000 jak dotych-
czas. Zakładając, że inwestycja kosztować będzie około 1 mln zło-
tych i marszałek przekaże 330.000 zł to po stronie gminy będzie 
tylko 200.000 złotych. –Zapewniałem w kampanii, że będę dbał  
o równomierny rozwój gminy i tak będę robił. 

I zgłosił wniosek o imienne głosowanie.
Ostatecznie za budową boiska „Orlik” w Grzybowej Górze gło-

sowali: Paweł Wiatr, Marzena Piętak, Wojciech Płusa, Gabriel 
Szewczyk, Zenon Jaworski, Tadeusz Kubik, Zbigniew Górzyński 
i Janusz Sieczka. Od głosu wstrzymał się Tomasz Winiarski a 
Zdzisław Rymarczyk był przeciw.
Rada uchwaliła

Radni podjęli uchwały w sprawie:
-  przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skarżysko Kościelne”,

-  przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości 
wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem przepompowni 
w ul. Św. Anny w miejscowości Majków”,

-  przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomo-
ści wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycz-
nym przepompowni w ulicach: Sosnowa, Podlesie, Słoneczna i 
Spokojna w miejscowości Grzybowa Góra i w ul. Południowej w 
miejscowości Skarżysko Kościelne”,

-  zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii na rok 2011,

-  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia ich wynagrodzenia za inkaso,

-  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci usta-
nowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce MPWiK  
w Skarżysku Kamiennej,

-  zmian w uchwale dot. pomocy finansowej dla powiatu skarży-
skiego,

-  zmian budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 rok,
-  zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021,
-  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

w 2012 roku,
-  przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2011 pn. 

„Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia 
społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wolne wnioski
Paweł Gruszczyński zgłosił konieczność naprawy ul. Leśnej 

i Spacerowej w Skarżysku Kościelnym. Krystian Męcbergier zło-
żył wniosek o pomoc w montażu zabezpieczenia Domu Spotkań 
Wiejskich w Świerczku. Tadeusz Chyb prosił o zabezpieczenie 
w budżecie na 2012 rok środków na zakup wozu bojowego, gdyż  
w tym roku gmina nie dostanie wsparcia z ZW ZOSP, więc jed-
nostka w 2012 roku złoży wniosek po raz trzeci. Waldemar Kutera 
pytał o kanalizację w Michałowie – Rudce,

Odpowiedzi na wnioski udzielił wójt gminy.
Jacenty Kita
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Z Ż yciA Gminy

Obchody rocznicowe w Grzybowej 
Górze

W dniu 3 kwietnia br. mieszkańcy Grzybowej Góry uroczyście ob-
chodzili 148. rocznicę bitwy w Powstaniu Styczniowym na terenie tej 
miejscowości.

Na obchody złożyło się złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod 
kapliczką – symbolem bitwy, salut armatni, a następnie w remizie OSP 
okolicznościowa prelekcja z okazji rocznicy bitwy, uroczysta akade-
mia oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artysty ludowe-
go R. Rogosza. 

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd OSP, Rada Rodziców, 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze. Patronat sprawował Wójt Gminy Zdzisław 
Woźniak.

Pełna relacja za miesiąc.
(jaki)

Postaw na Rodzinę!

Gmina Skarżysko Koscielne od tego roku włączyła się w ogólno-
polską kampanię „Postaw na Rodzinę”, którą koordynuje Krakowska 
Akademia Profilaktyki. Koordynatorem programu jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Kampania „Postaw na rodzinę!” to instrument wspierania na 
poziomie gminy oddziaływań profilaktycznych. Nie zastępuje ona 
szkolnej i pozaszkolnej profilaktyki - programów wymagających od-
powiedniej liczby godzin, poddających się ewaluacji, o potwierdzonej 
naukowo skuteczności. Kampania może jednak - i powinna - służyć 
pomocą w przekazywaniu informacji o roli rodziny w profilaktyce  
i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

- Będziemy organizować rozgrywki sportowe dla rodzin, na pew-
no będzie festyn wakacyjny - Samorząd uważa, że wokół hasła kam-
panii uda się zintegrować wszystkich mieszkańców gminy: dzieci  
i dorosłych. Podoba nam się, że kampania skierowana jest do ca-
łej społeczności lokalnej – mówi Agata Gula, koordynator projektu 
w gminie.

Jacenty Kita

Wspólnota gruntowa – reaktywacja
Po latach marazmu wznowiła swą działalność Wspólnota 

Gruntowa  mieszkańców wsi Skarżysko Kościelne.
Pierwszym krokiem było powołanie nowych władz. Do zarządu 

weszli: Andrzej Jakóbczyk – przewodniczący, Zenon Śrębowaty – za-
stępca przewodniczącego, Stefan Kiełek – sekretarz, Piotr Kotwica – 
skarbnik oraz Barbara Derlatka, Zbigniew Celski i Zenon Jaworski.

Komisję rewizyjną utworzyli: Ryszard Łyżwa – przewodniczący 
oraz Marian Skorek i Edward Sieczka.         (jaki)

Konkurs „Wiedzy o lesie”
Uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Skarżysku 

Kościelnym: Maciej Wolski, Arkadiusz Piętak,  Michał Szczytowski 
i Dawid Kabała wzięli udział w IX Międzyszkolnym Konkursie 
Przyrodniczym ”Wiedzy o lesie”. W trakcie zmagań uczniowie mu-
sieli rozpoznawać szyszki i gałązki różnych drzew i krzewów a także 
rośliny podszytu i runa leśnego. Musieli wykazać się umiejętnością 
ułożenia łańcucha pokarmowego i rozpoznaniem tropów zwierząt 
na śniegu. Zadania konkursowe jak na finał przypadło były bardzo 

trudne. Reprezentanci ZSP w Skarżysku Kościelnym usytuowali się na 
czołowych miejscach: Maciej Wolski – zajął II miejsce, Dawid Kabała 
– V miejsce, Arkadiusz Piętak – VIII miejsce, Michał Szczytowski – 
VIIII miejsce. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.
Agnieszka Pakuła
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Mamy nowych sołtysów i rady 
sołeckie

Zebraniem w Kierzu Niedźwiedzim w dniu 20 marca zakończył 
się cykl zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Ich podstawowym ce-
lem było wyłonienie nowych władz organów pomocniczych gminy, a 
więc sołtysów i rad sołeckich.

Na wszystkich zebraniach wójt gminy Zdzisław Woźniak 
wraz z zespołem pracowników przedstawiał realizowane  
i planowane w gminie inwestycje, omawiał założenia budżetu na ten 
rok oraz odnosił się do problematyki poszczególnych miejscowości.

Cieszy fakt, że frekwencja na zebraniach była bardzo duża, o czym 
świadczą niniejsze zdjęcia z zebrania w Skarżysku Kościelnym (I i II). 
Gama problematyki poruszanej przez mieszkańców była szeroka, w 
tym przede wszystkim stan dróg i ich modernizacja, budowa chodni-
ków, kwestie bezpieczeństwa, bezpańskich psów, dzikich wysypisk itp.

Poniżej przedstawiamy nowe samorządy wiejskie na lata  
2010-2014.

Rada Sołecka  wsi Grzybowa Góra
Gabriel Szewczyk – sołtys, Magdalena Piętak – przewodnicząca 

Rady Sołeckiej oraz członkowie rady: Radosław Bułka, Sebastian Pik, 
Stefan Błach, Edyta Kocia, Małgorzata Król i Waldemar Dwojak.
Rada Sołecka wsi Kierz Niedźwiedzi

Stanisław Czubak – sołtys i przewodniczący Rady Sołeckiej oraz 
członkowie rady: Janusz Ulewiński, Tomasz Winiarski, Krzysztof 
Wiatr, Mirosława Bodo, Mariola Szumiał, Alicja Seweryn.
Rada Sołecka wsi Lipowe Pole Plebańskie

Stanisław Niziołek – sołtys, Tadeusz Chyb – przewodniczą-
cy Rady Sołeckiej oraz: Renata Kępa, Jadwiga Szymczyk, Elżbieta 
Jaromin, Jerzy Korycki, Jerzy Bernat, Lech Midura.
Rada Sołecka wsi Lipowe Pole Skarbowe

Włodzimierz Foch – sołtys,  Wiesława Krzentowska – przewod-

niczący Rady Sołeckiej oraz: Emilia Dziewit, Mariola Sadza, Barbara 
Zając i Paweł Sadza.

Rada Sołecka wsi Majków
Mieczysława Miernik – sołtys, Krzysztof Kasprzycki – przewod-

niczący Rady Sołeckiej oraz: Adam Borowiec, Danuta Jasiewska, 
Grażyna Stępień, Leszek Jeziorski,  Aneta Leśniewska, Karolina 
Miernik, Jan Solarz i Mariusz Szwanke.
Rada Sołecka wsi Michałów

Jan Wąsowski – sołtys, Waldemar Kutera – przewodniczący 
Rady Sołeckiej oraz: Mirosław Dudek, Mirosława Materek, Damian 
Błach i Zdzisław Rymarczyk.
Rada Sołecka wsi Skarżysko Kościelne I 

Paweł Gruszczyński – sołtys, Zygmunt Kocia – przewodniczą-
cy Rady Sołeckiej oraz: Grzegorz Kocia, Jadwiga Stefańska, Joanna 
Kwiatkowska, Wojciech Drzewiecki, Anna Niewczas, Agnieszka 
Parszewska, Grażyna Gębura, Ryszard Kowalik.
Rada Sołecka wsi Skarżysko Kościelne II

Stefan Kiełek – sołtys, Tadeusz Kubik – przewodniczący Rady 
Sołeckiej oraz Szymon Płusa, Bogusława Kowalik, Wiesław Derlatka, 
Stanisław Tokarski, Wanda Sułek i Mieczysław Białkowski.
Rada Sołecka  wsi Świerczek

Tomasz Bilski – sołtys,  Krystian Męcbergier - przewodniczący 
Rady Sołeckiej oraz jej członkowie: Eliza Polańska, Jadwiga Sykulska, 
Andrzej Ołownia, Maciej Wiaderny.

Jacenty Kita
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Wszyscy świetnie się bawili. Chcieliśmy podziękować dyrekcji 
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym Dorocie Gibas i Witoldowi 
Woźniakowi za przygotowanie młodzieży, bo na nich zawsze może-
my liczyć.

Szymon Płusa

dZień Kobie t w Gminie

Dzień Kobiet w świetlicy

Stowarzyszenie Kultury - Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki 
ROMANO oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko 
Kościelne GROM zorganizowało 8 marca uroczysty Dzień Kobiet .

W programie znalazł się okolicznościowy referat i film „Kobiety 
w wojsku dawniej i dziś”, który zaprezentowała kadra oficerska 
Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego i Wyższej Szkoły 
Sił Powietrznych z Dęblina w składzie: mjr Romuald Zaleski, mjr 
Andrzej Ćwik i chor Marcin Chrupek.

O godz. 12 zaprezentowany został referat dla młodzieży, któ-
ry z przyczyn technicznych i tylko dzięki wójtowi Zdzisławowi 
Woźniakowi odbył się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Przybyło 
na niego ponad 120 młodych osób. O godzinie 16.00 odbyła się projek-
cja filmu, a następnie referat dla mieszkańców gminy.

Na spotkanie przybyło wielu wspaniałych gości:  wójt gminy 
Zdzisław Woźniak z mał-
żonką, radni - Zbigniew 
Górzyński, Janusz 
Sieczka, Zenon Jaworski 
oraz radna powiatowa 
Danuta Banaczek z wie-
loma wspaniałymi dziew-
czynami z firmy „Dana”. 
Obecni byli również go-
ście z Ukrainy, z Koła 
Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego m.in. 
Jerzy Dziopa - kawaler 
Orderu Uśmiechu. 

Prowadzącymi byli Marta Kowalik - Staps i Szymon Płusa. Nie 
obyło się bez kwiatów i innych upominków, które wręczali wójt gminy 
jak i prezes Jan Nowak oraz radni. 

Pamiętali o paniach
W niedzielę 6 marca w świetlicy wiejskiej odbył się Dzień Kobiet. 

Organizatorem był sołtys Stefan Kiełek, Rada Sołecka i Stowarzyszenie 
Grom. Prowadzącymi byli Szymon Płusa i Maria Ferszt. Kabaret 
Grom zabawiał wszystkich, napisał piosenkę specjalnie na tę okazję. 
Każda uczestniczka otrzymała  podziękowanie za współpracę z sołty-
sem i Radą Sołecką  Skarżyska Kościelnego oraz inne pamiątki. 

Sołtys i Rada Sołecka w ten sposób chcieli podziękować za pomoc 
w organizowaniu dożynek i innych imprez, bo jak się wyrazili zawsze 
mogli na nie liczyć. 

Wójt Gminy Zdzisław Woźniak wręczył kwiaty na ręce prowa-
dzącej oraz złożył życzenia. Był również szampan i wspaniała zabawa.

Sz.P.

Najlepszy Czytelnik Roku 2011
REGULAMIN KONKURSU

Organizator: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym

Cele:
• Podnoszenie kultury czytelniczej
• Promocja książki i czytelnictwa
• Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

Zasady:
1.  Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Gminnej Biblioteki 

Publicznej
2. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy zapisani do bibliote-

ki w wieku od 6-13 lat. (o ile nie zgłoszą swojej rezygnacji z uczest-
nictwa)

3. Ocenie konkursowej podlega:
 - liczba przeczytanych i oddanych książek 
 - frekwencja, z jaką czytelnik uczęszcza do biblioteki,
4.  Konkurs będzie trwał od 01 marca do 31 grudnia 2011r.
5.  Podsumowanie i ogłoszenie wyników następuje w styczniu roku 

następnego.
6.  Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w regula-

minie konkursu.
W programie przewidziane są nagrody i wyróżnienia przyznane  

w dwuch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - klasy I-III szkoły podstawowej, 
Kategoria II - klasy IV-VI szkoły podstawowej,

Teresa Banaszczyk
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100 lat kolejarzy w gminie 
Skarżysko Kościelne
Piątek, 17 maja 1935 roku

…i rozległy się gwizdy wszystkich 
znajdujących się na całym węźle lo-
komotyw oraz syreny okolicznych 
fabryk. Wzdłuż toru kolejowego od 
Szydłowca do Suchedniowa, podczas 
przejazdu pociągu płonęły duże ogni-
ska, rozstawiono co 50 metrów 1.

Nasi rodzice, dziadkowie, bie-
gli z całej wsi do torów kolejowych, 
aby również pożegnać i oddać hołd 
Marszałkowi Piłsudskiemu.

Pociąg żałobny miał postój  
w Skarżysku – Kamiennej. Zapewne 
wielu z Was zna tę historię z opowia-
dań i wspomnień rodziców. Pociąg 
składał się z lokomotywy i 15 wago-
nów. Lokomotywa OS-24 Nr 23 nale-

żała do Parowozowni I klasy w Skarżysku. Załoga również pochodziła 
z tej Parowozowni. Było to ogromne wyróżnienie w skali krajowego 
PKP, wielki splendor dla naszego środowiska kolejarskiego.

***
„Z pamięci o przodkach,
 utkana jest nasza własna tożsamość”.
    Karol Capek

***
„Ja wyrosłem z tej ziemi” – tak pisze o sobie Marcin Medyński, je-

den z autorów książki „Miasto kolejarzy nad Kamienną”, który wyraził 
zgodę na publikację wybranych materiałów oraz zadeklarował pomoc 
w  organizacji naszej wystawy „100 lat kolejarzy w gminie Skarżysko 
Kościelne”.

Jerzy Krauze w pierwszym rozdziale pisze: „Zanim jednak koleje 
żelazne osiągnęły poziom techniczny, jaki dzisiaj obserwujemy, zanim 
pojawiły się wspaniałe, szybkie pociągi o aerodynamicznych kształtach, 
zanim zajęły w gospodarce świata poczesne miejsce, minęły całe wieki. 
Na ich powstanie składał się dorobek wielu pokoleń” 2.

Wiele lat trwały prace na konstrukcją parowozu. Ojcem kolei żela-
znych jest Robert Stephenson. 26 stycznia 1885 roku to pierwszy dzień 
regularnego biegu pociągów 
osobowych i towarowych.

Na gruncie kolejowym wy-
rosły nasze wsie, osady i miasta 
– życie kulturalne mieszkańców, 
ich kościołów i cerkwi. Budowa 
i rozwój skarżyskiego węzła ko-
lejowego był uwarunkowany 
ogólną polityką komunikacyjną 
i gospodarczą ówczesnej władzy 
– carskiej Rosji i międzywojen-
nej Polski.

W naszych eksponatach na 
wystawę mamy legitymację ko-
lejarza z czasów carskich w ję-
zyku rosyjskim, uratowaną z po-
żaru domu dziadka Waldemara 
Kwiatkowskiego. Ten elegancki 
pan na załączonej fotografii to 

1 M. Medyński, J. Krauze, Miasto kolejarzy nad Kamienną, s. 232.
2 Tamże, s. 13.

Marcel Kwiatkowski – wójt gminy Skarżysko Kościelne w czasach 
okupacji. Legitymacja jest jedną z niewielu pamiątek po dziadku – jak 
mówi Waldek z ul. Szkolnej w Skarżysku Kościelnym.

Jest to dla nas jedna z „pereł” eksponatów kolejowych naszej wsi. 
Niejedno muzeum chciałoby mieć takie eksponaty. Mamy jeszcze 
żelazko, jakie podarował kolejarz Marcel Kwiatkowski swojej sio-
strze Florentynie Kwiatkowskiej – Stefańskiej w prezencie ślubnym 
w 1909 roku. Miał wówczas bardzo dobrą pracę i pieniądze, a swoją 
żonę Balbinę odbił koledze płacąc mu całą beczką piwa (wg przekazów 
rodzinnych). Ja pamiętam różowe jabłka w ogrodzie „u Marcela”, na 
które polowaliśmy w czasie przerw lekcyjnych w szkole podstawowej, 
tej, której podłoga miała zapach szpałów kolejowych. Dom Marcela 
Kwiatkowskiego jeszcze stoi i też ma swoje ponad 100 lat.

Otrzymałyśmy jeszcze „ciepłe” fraszki naszej utalentowanej kole-
żanki Elżbiety Jach poświęcone kolejarzom za co bardzo dziękujemy. 
Pani Elżbieta Jach również dołoży swoją cegiełkę do naszego kolejo-
wego jubileuszu. Poniżej prezentujemy jej fraszki:

***
Pociąg
„Gdy chcesz iść szybko do ołtarza,
poderwij kolejarza,
bo on się nie ociąga,
gdy go kobieta – pociąga!”

***
Tak było
„Szukaj córko kolejarza na męża,
bo kolejarz w rodzinie,
to rodzina nie zginie.”

***
Kolejowy niepokój
„Z koleją, jest dziś tak,
że wszystkiego jej brak,
tylko nadmiar ludzi,
niepokój w niej budzi.”

***
Stowarzyszenie Kultury ZPTiR „Romano” dziękuje wszystkim za 

użyczone materiały i prosimy o nadsyłanie następnych.
Więcej informacji na temat kolejarzy na Kamienną przekaże nam 

autor ww. książki na spotkaniu z mieszkańcami w maju br. Dokładny 
termin podamy w terminie późniejszym.

Z pozdrowieniami i życzeniami świątecznymi Wielkanoc 2011 – 
- członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Kultury „Romano”.
PS
Zdjęcie legitymacji wybrała i tekst opracowała Marta Kowalik – 

Staps, fraszki Elżbieta Jach.
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Eliminacje szkolne Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 marca br. w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze 
odbyły się eliminacje I stopnia Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Do eliminacji przystąpiło 11. uczniów z klasy V i VI. Uczniowie 
otrzymali testy i po ich sprawdzeniu okazało się, że dwie uczennice 
Kamila Błach i Eliza Płusa uzyskały po 13 punktów. W dogrywce 
Kamila Błach uzyskała większą ilość punktów i tym samym zajęła 
I miejsce; drugie Eliza Płusa, a III - Piotr Woźniak. Wszyscy wy-
mienieni reprezentowali szkołę w drugim etapie OTWP na szczeblu 
gminnym w dniu 17 marca. 

Ponadto Kamila Błach w nagrodę otrzymała dwutygodniowy po-
byt na obozie młodzieżowym w Jarosławcu. Konkurs przeprowadził 
prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś i wiceprezes Krzysztof 
Łyżwa przy udziale dyrektor szkoły Małgorzaty Strzelec.

Tego samego dnia o godz. 11.30 w budynku Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbyły się takie same elimina-
cje, w których uczestniczyło 22. uczniów.

W eliminacjach na poziomie szkoły podstawowej I miejsce zdo-
był Kacper Dworak i otrzymał główną nagrodę tj. wyjazd na obóz 
młodzieżowy. Drugie miejsce zajęła Anna Przegorska, a III  miejsce 
Weronika Kowalik.

W Gimnazjum  Publicznym w eliminacjach uczestniczyło 30 osób. 
Niebywałą wiedzą o ochronie przeciwpożarowej wykazały się uczen-
nice Honorata Derlatka, Aneta Kabała, Anna Płusa, które uzyskały 
taką samą liczbę punków – 25 na 25 punktów możliwych! Następna, 
Aleksandra Ciok pomyliła się tylko raz, Mateusz Ulewiński trzy razy, 
a Piotr Chyb cztery. 

Wszyscy wymienieni reprezentowali gimnazjum w II etapie eli-
minacji na szczeblu gminnym. Zwycięzca tej eliminacji w nagrodę 
otrzymał dwutygodniowy pobyt na obozie młodzieżowym. Nagrody 
(w formie wyjazdu na obóz młodzieżowy) zostały ufundowane przez 
jednostki OSP z terenu gminy oraz urząd gminy. Eliminacje prze-
prowadzili: prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś, wicepre-
zes Krzysztof Łyżwa, Komendant Gminny ZOSP  RP Piotr Janiec 
oraz opiekun uczniów Grzegorz Niewczas – nauczyciel w Skarżysku 
Kościelnym.

Organizatorzy konkursu dziękują dyrekcji szkoły za udostępnie-
nie pomieszczeń i umożliwienie przeprowadzania eliminacji oraz 
wójtowi gminy Zdzisławowi Woźniak za nagrody rzeczowe dla 
wszystkich uczestników.

Marian Gładyś
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Powalczą w powiecie

Sześciu uczniów naszych szkół zakwalifikowało się do eliminacji 
powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego już po 
raz dwudziesty pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Finały 
gminne odbyły się 17 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Spośród dwudziestu uczestników komisja konkursowa zdecydo-
wała, iż w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum czołowe miejsca 

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych 
na pobyt stały lub pobyt czasowy.

 Na podstawie art.32 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2004 r. poz. 2416 z późniejszymi zmianami), § 3 rozporządze-
nia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwali-
fikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz.1566 z późniejszymi 
zmianami), § 2 – 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 
2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. 
(Dz. U. Nr 40 poz. 209) informuję, że w dniu 19 i 20 kwietnia 2011 
r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzo-
nych w 1992 r., zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w ter-
minie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1987 – 1991, któ-
rzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również, osoby 
które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały 
lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy 
Skarżysko Kościelne, zostanie przeprowadzona przez powiatową ko-
misję lekarską w Skarżysku Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek 
starostwa powiatowego).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy 
przedstawia:
1.  Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie toż-

samości.
2.  Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym 

wyniki badań specjalistycznych.
3.  Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
4.  Dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie 

nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego do kwalifikacji wojskowej 

nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu, od obowiązku stawie-
nia się w wymienionym terminie i miejscu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez 
uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymu-
szenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do 
kwalifikacji wojskowej.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Piotr Piwowarczyk tel. 41 271 44 66 wew. 32.

należy przyznać:
Szkoły Podstawowe

I miejsce – Andżelika Romańska – Lipowe Pole
II miejsce – Agnieszka Kowalik – Lipowe Pole
III miejsce – Wiktoria Kuźdub – Kierz Niedźwiedzi

Gimnazjum
I miejsce - Anna Płusa
II miejsce – Mateusz Ulewiński
III miejsce – Aneta Kabała
Nagrody zwycięzcom i dyplomy uczestnikom wręczył wójt 

Zdzisław Woźniak w towarzystwie członków jury: Michała 
Ślusarczyka – przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP, Piotra 
Jańca – komendanta gminnego OSP, Mariana Gładysia – prezesa 
OSP w Lipowym Polu, Tadeusza Chyba – prezesa OSP w Lipowym 
Polu oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Ksawerego Krupa.

Jacenty Kita



Nasza Gmina12 K wiecień 2011Nasza Gmina K wiecień 201112

roZmAitości

Występ artystów cyrkowych

W piątek 25 marca na uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej 
Górze czekała niesamowita niespodzianka! Występ cyrku „Szok” roz-
bawił publiczność zgromadzoną w remizie OSP w Grzybowej Górze. 

W pokazie sztuki cyrkowej zaprezentowali się artyści, którzy po-
kazali zapierające dech w piersiach widowisko pełne magii, czarów  
i humoru. Najpierw wystąpiła artystka w pokazie sztuki żonglerskiej 
unosząc w powietrzu kule, maczugi i obręcze. Po niej wystąpił clown, 
który bawił publiczność do spółki z najodważniejszym uczniem. Po 
nim wystąpiła treserka pokazując tresurę najmniejszego pudelka na 
świecie, który bardzo chętnie bawił się z zaproszonymi na scenę dzieć-
mi. 

W pokazie iluzji, znikających i pojawiających się piłeczek, wystą-
piła Iluzjonistka wywo-
łując okrzyki zdumienia 
i podziwu dla jej sztuki. 
Kolejny sztukmistrz 
zaprezentował balan-
sjerkę na rowerze jed-
nokołowym, a następnie 
udowodnił widowni, że 
nawet na maluteńkim 
rowerze „to trzeba umieć 
jeździć”, gdyż sztuka ta 
nie udawała się naszym 
uczniom. 

W pokazie tańca  
z wężem-dusicielem wy-
stąpiła treserka, a dzieci 
miały okazję na żywo 
przekonać się, że wąż 
w dotyku nie jest wcale 
niemiły. Hitem okazał 
się występ pieska, któ-
ry potrafił liczyć i roz-
wiązywać zadania ma-
tematyczne podawane  
przez publiczność. A ro-

bił to szybciej niż kalkulator! Na zakończenie występów cyrkowych 
ponownie wystąpił clown, który pokazał sztukę balansowania. Za 
swój pokaz zebrał gromkie brawa. 

Wszyscy uczniowie wyszli z występu zadowoleni i pełni podziwu 
dla cyrkowych artystów. 

(rl)

Żywa lekcja historii
W środę, 23 marca, Szkołę Podstawową w Grzybowej Górze od-

wiedzili dwaj zacni rycerze: Zawisza i Ulrych. Byli to artyści z grupy 
„Rekonstruktor”, którzy wystąpili w lekcji historii na żywo dotyczącej 
średniowiecza. Dzielni rycerze opowiadali o życiu w średniowieczu,  
o uzbrojeniu rycerskim, o tym jak stać się prawdziwym rycerzem. Rycerze 
stoczyli również inscenizowany pojedynek, który wywołał burzę okla-
sków wśród zgromadzonych uczniów. Również uczniowie mogli wziąć 
udział w starciu z jednym z rycerzy. Niektórzy mogli przekonać się na 
własnej skórze, jak czuł się człowiek zakuty w dyby. Inni mieli okazję 
dzierżyć w swych dłoniach prawdziwą średniowieczną broń: korba-
cze, nadziaki, buzdygany, miecze i topory. Lekcja ta na długo zapadnie  
w pamięci naszych uczniów. 

(rl)
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Powitanie wiosny

Dwudziestego pierwszego marca uczniowie SP w Grzybowej 
Górze pożegnali zimę bawiąc się na ognisku z okazji rozpoczęcia wio-
sny. 

Wszyscy z utęsknieniem wypatrywali już słoneczka, więc gdy tyl-
ko w poniedziałek pojawiło się ono na niebie uczniowie naszej szkoły 
pod opieką nauczycieli wzięli udział w pierwszym wiosennym „ogni-
skowaniu”. Były smażone kiełbaski, pieczony chleb oraz mnóstwo ra-
dości i zabawy podczas witania upragnionej wiosny. 

(rl)

Witaj wiosno!
	 „Marzanno,	Marzanno.	
	 Ty	zimowa	panno,	
	 z	zimą	Cię	żegnamy,
	 bo	wiosnę	witamy”

21 marca to coroczny 
zwyczaj żegnania zimy i wi-
tania wiosny. Przedszkolaki 
i uczniowie z Kierza 
Niedźwiedziego podtrzy-
mali ten ludowy obyczaj. Z 
pomocom wychowawczyń 
wykonali swoje Marzanny  
i wspólnie dokonali ich spa-
lenia. Wszyscy głośno wykrzykiwali wierszyk żegnający Marzannę 
zimową pannę, a witający wiosnę.

Kamila Wargacka

Przedszkolaki w teatrze

23 lutego dzieci z przedszkola w Kierzu Niedźwiedzim pod opie-
ką Justyny Duklas, Justyny Kuźdub i kilku rodziców uczestniczyły 
w wycieczce do Kielc. 

W teatrze „Kubuś” obej-
rzały przedstawienie teatral-
ne pt. „Tajemnicze znaki”, 
które miało na celu przy-
bliżenie przedszkolakom 
znajomości zasad ruchu 
drogowego. Wiedza o bez-
piecznym poruszaniu się na 
drodze została przekazana 
dzieciom w bardzo przystęp-
ny sposób. 

Po spektaklu odbyło się spotkanie z przedstawicielem straży miej-
skiej, w którym maluchy brały aktywny udział. 

Wszyscy mimo zmęczenia z uśmiechami na twarzy wracali do 
domu.

Justyna Duklas



Nasza Gmina14 K wiecień 2011Nasza Gmina K wiecień 201114

nowości  w bibliotece

Nowości w bibliotece
***

Judith Allert, „Miłość od pierwszego 
kliknięcia”.

Od kiedy Sylwia zobaczyła w swojej ulu-
bionej kawiarni chłopaka marzeń, nie może 
przestać o nim myśleć. Tak się składa, że 
nie wie o nim nic oprócz tego, że jest przy-
stojny, ma najsłodszy uśmiech pod słońcem 
i interesuje się sztuką. W pewnym momen-
cie odkrywa jednak jego profil na portalu 
dla pasjonatów sztuki - wygląda na to, że od 
wielkiej miłości dzieli ją zaledwie jedno klik-
nięcie...

 
***

Sophie McKenzie, „Jak zdobyć dziewczynę”.
Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek, co tak naprawdę siedzi w 

głowie faceta?
Luke poznaje Ewę na pogrzebie swojego 

taty. Jest nadzwyczajna – i może być idealną 
szansą na oderwanie się od pokręconego ży-
cia w otoczeniu kochanej rodzinki. Jest tyl-
ko jeden mały problem – ona ma już faceta i 
zdaje się w ogóle nie zauważać Luke’a.

Mimo to Luke nie zamierza odpuścić so-
bie tak łatwo.

Kiedy na przyjęciu spotyka Ryana, dowia-
duje się o sześciu gwarantowanych metodach 
na zdobycie każdej dziewczyny. Luke postanawia je wypróbować

 
***

Alison Goldman, „Eon”.
NAJLEPSZA POWIEŚĆ FANTASY - NAGRODA AUREALIS 

2008. Kobietom nie przysługuje miejsce w świecie smoczej ma-
gii. W powszechnym mniemaniu wprowa-
dzają pierwiastek zepsucia do rzemiosła lorda 
Smocze Oko, nie posiadają też fizycznej siły 
i żelaznej woli, niezbędnej do zjednoczenia 
się ze smokiem. Uważa się, że niewieście oko, 
zbyt często zapatrzone w siebie, nie potrafi 
ogarnąć natury świata energii’. Choć prawo 
panujące w Imperium Niebiańskich Smoków 
jest surowe, jeden z dwunastu kandydatów na 
ucznia lorda Smocze Oko zdołał ukryć przed 
światem swoją prawdziwą tożsamość. Stając do walki o przychyl-
ność Szczurzego Smoka, który na rok obejmie przywództwo nad 
duchowymi bestiami, chroniącymi kraj i cesarza, Eon podejmuje 
śmiertelne ryzyko. To, czy zdoła ocalić siebie i wpłynąć na losy 
państwa, zależy od siły głęboko skrywanej natury... Zniewalająca 
opowieść i świat przedstawiony z taką siłą wyrazu, że wydaje się 
realny. Nie brakuje niuansów zarówno w opisie emocji, jak i w 
fascynującej mitologii nadprzyrodzonych smoków. Zażarte po-
jedynki w połączeniu z polityczną intrygą przyprawiają o zawrót 
głowy, podczas gdy niebanalni bohaterowie dodają smaczku 
opowieści.

 ***
Martin George, „Wyprawa łowcy”.

„Wprawa łowcy” to powieść osadzona w przyszłości, na sko-
lonizowanej przez ludzi planecie Sao Paulo. Nazwa adekwatna, 
ponieważ pierwszą nacją, jaka zamieszkała 
na owym ciele niebieskim, byli przesiedle-
ni Brazylijczycy. Książka opowiada historię 
awanturniczo nastawionego Ramona, który 
w poszukiwaniu lepszego życia przylatuje z 
Ziemi na Sao Paulo i zostaje poszukiwaczem 
minerałów. Czytelnik zaznajamia się z nim 
w chwili, gdy zabija człowieka, co w zasadzie 
nie jest na Sao Paulo czynem niecodziennym, 
lecz dla Ramona wysoce problematycznym, 
zważywszy na to, że uśmiercony nieszczęśnik to ważna persona 
– ambasador. Chcąc ocalić skórę, bohater ucieka w dzicz, gdzie 
trafia na dotąd nieznaną rasę obcych istot.

Świat w książce oparty jest na kulturze południowoamery-
kańskiej. Mężczyźni to prawdziwi macho: silni, bezwzględni i 
zdecydowani. Nie czują strachu ani przed wymiarem sprawiedli-
wości, ani swoimi impulsywnymi kobietami czy nawet obcymi, 
którzy żyją obok ludzi na Sao Paulo. Miasto – miejsce, w którym 
rozgrywa się spora część wydarzeń – też od razu budzi skojarze-
nia z miastami Latynosów. Życie toczy się na ulicach, jest tłocz-
no, ciepło, nikt nie wtyka nosa w nie swoje sprawy. Poza miastem 
jest dzicz, niezbadane obszary planety, która obiecuje wielką for-
tunę dla wybrańców oraz śmierć dla nieostrożnych.

 
***

Robert Borkowski, „Serce zakonu”.
Na polach Grunwaldu Zakonowi Najświętszej Marii Panny 

został zadany straszliwy i niespodziewany cios. Wraz z rozbiciem 
armii i śmiercią dostojników zakonnych, dla polsko-litewskich 
wojsk droga do Malborka stanęła otworem. 
Jednakże stolicę toczy rak – giną ludzie, za-
wiązuje się spisek przeciw władzy. Eberhard 
von Hohendorf, któremu polecona została 
obrona zamku, staje w obliczu niewyobra-
żalnego wcześniej zagrożenia. Jednocześnie 
rycerzowi powierzono w opiekę największą 
tajemnicę Zakonu, która nie może wpaść w 
ręce wroga. Wierny ideałom von Hohendorf 
musi bronić Malborka za wszelką cenę, bo-
wiem dopóki stoi ostatni bastion Zakonu, 
dopóty bije serce państwa zakonnego.

 
***

Kuki Gallmann, „Marzyłam o Afryce”.
Książka wkrótce po wydaniu stała się 

międzynarodowym bestsellerem. Zawiera 
ona wspomnienia związane z pobytem na 
ranczu w Laikipii, przepełnione osobistymi 
refleksjami na temat życia i śmierci, dra-
matu ludzkiego życia, bólu i przemijania. 
Wspomnienia ukazują magiczny krajo-
braz Kenii, są wyrazem miłości pisarki do 
Czarnego Kontynentu.

 Teresa Banaszczyk
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Gość Z l APoniiroZmAitości

Spotkanie z pisarką Izabelą Sową 
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Skarżysku Kościelnym zaprasza na spotka-
nie autorskie z pisarką Izabelą Sową. 

Odbędzie się ono we wtorek 12 kwiet-
nia o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. Wstęp wolny.

Zerówka w bibliotece
W dniu 3 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spo-

tkanie z kl. 0.

Gościem spotkania była skarbnik gminy Danuta Barwicka, która 
przeczytała baśń pt. „Srebrna kaletka” z książki Bajki Przedszkolaka. 
Dzieci z uwagą słuchały baśni. 

Tradycyjnie na koniec spotkania zadawane były pytania na które, 
dzieciaki chętnie udzielały odpowiedzi. W nagrodę za uważne słucha-
nie pani Skarbnik rozdała dzieciom cukierki.

Teresa Banaszczyk

Zakup książek w 2010r.
W 2010 roku w ramach programów operacyjnych Gminna 

Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym otrzymała środki na 
realizację zadania:  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwo-
tę 4000 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej.

Łącznie w  2010 r. przybyło 383 woluminy. W sumie zakupiono: ze 
środków własnych 184 książki, ze środków MKiDN 74 książki, dary 
125 książek.

Teresa Banaszczyk

TERMINY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH W ROKU 2011
„BRATEK”

RYSZARD POGORZELSKI
HARMONOGRAM WYWOZU 

ODPADÓW NIE SEGREGOWANYCH
  MICHAŁOWA  I  MAJKOWA

NA 2011 ROK.
- Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie w ostatnią 

środę roboczą miesiąca tj.;  27 IV; 25 V; 29 VI ; 27 VII; 31. VIII;  28 IX; 
26 X; 30 XI;28 XII.

Odpady segregowane
- Folia i plastik: 11.V; 12.VII; 12.X .
- Szkło opakowaniowe białe i kolorowe: 12V; 13.VII, 13 X.
Szkło prosimy segregować  oddzielnie białe i kolorowe bez elemen-

tów metalowych.
Pogorzelski Ryszard

***
Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej 

Pogorzelski
Wywóz odpadów komunalnych nie segregowanych:
1. Lipowe Pole Skarbowe i Plebańskie - ostatni wtorek miesiąca 
2. Majków i Michałów - ostatnia środa miesiąca
3. Kościelne I i II - ostatni czwartek miesiąca
4. Kierz Niedźwiedzi - ostatni piątek miesiąca
Odpady segregowane
04 czerwiec, 03 wrzesień, 03 grudzień.
Harmonogram pozostałych firm świadczących w/w usługi wywo-

zowe wg indywidualnych umów.

Aerobic w Świerczku
8 marca grupa pań z miejscowości Świerczek spotkała się w Domu 

Spotkań Wiejskich, aby przy cieście i kawie uczcić Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. Życzenia paniom złożył sołtys Tomasz Bilski.

Podczas spotkania zrodziła się inicjatywa zorganizowania zajęć  
z aerobicu.

Aktualnie ćwiczy około 15. pań. Zajęcia odbywają się w środy  
i soboty w godzinach od 18-20. Prowadzi je Mariola Szumiał.

W najbliższym czasie odwiedzimy ćwiczące panie.
jaki
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nA Zdrowie

Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?
Zmysł słuchu czynny jest u dziecka już od pierwszych dni życia. 

Słysząc mowę otoczenia dziecko uczy się ją naśladować, a wreszcie 
samo mówić.

Uszkodzenie słuchu nawet w niewielkim stopniu opóźnia, ograni-
cza i utrudnia rozwój mowy małego dziecka, ale go nie uniemożliwia. 
Dlatego tak istotne jest podjęcie wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy.

Obecnie dzięki zastosowaniu aparatów słuchowych o zaawanso-
wanej technologii oraz implantów ślimakowych dzieci z głębokim 
uszkodzeniem słuchu mogą rozwijać mowę także drogą słuchową.

Wczesna diagnoza uszkodzenia słuchu  oraz wcześnie rozpoczęta 
rehabilitacja pozwalają dzieciom na wszechstronny ich rozwój.

Perspektywy rozwojowe dziecka, u którego stwierdzono wadę słu-
chu, zależą nie tylko od stopnia utraty słuchu, ale w dużej mierze od 
warunków, w jakich przebiega proces wychowawczy. Wpływ środowi-
ska oddziaływuje na psychikę dziecka oraz na sposób porozumiewa-
nia się z otoczeniem. Bardzo wiele zależy tu od rodziców, od ich świa-
domości sytuacji i gotowości współdziałania  w procesie rehabilitacji.

Im wcześniej rozpoznana jest wada słuchu i im wcześniej dziec-
ko będzie rehabilitowane, tym większą ma ono szansę nauczenia się 
mowy, przeprowadzania prawidłowych operacji myślowych, a co za 
tym idzie na pełny rozwój ogólny. 

Dziecko z wadą słuchu ma szansę prawidłowego rozwoju, jeśli zo-
staną spełnione następujące warunki:
• wczesne uchwycenie i rozpoznanie wady słuchu,
• wczesne wyposażenie w dobrze dopasowane aparaty słuchowe lub 

implant ślimakowy ( w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu),
• odpowiednią stymulację narządu słuchu,
• wychowanie w mowie dźwiękowej,
• systematyczną pracę nad systemem słownikowo - gramatycznym,

Postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości odbywa się za pomo-
cą receptorów. Im więcej receptorów bierze udział w spostrzeganiu, 
tym spostrzeżenia są bardziej adekwatne do rzeczywistości. Pełne po-
znanie otoczenia może nastąpić jedynie wtedy, gdy sprawnie działają 
wszystkie receptory.

Rodzicu odpowiedz sobie na pytania:
• Czy moje dziecko reaguje, gdy mówię do niego normalnym gło-

sem? Pamiętaj jednak, że dzieci czasem słyszą tylko to co „chcą”,
• Czy moje dziecko słyszy, gdy mówię za jego plecami? Kiedy malec 

widzi twarz mówiącego może wspomagać się odczytem z ruchu 
warg, dlatego twarz musi być niewidoczna,

• Czy moje dziecko oglądając telewizor ustawia go głośniej niż ja lub 
siada bardzo blisko?

• Czy moje dziecko jest nieusłuchane, niegrzeczne zarówno w domu 
jak i w przedszkolu?  To czasem może wynikać z niedosłuchu. 

Drogi Rodzicu
JEŚLI TWOJE DZIECKO SŁABO SŁYSZY LUB 

PRZYPUSZCZASZ, ŻE MOŻE MIEĆ PROBLEMY ZE SŁUCHEM
- proponujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne:

* surdopedagogiczne,

* surdologopedyczne,

* terapii Integracji Sensorycznej,

* EFG Biofeedbacku.

Doświadczeni specjaliści  wykonają przesiewowe, kompute-
rowe badanie słuchu i mowy, zdiagnozują w zakresie Integracji 
Sensorycznej.  Po wstępnej diagnozie dziecko będzie miało możliwość 
uczestnictwa zajęciach  ze specjalistami.

Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych, w którym miesz-
czą się szkoły dla dzieci z wadą słuchu Kielce, ul. Jagiellońska 30,  
tel. 41 366 18 67

Agata Karyś
Iwona Czarnecka
Logopedzi ZPSW
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Nie wypalaj traw!
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to 

okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużyt-
ków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozosta-
łości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, 
która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji 
stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktyw-
nością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym 
wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpo-
wiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu 
rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szyb-
szy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie ko-
rzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożytecz-
ny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z 
powietrza. 

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone 
są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w 

krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z ja-
jeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich 
skowronków). 

Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. 
Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby za-
pylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w 
zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). 
Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, je-
lenie czy dziki. 

Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury gi-
nie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, 
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może znisz-
czyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjada-
jąc resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicz-
nej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. 
Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są bie-

dronki, zjadające mszyce. 
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 

m.in.dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gle-
by i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). 
Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. 

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczegól-
nie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje 
ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić 
do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. 

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów 
w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wy-
jątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła 
łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu po-
trzebują na to kilku tysięcy lat. 

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bar-
dzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy 
wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobli-

skie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach lu-
dzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH 
WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z 
uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw 
rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz 
przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na 
obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które 
po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. 

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, 
ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!  

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże 
rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. 
Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy za-
angażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w 
tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyśl-
ność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę 
niezbędni.

Źródło: Straż Pożarna
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przed wyprostem ciała. Lipka spokojnie podszedł do zgłoszonego cię-
żaru, a podnosząc 302,5 kg teraz on wyszedł na prowadzenie wycią-
gając Dzika na większy ciężar. Rywal nie podniósł sztangi, więc Lipka 
zdobył srebrny medal MP Seniorów w TS. 

W trzeciej próbie „dla publiczności” próbował jeszcze unieść 315 
kg, ale tym razem okazało się to dla niego za dużo. 

Życzymy połamania sztangi!
(jaki)

SPort

Lipka ponownie srebrny 
W pierwszy weekend marca b.r. w Puławach rozegrano XXXV 

Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Trójboju Siłowym, w których 
znakomicie zaprezentował się Rafał Lipka. Zawodnik reprezentujący 
barwy Kobry Jass Kościan wystartował w nowej kategorii +120 kg, wa-
żąc najmniej z całej stawki zawodników (120,5 kg). 

Lipka bronił tytułu wicemistrza Polski, który wywalczył w tam-
tym roku w Warszawie. W tym roku stawka zawodników walczących 
o medale srebrny i brązowy była niezwykle wyrównana. 

Zawody rozpoczęły się nerwowo dla Lipki, który spalił pierwsze 
podejście w przysiadach na 280 kg. Poprawka, w drugim podejściu 
była już udana, a zawodnik w trzecim atakował 302,5 kg. Niestety błę-
dy spowodowały, że sztanga spadła zawodnikowi z pleców, a zaliczony 
ciężar dawał tylko 5 kg zapasu nad najgroźniejszym rywalem, Emilem 
Dzikiem (waga 161,2 kg). W wyciskaniu Lipka zaliczył lekko kolejno 
180 kg i 190 kg, w trzeciej próbie dysponując  210 kg. Próba była jed-
nak nieudana i po dwóch bojach Lipka miał na koncie 470 kg, tracąc 
do drugiego miejsca 20 kg. W ciągach pokazał jednak prawdziwą kla-
sę, już w pierwszym podejściu lekko podnosząc 280 kg i doganiając 
znacznie cięższego rywala. 

W drugiej próbie Dzik zadysponował 282,5 kg wyciągając Lipkę 
na 302,5 kg. Mimo wspaniałej walki przy podnoszeniu sztangi, sę-
dziowie nie zaliczyli próby Emila, któremu ciężar wypadł z dłoni, tuż 

Panie grały na dzień kobiet
W dniu 6 marca w 

Szydłowcu odbył się tur-
niej z okazji dnia kobiet. 

W Turnieju uczest-
niczyło osiem drużyn, 
w tym drużyna DANA 
Skarżysko Kościelne. 
Dziewczyny zostały po-
dzielone na dwie grupy. 
Zawodniczki DANY 
grały z Piąteczkami 

Skarżysko, Złotkami Skarżysko (nauczycielki) oraz Maturzystkami 
Szydłowiec.

Wygrały one swoją grupę z Piąteczkami, Złotkami i Maturzystkami 
po 2-0. Do finału awansowały z 1 miejsca, gdzie w półfinale uległy za-
wodniczkom z Szydłowca z drugiej grupy 2-1, a w walce o 3 miejsce 
ponownie wygrały ze Złotkami 2-0.

Tomasz Bilski
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7. Kocia Kamil ( j )  - Skarżysko - Kamienna - 37  2
8. Dudek Zdzisław - Skarżysko - Kamienna - 37  3 
9. Gorgoń Kazimierz - Stąporków - 31 2
10. Cichocki Mariusz - Skarżysko - Kamienna - 31  2
11. Wiaderny Łukasz - Świerczek. - 26  1 

12. Żołądek Paulina - Skarżysko - Kamienna -  24  2
13. Mackiewicz Artur - Bliżyn - 20 1
14. Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne - 20 3
15. Słoka Andrzej - Stąporków - 19 2
16. Sieczka Zdzisław - Skarżysko Kościelne - 18 3 
17. Łukomski Łukasz - Bliżyn - 16  1

18. Stępień Piotr  - Skarżysko - Kamienna - 16  2 
19. Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne - 16 3
20. Wiśniewski Wiesław - Odrowążek - 14  1
21 Dąbrowski Zygfryd - Stąporków - 14 2
22. Jabłoński Paweł ( j ) - Skarżysko - Kamienna  -  10  1
23. Osiński Ryszard  - Skarżysko - Kamienna - 9  1 
24. Cichocki Łukasz  (j) - Skarżysko - Kamienna - 7  1 
25. Wiśniewski Adam - Odrowążek - 6  1
26 Stachera Marcin ( j ) - Skarżysko - Kamienna  -  6 1
27. Pietrzyk Katarzyna - Odrowążek - 3  1
28. Kabała Krzysztof - Majków - 2 1

j - junior  

SPort -  SZ Achy

SZACHOWE GRAND PRIX 2011
Gminy Skarżysko Kościelne

Wyniki III turnieju - 6 marca 2011r.

Kategoria „open”          Pkt.  Pkt. Klas.

 1. Socha Zdzisław -  Stąporków - 7  30
 2. Wiaderny Łukasz -  Świerczek - 7  26
 3. Kocia Kamil  -  Skarżysko - Kamienna - 6,5  23 
 4. Mackiewicz Artur -  Bliżyn - 6  20 
 5. Cichocki Mariusz  -  Skarżysko - Kamienna - 6  18
 6. Łukomski Łukasz -  Bliżyn - 5,5  16 
 7. Wiśniewski Wiesław -  Odrowążek - 5  14
 8. Dudek Zdzisław  -  Skarżysko - Kamienna - 5  13 
 9. Jędras Tomasz -  Skarżysko Kościelne - 5  12
 10. Gorgoń Kazimierz -  Bliżyn - 4,5  11 
 11. Siek Jerzy -  Świerczek - 4,5  10
 12. Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne - 4,5  9
 13. Górzyński Zbigniew  -  Skarżysko Kościelne - 4  8
 14. Słoka Andrzej -  Stąporków - 4  7
 15. Wiśniewski Adam -  Odrowążek - 3,5  6
 16. Stępień Piotr  -  Skarżysko - Kamienna - 3.5  5 
 17. Czubak Zbigniew -  Skarżysko Kościelne - 3,5  4
 18. Pietrzyk Katarzyna -  Odrowążek - 3,5  3
 19. Kabała Krzysztof -  Majków - 3 2 
 20. Sieczka Zdzisław -  Skarżysko Kościelne - 3 1
 21. Dąbrowski Zygfryd -  Bliżyn - 3 - 
 22. Wojton Zenon -  Skarżysko Kościelne - 1,5 -

Zbigniew Górzyński

Kategoria „open”               Pkt.       Ilość 
turniejów

1. Jędras Piotr ( j ) - Skarżysko Kościelne  - 60 2
2. Socha Zdzisław - Stąporków - 56 2
3. Siek Jerzy - Świerczek. - 53 3 
4. Górzyński Zbigniew - Skarżysko Kościelne - 52   3 
5. Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne - 45 3 
6. Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne - 41 3

SZACHOWE  GRAND  PRIX  2011
Gminy  Skarżysko  Kościelne
Klasyfikacja po 3. turniejach
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Siatkarze z Kierza górą!
W hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej rozegrane zostały 

mecze finałowe rundy play-off III edycji Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. 

W rozgrywkach finałowych zagrały ekipy: Belfry, Absolwenci, 
LZS Kierz i Salon Fryzjerski Wioletta. 

W meczu o trzeciej miejsce zmierzyli się Absolwenci i Salon 
Fryzjerski Wioletta a o wygranej zadecydował time-braek, w któ-
rym lepsi okazali się Fryzjerzy wygrywając 3:2 i to oni zajęli trzecie 
miejsce. W finale spotkali się Belfry i LZS Kierz Niedźwiedzi, po 
zaciętym i emocjonującym spotkaniu zwyciężyła ekipa z  Kierza, 
która tym samy zdobyła mistrzostwo ALPS. 

Mecz rozpoczął się od pewnych i zdecydowanych ataków 
Belfrów, co przyniosło im zwycięstwo w pierwszym secie do 20,  
w drugim secie LZS pokazał, że łatwo skóry nie odda, pewnie 
wygrał do 18 doprowadzając do remisu 1:1, trzeci set również dla 
Kierza, który wygrał do 22. Najwięcej emocji przyniósł czwarty 
set w którym decydowały się losy całego spotkania. Drużyna LZS 
Kierz ostatecznie wygrała 31:29 zdobywając tym samym tytuł mi-
strza III edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.

Po finale odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i medali, 
którgo dokonał prezes STS-u Skarżysko, poseł Andrzej Bętkowski.

(jk)

Sukces siatkarek i siatkarzy
W Fałkowie w dniu 12 marca br. odbyły się finały V 

Świętokrzyskiej Ligi Ludowych Zespołów Sportowych w piłce 
siatkowej kobiet i mężczyzn. Powiat skarżyski i gminę Skarżysko 

Kościelne reprezentowali, po wcześniejszych kwalifikacjach, kobiecą 
DANA Skarżysko Kościelne a męską triumfator ligi miejskiej LZS 
Kierz Niedźwiedzi.

Dziewczyny w półfinale uległy Sztubakowi Włoszczowa (zwy-
cięzca ligi) 2-0, (25-20, 25-16), a w meczu o 3 miejsce wygrały z 
Victorią Połaniec 2-0 (25-12, 25-16). O jedno miejsce lepiej wypa-
dła męska drużyna, która w grupie pokonała LZS Chmielnik 2-0 i 
Budkom Oleśnica 2-0, a w finale uległa LZS Chobrzany 2-0 (25-22, 
31-29). 

Drużynę kobiecą reprezentowały: Klaudia Grzyb, Katarzyna 
Dejworek, Lena Nowak, Katarzyna Sochacka, Martyna Sochacka, 
Ola Ludew, Dominika Świercz i Maja Wijas. 

LZS Kierz Niedźwiedzi grał w składzie: Tomasz Suwara, Paweł 
Węgłowski, Mariusz Węgłowski, Robert Gołosz, Tomasz Gołosz, 
Maciej Stefański, Paweł Kołodziejczyk, Michał Kliszewski, Paweł 
Sadza, Patryk Berus, Bartek Berus, Kamil Woźniak. 

Następny turniej takiej rangi odbędzie się w Łopusznie w czerw-
cu. Będą to kwalifikacje do ogólnopolskich finałów LZS. 

Tomasz Bilski


