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Egzemplarz bezpłatny

Gminne Święto Plonów

rozmowa z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem,
zaproszenie na Dni Województwa i Dożynki Powiatowe,
rycerze ślubowali,
festyn sportowo – rekreacyjny w Kierzu Niedźwiedzim,
pielgrzymi na szlaku,
rodzinny festyn w Lipowym Polu,
promocja gminy w Anglii.

„Smak chleba pozna ten, co nań pracował,
Kiedy przy stole usiądzie zgłodniały”.
W minioną niedzielę mieszkańcy naszej gminy świętowali Dożynki
Gminne. Zebrali się bardzo licznie,
aby podziękować za tegoroczne plony.
Relacja na str. 11-14

Powiatowe Siatkarskie Wakacje

III Festyn Parafialny pod znakiem Rodziny

W sobotę i niedzielę 13 i 14 sierpnia na boiskach położonych na
placu szkolnym w Kierzu Niedźwiedzim rozegrano kolejne eliminacje w ramach Powiatowych Siatkarskich Wakacji.
Czytaj na str. 23
Już po raz III Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym zorganizowały Festyn
Parafialny. Tym razem odbywał się pod hasłem „Postaw na Rodzinę”.
Efekt był wymierny. Łącznie zebrano niemal 9000 zł, z tego 3070 zł
z samej aukcji.
Czytaj na str. 2-4
Fotorelacja na str. 24

Wakacji minął czas

Aktywni Seniorzy z Lipowego Pola Plebańskiego

Nowy rok szkolny już jutro, ale tegoroczne wakacje dla wielu
młodych mieszkańców naszej gminy upłynęły atrakcyjnie za sprawą
świetlicy OSP w Lipowym Polu.
Czytaj na str. 15-16

Wakacje tego roku dały
możliwość naszym zacnym
Seniorom spędzić aktywnie czas, zarówno na wycieczkach, jak i we własnym
gronie. Wszystko zaczęło
się już dwa lata temu, kiedy
starsi niejako „pozazdrościli” młodszym wyjazdów
i spotkań.
Czytaj na str. 15
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III Festyn Parafialny pod znakiem
Rodziny
Już po raz III Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym zorganizowało
Festyn Parafialny. Tym razem odbywał się pod hasłem „Postaw
na Rodzinę”. Efekt był wymierny. Łącznie zebrano niemal 9000 zł,
z tego 3070 zł z samej aukcji.
Już na pierwszy rzut oka zauważyć się dało, że impreza zyskuje
coraz większą rangę i znaczenie, gdyż publiczność dopisuje i każdy, młody i starszy, kobiety i mężczyźni mogli wybrać dla siebie
coś atrakcyjnego.

Kwestujący zbierali pieniądze na remont żyrandola

Następnie prowadzenie imprezy przejął Piotr Stefański.
Pierwszy punkt tego niedzielnego popołudnia to niezwykłe emocje. Na murawie starli się radni Rady Gminy Skarżysko Kościelne
i Rycerze Kolumba.

Chętnych do fetowania nie zabrakło

Do tego dodać trzeba coraz bardziej atrakcyjny i zróżnicowany
program.
Festyn wystartował punktualnie o 15.00, zaś jego oficjalnego
otwarcia dokonali ks. proboszcz Marian Czajkowski wraz z prezes
Stowarzyszenia Anastazją Górzyńską.

Drużyny piłkarskie

Drużynę radnych tworzyli: Paweł Wiatr (bramka), Wojciech
Płusa, Zbigniew Górzyński, Janusz Sieczka, Zdzisław Rymarczyk,
Janusz Ulewiński, Tomasz Winiarski i Andrzej Kwiatkowski. Ich
przeciwnikami byli: Mariusz Piętak, Paweł Kocia, Piotr Sieczka,
Paweł Gruszczyński (bramkarz), Krzysztof Piętak, Cezary Piętak,
Paweł Skałdanowski, Radosław Gładyś, Stanisław Czubak,
Arkadiusz Jaworski i Zbigniew Ścisłowicz. Mecz sędziowali: Maciej
Wdowik, Bogusław Kabała i Tomasz Gospodarczyk.
Po emocjonujących zmaganiach zwyciężyli Rycerze 2:1 (bramki:
Radosław Gładyś, Piotr Sieczka – Andrzej Kwiatkowski).
W tym czasie plac zapełnili już wystawcy i twórcy.
Funkcjonowało stoisko ze swojskim jadłem, z nieodzownym
chlebem ze smalcem.

Otwarcia festynu dokonali ks. proboszcz Marian Czajkowski
i Anastazja Górzyńska

Ks. proboszcz podziękował za dotychczasową pracę stowarzyszenia i jego aktywne włączenie się w renowację zabytkowej świątyni i innych elementów kultu religijnego w gminie.
Z pierwszych dwóch kwest zebrane pieniądze przeznaczono na
renowację ołtarza i ambony.
Z tej zbiórki odnowiony zostanie żyrandol. Ksiądz proboszcz
zachęcał do udziału w kweście i aukcji.
Dodajmy, że przez cały czas wśród obecnych na imprezie przemieszczali się kwestujący z puszkami, do których zbierano dary.
Kwestowały następujące osoby: Elżbieta Jach, Maria
Tarabasz, Waldemar Dwojak, Zygmunt Kocia, Władysław
Markiewicz i Paweł Składanowski – członkowie Stowarzyszenia
i Rycerzy Kolumba.

Stoisko Swojskie Jadło

Dostępne były wypieki, grill oraz „Zalewajka księdza Proboszcza”
i Pierogi Babci.
Szczególnym wzięciem wśród napojów cieszyła się kawa prosto
z Włoch. Jak zapewniał ks. proboszcz Marian Czajkowski smakuje
ona wyśmienicie, o czym przekonał się piszący te słowa.
Prezentowane były liczne wystawy. Można było obejrzeć
dok. na str. 3
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Można się było posilić

wytwory naszych artystów
i tych, którzy działają przy
Miejskim Centrum Kultury
w Skarżysku Kamiennej.
Dużym zainteresowaniem
publiczności cieszyły się prezentacje fotografii użytkowej grupy
„Co-Arto.”, fotografii użytkowej
Jerzego Staszałka oraz malarstwa i grafiki Iwony Półtorak.
Festyn był okazją do prezentacji twórczości artystycznej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym. W ramach bloku „Młode Talenty” wystąpili m.in. wokalistka Magda
Niziołek, flecistki Andżelika Ks. proboszcz zachęcał do wypicia kawy

Jedno ze stoisk z wyrobami artystycznymi

Gruszczyńska i Karina Piętak, na skrzypcach zagrał Adam Niziołek,
śpiewały również Agata Kołodziej i Karolinka Driańska. –Śpiewam,
bo wujek (Teodozjusz Tarabasz – red.) mi pozwolił. Ten, co zbudował
scenę – stwierdziła, wzbudzając wesołość zebranych.
Z uznaniem spotkał się występ kwartetu muzycznego stworzonego przez Beatę Zięba, Andżelikę Gruszczyńską, Olę Parszewską
i Agatę Kołodziej.

Można było obejrzeć liczne wystawy

W międzyczasie organizatorzy w formie specjalnego listu podziękowali tym wszystkich, którzy byli zaangażowani w wybudowanie sceny oraz przygotowanie terenu na festyn. Byli wśród nich:
Teodozjusz Tarabasz, Józef Łyżwa, Jan Sieczka, Piotr Derlatka,
Kazimierz Walkiewicz, Kazimierz Zaborowski, Waldemar Dwojak,
Paweł
Gruszczyński,
Cezary Piętak, Paweł
Wiatr, Adam Cichocki,
Henryk
Pocheć,
Jan Piętak, Tomasz
Wito,
Mieczysław
Białkowski,
Zygmunt
Nowak, Tadeusz Błach,
Arkadiusz
Janowski,
Zbigniew
Ścisłowicz,
Edward Zaród, Wacław
Ciuk i Grzegorz Matynia.
Ci, którzy już poczuli
się zmęczeni mogli posilić się również kiełbaską i kaszanką z grilla.
Pracą zespołu kierował
Śpiewa Magda Niziołek
Zbigniew Ścisłowicz.
Organizatorzy
przygotowali także blok sportowy. W turnieju rodzinnym zmierzyły się
ekipy familii Płusów, Piętaków oraz połączone siły rodzin Wiatrów
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Na skrzypcach gra Adam Niziołek

Kamiennej,
kapela ludowa „Kumosie”
z Gadki, solista Wacław
Pejas wraz z zespołem
„Sobótka”.
Wiele emocji dostarczyła aukcja przedmiotów dostarczonych
przez darczyńców. Efekt
– 3070 złotych na renowację świątyni!
Poza wyżej wymienionymi i dostrzeżony-

i Drabików. Trzeba było m.in. biegać, skakać na skakance i piłce.
Odbyła się również symulanta
szachowa z udziałem naszego mistrza województwa Piotra Jędrasa.
Chętni mogli pod czujnym okiem
Beaty i Piotra Lechów, obojga w historycznych strojach, strzelać z łuku.
Obok łuczników można było nabyć losy na loterii fantowej, w której
każdy los był wygrany.
Na
imprezie
nie
zabrakło także elementów ludowych.
W tym bloku wystąpił zespół pieśni
i tańca „Skarżysko” ze Skarżyska-

Loteria fantowa

mi atrakcjami można było również podziwiać motocyklistów. Dzieci

Grill gotowy

Zespół „Skarżysko”

mogły skorzystać ze zjeżdżalni, a wszyscy chętni odbyć przejażdżkę
na koniu. Czynny był punkt medyczny, na którym można było dokonać pomiaru cukru i zmierzyć ciśnienie.
Festyn zakończyła zabawa taneczna z oprawą zespołu „Concorde”.
Jacenty Kita

Dziękujemy!!!
Turniej rodzinny się podobał

Następcy Robin Hooda
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Za naszym pośrednictwem organizatorzy pragną serdecznie
podziękować sponsorom, darczyńcom, kwestującym i uczestnikom festynu za wsparcie, liczny udział i hojne serca.
Znaleźli się wśród nich: Urząd Gminy w ramach konkursu
ogłoszonego dla organizacji pozarządowych, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bank Spółdzielczy
w Wąchocku, firma „Dana” Danuty Banaczek. Dziękujemy Alicji
i Teodorowi Lechom, Annie i Janowi Lechom, Pawłowi i Joannie
Sieczka, Januszowi Sieczka, Annie Minda, Barbarze Kocia,
Krystynie Zając, firmie „Pierot” – napoje, Witoldowi Stanisz,
Krystynie Zając, Lidii Dec, Marii i Krzysztofowi Bernatom oraz
za nagłośnienie Sebastianowi Skorek i zespołowi „Concord” za
przygrywanie do zabawy.
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii Świętej Trójcy
w Skarżysku Kościelnym
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Świętokrzyskie w grupie „doganiających”
Skarżysko Kościelne aktywnie sięga po środki unijne

- Świętokrzyskie wchodzi w czas szczególnego nasilenia inwestycji unijnych.
Szczyt przypada właśnie na lata 2011 – 2012.
Dotyczy to również Skarżyska Kościelnego
– mówi Marszałek Województwa Adam
Jarubas.
- Panie marszałku, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w Raporcie-Polska
2011 pokazało, że województwo świętokrzyskie miało w 2010 r. najwyższy wzrost
PKB na mieszkańca w stosunku do 2007 r.
Skąd tak wysokie tempo wzrostu?
Adam Jarubas: - Z danych ministerstwa
wynika, że nasz region w 2010 roku zanotował najwyższy w kraju
wzrost PKB na mieszkańca w stosunku do roku 2007- o ponad 125
procent! Ten wskaźnik pokazuje, że mimo globalnego kryzysu ostatnich lat, województwo dobrze sobie radzi. Rośnie nasza pozycja ekonomiczna. To oczywiście przede wszystkim zasługa świętokrzyskich
przedsiębiorców, ale też setek unijnych inwestycji prowadzonych w
województwie w ostatnich latach. Uważam, że na tę wysoką dynamikę
wzrostu miała także wpływ właściwa polityka zarządu województwa
- dobry wybór inwestycji i szybkie uruchomienie unijnych dotacji dla
przedsiębiorców. Uznaliśmy, że w dobie kryzysu najpilniejsze są działania, które skutkują tworzeniem nowych miejsc pracy w regionie. A
to wszystko przekłada się później na wysokość PKB.
Oczywiście przed nami jeszcze daleka droga. Ciągle jesteśmy
poniżej średniej krajowej jeśli chodzi o PKB na „głowę mieszkańca”,
a i 45 procent średniego unijnego PKB też nas nie zadawala. Ale ta
najwyższa dynamika wzrostu spowodowała, że w ciągu 3 lat Produkt
Krajowy Brutto na mieszkańca wzrósł o około 4 punkty procentowe
w stosunku do średniej krajowej - z 77% w 2007 r. do 81% w 2010 r.
Widać, że skutecznie nadrabiamy zaległości. Cieszy zwłaszcza to, że
jako jedyne województwo z tzw. Polski Wschodniej znaleźliśmy się w
drugiej - za „liderami” - grupie „regionów doganiających”, obok małopolskiego, łódzkiego i opolskiego. To naprawdę jest powód do satysfakcji.
- Mówił Pan o inwestycjach unijnych – na jakim etapie jest
realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego, w ramach którego mamy do „skonsumowania”
prawie 726 mln euro unijnej pomocy?
- Większość pieniędzy została już rozdysponowana. W tym roku
będziemy ogłaszać ostatnie konkursy - nabory projektów w ramach
RPO. Samorządy i instytucje, które otrzymały od nas dofinansowanie są teraz na etapie przygotowywania lub realizacji tych inwestycji,
na które zostały podpisane umowy wstępne lub już właściwe umowy finansowe. Ten rok i kolejny będą szczególnie „obfitować” w inwestycje realizowane z unijnym dofinansowaniem. Świętokrzyskie
znalazło się na 8 miejscu w kraju pod względem tempa wydatkowania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego i dzięki temu
otrzymamy dodatkowe fundusze z Krajowej Rezerwy Wykonania. Z
tej rezerwy mamy przyznane 173 miliony złotych. Obecnie ustalamy z
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego podział tej kwoty na dziedziny,
które chcemy wesprzeć. A gdy ten główny podział zostanie zatwierdzony przez ministerstwo i Komisję Europejską, będziemy dzielić pieniądze na poszczególne projekty.
- Jak Pan ocenia skuteczność gminy Skarżysko Kościelne w pozyskiwaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego?
-Zdaję sobie sprawę, że priorytetem dla Waszego samorządu
jest kompleksowa kanalizacja gminy, którą realizujecie z miastem
Skarżysko-Kamienna. Ze względu na ogrom zadania szacowanego na

145 mln złotych samorząd województwa nie mógł w tym względzie
Was wesprzeć, ale zdobyliście dofinansowanie w kwocie 87 mln złotych z Funduszu Spójności.
Ale dzięki programowi regionalnemu rewitalizacji uległo centrum gminy. Budynek szkoły został ocieplony i uzyskał nową elewację, powstała scena koncertowa z zapleczem oraz punkt informacji
turystycznej, zielona sala gimnastyczna oraz znacznej poprawie uległa
estetyka przedszkola, gdzie wybudowaliście również plac zabaw.
Znaczne wsparcie pozyskała parafia na renowację zabytkowej, siedemnastowiecznej świątyni.
Uzyskujecie również wsparcie w ramach Kapitału Ludzkiego
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na szkoły, przedszkola, sferę społeczną.
- W jednym z wywiadów mówił Pan, że w ostatnich latach głównym wyzwaniem było sprawne wdrożenie funduszy pomocowych,
a co przed województwem?
- Rzeczywiście głównym wyzwaniem minionej kadencji było
sprawne wdrożenie funduszy pomocowych, które zostały postawione
do dyspozycji województwa na lata 2007-2013.
A przypomnę, że oprócz 726 mln euro z RPO, Świętokrzyskie
otrzymało też 317,5 mln euro z programu Kapitał Ludzki i 527 mln zł
z regionalnego komponentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wykorzystując te pieniądze, postawiliśmy w pierwszej kolejności na
rozwój zaniedbywanej przez lata infrastruktury technicznej. Ale także na inwestycje w sferze zdrowia i kultury. I naprawdę sporo udało
się zrobić. Wspomnę choćby nowoczesne oddziały kardiochirurgii
i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zmodernizowane Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Europejskie Centrum Bajki
w Pacanowie czy kończoną w tym roku budowę Międzynarodowego
Centrum Kultur w Kielcach.
A co przed nami? Na pewno kontynuowanie inwestycji, które już są w toku. O ile w 2010 r. z samego Regionalnego Programu
Operacyjnego wydatkowane było około 600 milionów złotych, to
2011 roku będzie to już 1 miliard złotych. To pokazuje, że wchodzimy
w czas szczególnego nasilenia inwestycji unijnych. Szczyt przypada
właśnie na lata 2011 – 2012.
Przed nami także rozsądne wydatkowanie pozostałych pieniędzy,
łącznie z tymi, które otrzymaliśmy z Krajowej Rezerwy Wykonania.
Propozycja podziału tych pieniędzy została już zatwierdzona przez
Zarząd Województwa i Komitet Monitorujący nasz Regionalny
Program Operacyjny. Propozycję podziału wysłaliśmy do Komisji
Europejskiej i czekamy na ostateczną decyzję. Liczymy, że we wrześniu KE zatwierdzi nasz podział i będziemy mogli ogłaszać konkursy
na projekty, które zostaną dofinansowane z tych dodatkowych środków.
- Fundusze unijne przyznane dla regionu na lata 2007- 2013
kończą się, na co możemy liczyć w kolejnych latach?
- Obecnie trwają prace nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej
po 2013 roku i dyskusje o przyszłym kontrakcie dla województwa.
I to będzie strategicznie największe wyzwanie - skuteczne zabieganie o zdobycie kolejnych środków unijnych dla województwa świętokrzyskiego. Z ostatnich zapowiedzi przekazanym nam podczas
spotkania marszałków z unijnym komisarzem ds. budżetu Januszem
Lewandowskim wynika, że w latach 2014 – 2020 Polska może liczyć
nawet na większe pieniądze niż obecnie. Mowa jest o około 80 mld
euro, czyli o 12,5 mld więcej niż na lata 2007 - 2013. To dobra wiadomość. Można liczyć, że ten wzrost funduszy dla kraju, przełoży się
także na większe kwoty dla regionu.
Z zapowiedzi wynika, że utrzymany ma być także program wsparcia dla pięciu województw Polski Wschodniej. To również bardzo
ważne, bo te dodatkowe pieniądze dla regionów Polski Wschodniej,
w tym świętokrzyskiego, pozwalają nam skutecznie zmniejszać dystans dzielący nas od mocniejszych ekonomicznie województw.
- Dziękuję za rozmowę.
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Ak t ualn ości

Awanse na Święto Policji

„Świętokrzyskie pięknieje dla Ciebie”

Uroczystość związana z obchodami Powiatowego Święta Policji
rozpoczęła się mszą świętą w intencji policjantów w kościele Matki
Bożej Ostrobramskiej. Po jej zakończeniu przed obrazem Matki Bożej
Miłosierdzia Komendant Powiatowy Policji Wojciech Przeździk odczytał akt zawierzenia.
W dalszej części obchodów funkcjonariuszom Komendy
Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej wręczono odznaczenia
i awanse na wyższe stopnie. 2. policjantów otrzymało medale za długoletnią służbę, a 4. wręczono odznaczenia zasłużonego policjanta.
Ponadto 54. policjantów otrzymało akt mianowania na wyższy stopień.
Uroczystość była okazją do złożenia policjantom podziękowań za
trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz życzeń. Głos zabrali m.in. z-ca Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Michał Domaradzki,
parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu
powiatu. Gminę Skarżysko Kościelne na uroczystościach reprezentowała sekretarz gminy Monika Mączyńska.
Jacenty Kita

Pod tym hasłem w dniu 18 września w powiecie skarżyskim odbędą się zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego „Dni Województwa Świętokrzyskiego”.
Tym razem gospodarzem będzie Gmina Skarżysko Kościelne.
Festyn rozpocznie się o godzinie 16.00 na scenie przed urzędem
gminy, a w programie występy ciekawych zespołów artystycznych
i muzycznych, „Teatru iluzji” dla dzieci, liczne konkursy dla dzieci
i całych rodzin z nagrodami, prezentacje dorobku świętokrzyskich
gmin i powiatów. Poza tym bezpłatne porady i badania lekarskie oraz
wystawy tematyczne.
Patronat sprawuje Marszałek Województwa Adam Jarubas
i Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Marek Gos.
(jaki)

O mandat walczy pięciu kandydatów
Pięć komitetów wyborczych zgłosiło kandydatury w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym, których
rejestracji dokonała Gminna Komisja Wyborcza.
W Okręgu Wyborczym Nr 6 w Skarżysku Kościelnym 11 września
o mandat radnego walczyć będą:
Lista Nr 1 – KWW Gospodarność i Praworządność
1. Derlatka Wiesław, lat 76, zam. Skarżysko Kościelne
Lista Nr 2 – KWW Zygmunt Kocia
1. Kocia Zygmunt Piotr, lat 61, zam. Skarżysko Kościelne
Lista Nr 3 – KWW Krzysztofa Bilskiego
1. Bilski Krzysztof, lat 35, zam. Skarżysko Kościelne
Lista Nr 4 – KWW Kocia Grzegorz
1. Kocia Grzegorz, lat 58, zam. Skarżysko Kościelne
Lista Nr 5 – KWW NGND
1. Warwas Beata Anna, lat 36, zam. Skarżysko Kościelne
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Renata Stankiewicz

Powstaje parking przy kościele
Lada
tydzień
poprawią
się
warunki
parkowania
w okolicy kościoła parafialnego w Skarżysku
Kościelnym. Staraniem
księdza
proboszcza
Mariana Czajkowskiego
budowany jest parking
o powierzchni 2000 m2.
Obecnie wykonywana
jest jego podbudowa,
z czasem zostanie położona betonowa kostka parkingowa.
(jaki)

Pani
Danucie Barwickiej
Skarbnik Gminy Skarżysko Kościelne
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI
WYBORCZEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
powołany Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach I z
dnia 28 lipca 2011 r. do przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym zarządzonych na dzień 11
września 2011 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Renata Stankiewicz - przewodnicząca
Waldemar Dwojak - z-ca przewodniczącego
Dagmara Marchewka - członek
Grzegorz Drzewiecki - członek
Katarzyna Piętak - członek
Maria Sieczka - członek
Anna Węgłowska - członek

Pani
Elżbiecie Jaromin
wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Sprostowanie

Ojca

W nawiązaniu do informacji z ostatniego wydania „Naszej Gminy”
(„Estetyczne słupy ogłoszeniowe”, s. 11) wyjaśniamy, że zarówno organizacją zakupu jak i montażem zajmowała się Rada Sołecka Lipowego
Pola Skarbowego.
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Matki

składają
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne.

Nasza Gmina

składają
Wójt Gminy, Rada Gminy i pracownicy Urzędu Gminy
oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
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W Gm inie i Oko li c y

Symbole dla Rycerzy

Wandale w akcji
Niszczycielscy wandale znów
w akcji!
Nieustaleni sprawcy po raz kolejny dali „pokaz” swej siły. Tym
razem „celem” ich ataku padł przystanek autobusowy zlokalizowany tuż za kościołem parafialnym
w Skarżysku Kościelnym. Stłuczone
zostały obie szyby boczne.
(jaki)

W dniu 14 sierpnia miała miejsce podniosła uroczystość w tutejszym kościele. Piętnastu oficerów Rady Rycerzy Kolumba Imienia
Przenajświętszej Trójcy w Skarżysku Kościelnym, Rady nr 15281, zostało uhonorowanych symbolami odpowiednimi do posiadanych stanowisk w Radzie.

Swą obecnością zaszczycił nas Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba
w Polsce - Zacny Rycerz Krzysztof Orzechowski z małżonką.
Ceremoniał poprowadził Delegat Rejonowy ze Starachowic - Brat
Andrzej Wąchocki. Celebransem był zastępca Kapelana Rejonowego
księdza Wiesława Lenartowicza z Radomia. Każdy z Oficerów Rady
odbierał swoje Insygnia przed ołtarzem.

Zacnemu Kapelanowi Rycerzy - księdzu Marianowi
Czajkowskiemu insygnia władzy wręczył osobiście Delegat Stanowy
Brat Krzysztof Orzechowski.
Wielki Rycerz Rady nr 15281

Oddaj krew!
Do końca września potrwa akcja pod hasłem „Oddaj krew
– weź nagrody”, którą organizują wspólnie gminy Skarżysko Kamienna, Bliżyn, Łączna, Suchedniów, Skarżysko Kościelne,
Mirzec i Szydłowiec.
Największy „dar życia” można oddawać w Centrum
Krwiodawstwa w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1.
Aby oddać krew trzeba:
* być osobą pełnoletnią w wieku od 18 do 65 lat,
* posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument
ze zdjęciem zawierający nr PESEL,
* posiadać dobrą wolę do oddania krwi,
* ważyć więcej niż 50 kg,
* być zdrowym (przyjmowanie leków nie pozwala na oddawanie krwi).
Po oddaniu krwi wydawany jest ekwiwalent (zestaw czekolad i baton), zwrot kosztów podróży (na terenie miasta 4 zł),
zwolnienie (jeśli potrzebne do pracy).
Organizatorzy dla tych, którzy oddadzą najwięcej krwi
z poszczególnych gmin przewidują atrakcyjne nagrody: laptop,
8 rowerów i nagrody specjalne. Fundatorem nagród jest również nasza gmina.
(jaki)

Są pieniądze dla aktywnych
Powiatowy Urząd Pracy informuje, ze dysponuje ostatnimi wolnymi miejscami dla osób chcących skorzystać z dotacji
w ramach programu specjalnego ,,Samozatrudnienie pomysłem
na siebie”. Uczestnicy programu specjalnego otrzymają wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, a po założeniu firmy będą mieli szanse skorzystać z częściowej refundacji kosztów obsługi księgowej.
Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, znajdą się na liście rezerwowej.
O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
Kwestionariusze zgłoszeniowe można składać w siedzibie
urzędu przy ulicy 1 Maja 105 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Na stronie internetowej urzędu znajdą Państwo zakładkę
,,Program specjalny”, a w niej Regulamin uczestnictwa i kwestionariusz zgłoszeniowy.
Zapraszamy do udziału w programie!
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Spo r tow y Fe s t y n w K ier zu

Festyn sportowo – rekreacyjny w Kierzu
Kierz Niedźwiedzi sportem stoi, o czym już wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Zatem nie dziwi fakt, że festyn rodzinny,
który odbył się 14 sierpnia miał charakter typowo sportowo – rekreacyjny.
Na program złożyło się bardzo wiele ciekawych, atrakcyjnych,
czasami nieco nietypowych konkurencji.
Po krótkim powitaniu przez organizatorów, w imieniu których
głos zabrał Stanisław
Czubak, przystąpiono

Po uhonorowaniu najlepszych nagrodami rzeczowymi publiczność przeniosła się na pobliskie boiska, gdzie zmagali się siatkarze
oraz piłkarki ręczne.
Rozegrano również
wiele innych, pasjonujących konkurencji.
Odbyło się więc: rodzinne przeciąganie liny, rzut
wałkiem na odległość,
pompowanie balonu aż
do momentu jego pęknięcia, jazda na specjalnym rowerze, podnoszenie ciężarka, picie piwa
na czas.

do rywalizacji i zmagań.
Najpierw w biegach zmierzyli się najmłodsi mieszkańcy Kierza.
Liczba chętnych była tak duża, że organizatorzy musieli poszczególne

biegi dzielić na kategorię dziewczynek i chłopców.
Po emocjonujących zmaganiach, podczas których rodzice nie
mniej przeżywali starty niż ich dzieci, w kategorii do lat sześciu najlepsi byli:
1. Damian Wiatr
2. Wiktoria Szumiał
3. Natalia Bilska
Nie mniej emocjonujące były zmagania w grupie od 6 do 10 lat,
gdzie czołowe miejsca zajęli:
1. Patryk Sieczka
2. Kordian Król
3. Karolina Ulewińska
W najstarszej grupie, powyżej 10 lat, pierwsza trójka przedstawiała się następująco:
1. Oskar Białek
2. Dominika Wiśnios
3. Klaudia Wiśnios
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Dla najmłodszych dostępna była trampolina, zjeżdżalnie, plac zabaw.
Czynne były stoiska gastronomiczne, można było skosztować wypieków rodziców w kawiarence zorganizowanej przez Radę Rodziców,
napić się piwa czy też
skosztować kiełbasek
z grilla.
Oprawę
muzyczną festynu zapewnił
DJ Tomasz Gluza,
a jego organizatorami
byli:
Sołtys,
Rada Sołecka i radni
Kierza Niedźwiedziego.
Impreza odbyła się
dzięki wsparciu sponsorów: firmy „Dana”
Danuty Banaczek, „Stolarni” Przemysława Woźniaka, Andrzeja
Bętkowskiego, Magdaleny i Pawła Indyka, Anny Woźniak, oraz
Władysława i Stefanii Cieloch.
Jacenty Kita
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Pielg r z ym i Na Szl aku

Wyjazd do Kodnia, Romanowa
i Jabłecznej

Do tradycji należą już organizowane w Lipowym Polu wyjazdy
o charakterze pielgrzymkowym. Oprócz mieszkańców naszej wsi
chętnie biorą w nich udział osoby z terenu całej gminy, a także z dalszych miejscowości. 6 sierpnia tego roku, w uroczystość Przemienienia
Pańskiego, udaliśmy się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej na Podlasiu. Po drodze zwiedziliśmy także kilka innych
interesujących miejsc.

Pierwszym celem naszej podróży było muzeum Ignacego
Kraszewskiego, znajdujące się w Romanowie, miejscowości, gdzie spędził lata dzieciństwa i wczesnej młodości jeden z najwybitniejszych
polskich pisarzy. Udaliśmy się na krótki spacer po otaczającym posiadłość parku - mieliśmy tam możliwość zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia przy pomniku Kraszewskiego. Następnie weszliśmy do wnętrza muzeum, gdzie, zwiedzając kolejne pomieszczenia, wysłuchaliśmy niezwykle interesującego opowiadania o tym znakomitym powieściopisarzu.
Kolejny postój mieliśmy dopiero przy samej granicy z Białorusią,
w Jabłecznej, gdzie znajduje się prawosławny monaster. Mogliśmy
wejść do wnętrza cerkwi – zachwyciło nas ono niezwykłym bogactwem różnego rodzaju zdobień i malowideł. Jeden z tamtejszych braci
opowiedział nam nieco o historii miejsca, a także o codziennym życiu

prawosławnych zakonników, które obfituje nie tylko w modlitwę, ale
także w ciężką pracę.
Po przejechaniu kilku kilometrów wzdłuż granicy, dotarliśmy do
Kodnia. Udaliśmy się do stołówki na obiad, a następnie wraz z przewodnikiem ruszyliśmy na spacer po pięknym parku przynależącym
do sanktuarium. Zwiedziliśmy zabytkowy kościół p.w. Świętego
Ducha, ruiny zamku i rzeźbioną Drogę Krzyżową. Na zakończenie

przeszliśmy przez niezwykły ogród, w którym rosną
jedynie zioła- jedno z trzech
takich miejsc w Europie. Po
pożegnaniu z przewodnikiem grupa chętnych osób
udała się kilkaset metrów
dalej, aby zobaczyć Bug, który wyznacza granicę Polski
z Białorusią. Pobyt w Kodniu
zakończyliśmy mszą św.
w bazylice, przed cudownym
obrazem Matki Bożej.
Droga powrotna minęła
szybko, do domów dotarliśmy ok. godziny 23 – a następne wyjazdy już planujemy!
Anna Szostek
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Z Ż ycia Gm iny

Świątynia pięknieje
Z chwilą objęcia parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym przed
czteroma laty przez ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego niemal
bez przerwy trwają w niej lub przy niej prace
remontowe i renowacyjne.
Jak wszyscy pamiętamy w roku ubiegłym
zakończyła się realizacja zadania pod nazwą
„Renowacja XVII wiecznego barokowego kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 879.144,87 zł w tym kwota dofinansowania
w ramach programu regionalnego wyniosła
527.486,92 zł. Dzięki tym pieniądzom m.in.
wyremontowany został dach, elewacja i powstało odwodnienie.
We wrześniu 2009r. parafia przystąpiła
do sporządzenia dokumentacji koniecznej do
podjęcia prac wewnątrz naszej zabytkowej świątyni.
Projekt konserwatorsko - restauratorski oraz aranżacje wnętrza
świątyni wykonali Marta i Paweł Sobczyńscy, natomiast projekt budowlany wykonał Piotr Andrzejewski.
Po wcześniejszym zatwierdzeniu powyższego projektu przez
Wojewódzkiego
Świętokrzyskiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach
i uzyskaniu decyzji na prowadzenie wymienionych prac, 11 marca
ubiegłego roku parafia uzyskała pozwolenie budowlane wydane przez
Starostę Skarżyskiego.
Wartość kosztorysowa prac restauratorsko - konserwatorskich to
1.200.354 zł.
W sierpniu 2010 r. przystąpiono do prac we wnętrzu świątyni
Pierwszym etapem są prace związane z renowacją i konserwacją
całości Ołtarza Głównego oraz prace restauratorskie w prezbiterium.
Ołtarz wymaga pełnej konserwacji i stabilizacji oraz uzupełnienie ubytków powstałych na skutek dawnej ingerencji w jego pierwotny wygląd.
Według kosztorysu wartość tych prac to 165.000 zł. –Renowacja
ołtarza głównego zakończy się do końca września – mówi ks.
Czajkowski.
Parafia na ten cel pozyskała następujące dotacje: WŚKZ w Kielcach
- 30 000,00 zł, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - 15 000,00 zł,
Gmina Skarżysko Kościelne - 15 000,00 zł. Pozostała suma to wkład
własny parafii. Prace prowadzi firma Marty i Pawła Sobczyńskich.
Znaczną pomoc parafii okazuje Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii Świętej Trójcy. Dzięki zorganizowanym przez dwa
poprzednie lata kwestom Stowarzyszenie zdobyło pieniądze na zakup
nowego ołtarza konfesyjnego oraz ambonki. Natomiast pieniądze z tegorocznej kwesty przeznaczone zostaną na renowację żyrandola.
Jacenty Kita

Na Kościelnym II
Przygotowanie już od maja trwa.
No bo w sierpniu Dożynkowy Wieniec trzeba wić.
Pela patrzy jak rośnie żyto,
Ola jaki model wieńca wić,
Wanda swojej hortensji daje pić,
Sołtysa żona się martwi,
czy jarzębiny nie zjedzą ptaki.
Bo w tym roku Kościelne II,
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opanowały wróble i szpaki
Sołtys nowy kram buduje,
Staś Tokarski mu adoruje,
podaje młotek, śrubkę i drut,
koguty wymalowali aż dwa.
Co tu dużo molwie:
Na Kościelnym II,
akcja dożynkowa już od maja trwa.
Pela, Stasia, Basia, Ola, Kazia, Wanda,
Irena, Halina, Danusia, Bogusia, Jola,
wiły ten wieniec w sierpniowy wieczór.
W roju komarów żądnych krwi,
na polach same rwały kwiaty,
Pela zbierała zboża kłos
a Stefan Kiełek – sołtys kusił dziewczyny,
jak ten wąż.
Był przy nich stale,
a one wiły wieniec wciąż,
i piękna przeżyć nikt im nie odbierze,
bo na Kościelnym II
akcja dożynkowa od maja trwa.
I taj już za dawnych, pięknych lat,
jednością był dla nich cały świat.
Piosenki i wspomnienia, zapach żyta,
to była przecież chwila,
ale niesamowita.
Wieńcem Dożynkowym 2011-08-28 Na Kościelnym II spowita.
W Dożynkowy dzień dla sołtysa Kościelnego II i jego pań…
M.K.S.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi zaangażowanych w organizację, uświetnienie oraz sprawny przebieg Dożynek
Gminnych w Skarżysku Kościelnym, m.in. dla:
- Koła Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry za „uwicie” gminnego wieńca dożynkowego, dekorację sceny oraz przeprowadzenie obrzędów dożynkowych,
- Sołtysów i Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości za
przygotowanie wieńcy dożynkowych oraz stoisk promocyjnych,
- Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za promocję
rolnictwa i kultury rolnej,
- Muzeum „Orła Białego” ze Skarżyska-Kamiennej - za „mobilną” ekspozycję sprzętu wojskowego,
- Stowarzyszenia „PraOsada RYDNO” za pokaz możliwości
technicznych wykonania robotów z klocków LEGO,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za
przygotowanie kącika zabaw i atrakcji dla najmłodszych,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze za przygotowanie „strażackiego jadła”,
- Państwowej Straży Pożarnej za umożliwienie „doświadczenia”
pracy strażaka,
- Policji za „zapoznanie” z pracą psa policyjnego oraz zapewnienie porządku, a także wszystkim wykonawcą uświetniającym
nasze dożynki: zespołom „Grzybowianki”, „Grzybowianie”,
„Romano”, kapeli „Bliżej Serca”, teatrzykowi dziecięcemu
„Dzięcielinek”, Krzysztofowi Kis’owi (muzyczna podróż w czasie), Pawłowi Solarzowi (konferansjerka), Firmie MJ Sound
(nagłośnienie i zabawa taneczna).
Szczególne podziękowania dla pracowników urzędu gminy
oraz pracownicy GOPS za pomoc w organizacji i sprawnej obsłudze zaplecza technicznego oraz cateringu.
Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy
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Gm inne Świę to Plo n ów

Gminne Święto Plonów
„Smak chleba pozna ten, co nań pracował,
Kiedy przy stole usiądzie zgłodniały”

Starostwie dożynek: Krystyna Piętak
i Piotr Janiec

W minioną niedzielę
mieszkańcy naszej gminy
świętowali Dożynki Gminne.
Zebrali się bardzo licznie, aby
podziękować za tegoroczne plony.
Już godzinę przed rozpoczęciem Mszy św. dziękczynnej na placu gminnym
zgromadziły
się
delegacje ze wszystkich sołectw. Przywieźli ze sobą
piękne wieńce dożynkowe,
owoc tegorocznych plonów
(zobacz na str. 14).

Sformułowała się
kolumna marszowa na
czele z pocztem sztandarowym gminy oraz
ze starostami dożynek: Krystyną Piętak
i
Piotrem Janiec
z Grzybowej Góry.
Tuż przed południem korowód dożynkowy
wyruszył
Korowód dożynkowy
do kościoła parafialnego. W oczekiwaniu na duszpasterzy przed wejściem do kościoła
przepiękną staropolską pieśń dożynkową
„Plon niesiemy plon”
odśpiewał
zespół
„Grzybowianki”.
Do
wiernych
wyszli księża: koncelebrant Mszy św.
ks. Sławomir Płusa
oraz ks. proboszcz
Marian Czajkowski.
„Plon niesiemy, plon”
–Zebraliśmy się dziękować Panu
Bogu za tegoroczne plony.
Zapraszam
do wspólnej
modlitwy
–
powiedział ks.
Sławomir.
W homilii
ks. Sławomir
stwierdził: -Te
wieńce, kwiaKsiężą witają na Mszy dziękczynnej
ty, chleb, owoce, mówią jedno: Bóg jest dawcą. Nasze dziękczynienie jest Bogu przyjemne i raduje
się on tym, co dobre w naszym życiu.
Po homilii wieńce zostały poświęcone, a delegacja władz samorządowych przekazała dary do kościoła.
Z kościoła korowód powrócił na plac gminny. Tym razem pro-

Orkiestra prowadzi korowód na plac gminny

wadziła go orkiestra
z Miejskiego Centrum
Kultury w Skarżysku –
Kamiennej pod batutą
Tomasza Łukowca.
Na scenie koncertowej,
obecnych
na święcie rolników
i pracujących na ziemi,
witał w imieniu organizatorów prowadzący

imprezę Paweł Solarz.
Na
początek
piękny
wiersz o chlebie zarecytowała Bożena Bidzińska
z Grzybowej Góry.
Później
nastąpił
kulminacyjny moment
dożynek, czyli przekazanie przez starostów
Korowód dożynkowy
chleba na ręce wójta gminy Zdzisława Woźniaka, również delegacje
z pozostałych sołectw przekazały chleb.
Wójt Zdzisław Woźniak podziękował za
chleb z tegorocznych zbiorów, obiecał dzielić
go sprawiedliwie i udał się w stronę uczestników dożynek, aby nim częstować.
Tradycją polskich dożynek jest ceremoniał ośpiewania wieńców, co uczynił zespół
„Grzybowianki”.
Następnie krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił wójt gminy. Również
wójt Zdzisław Woźniak powitał obecnych na święcie plonów, w tym licznych
gości: parlamentarzystów Marzenę Okłę
Bożena Bidzińska
recytuje wiersz o chlebie – Drewnowicz, Michała Okłę i Andrzeja
Bętkowskiego, przedstawicielkę Marszałka

Przekazanie chleba

Województwa Adama
Jarubasa:
Wiolettę
Czarnecką,
starostę
Michała Jędrysa i wicestarostę Waldemara
Mazura,
burmistrza
Suchedniowa Tadeusza
Bałchanowskiego
wraz z zastępcą burmistrza
Stanisławem
Kanią, radnych powiatowych
Danutę
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Banaczek, Stanisława
Czubaka i Zenona
Nowakowskiego, radnych naszej rady gminy, zastępcę komendanta
powiatowego
policji Piotra Kanię,
przedstawicieli
instytucji i organizacji,
a przede wszystkim
mieszkańców gminy.
Zabierający głos
goście nie szczęOśpiewanie wieńców
dzili słów uznania
i szacunku za trud dla pracujących na roli. –Chcę pokłonić się tym
nielicznym już rolnikom dziękując zarazem za Wasz trud. Dożynki
są piękną polską tradycją, a chleb jest symbolem nieprzemijających
wartości i zasad – zwróciła się do zebranych poseł Marzena Okła –
Drewnowicz.

Zaproszeni goście

Tradycją gminy jest uhonorowanie wyróżniających się rolników
z poszczególnych sołectw.
Okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli im wójt Zdzisław
Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska.
W tym roku wyróżnienie otrzymali: Skarżysko Kościelne I –
Jadwiga i Henryk Borek,
Anna i Waldemar
Błach, Anna i Tadeusz
Wierzbowicz, Edward
i
Anna
Gluza,
Grzegorz
Kocia,
Władysław
Kocia,
Alfreda i Józef Piętak,
Bożena i Józef Rusak,
Barbara i Grzegorz
Kwiatkowscy, Jadwiga
i
Henryk
Borek,
Andrzej
Jakóbczyk,
Marianna i Henryk
Sokół, Maria i Edward
Sieczka,
Janina
i
Tadeusz
Bonio,
Stanisława i Zdzisław
Sieczka, Teresa i Zenon
Wyróżniający się rolnicy
Węgłowscy; Skarżysko
Kościelne II – Joanna i Paweł Sieczka, Wanda i Kazimierz Sułek,
Halina i Włodzimierz Skurscy, Elżbieta Olbryś, Alicja Borowska,
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Maria i Ireneusz
Pająk,
Wiesława
i Józef Banaszczyk;
Kierz Niedźwiedzi
– Maria i Mirosław
Jelonek, Wiesława
i
Szczepan
Dobosz, Krystyna
i Marek Golińscy,
Bogusława i Janusz
Golińscy,
Maria
i Andrzej Kowalik,
Helena i Józef
Witkowscy, Anna
i Ryszard Woźniak,
Maria i Wiesław
Kuźdub, Krystyna
i Marian Sadza,
Elżbieta i Andrzej
Kowal,
Mariola
i Wiesław Bilscy,
Jolanta i Krzysztof
Wiatr; Lipowe Pole
Plebańskie – Anna
i Tadeusz Chyb,
Halina i Władysław
Góreccy, Wacław
Miernik;
Lipowe
Pole Skarbowe –
Wiesław
Glijer,
Bożena i Janusz
Sadza,
Jadwiga
i Janusz Kowalik;
Wyróżniający się rolnicy
Grzybowa
Góra
– Alicja i Marek
Jaśkiewicz, Maria i Henryk Młudzińscy, Alicja i Edward Zając,
Agnieszka i Dariusz Piętak, Małgorzata i Stanisław Wiatr,
Ireneusz Błach, Piotr Janiec; Świerczek – Eliza i Jerzy Polańscy oraz
Tomasz Pocheć.
Następnie na scenie wystąpiły zespoły „Grzybowianki”
i „Grzybowianie”. W czasie, gdy trwała część artystyczna chętni mogli
skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez sołectwa, ale
także przez strażaków z Grzybowej Góry.

„Grzybowinaki” z grupą wyróżnionych

Swe stoiska promocyjne miało Muzeum Orła Białego oraz
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dzieci mogły budować zabawki – roboty dzięki Pawłowi Rzuchowskiemu
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ze
Stowarzyszenia
„PraOsadaRydno”.
Chętni
mogli
obejrzeć
wyposażenie wozu bojowego z Komendy
Powiatowej PSP ze
Skarżyska Kamiennej.
Dzięki
bibliotece
gminnej dzieci mogły pomalować sobie
twarze. Fanty licytoStrażacy z Grzybowej Góry serwowali grochówkę wała świetlica działai żur
jąca przy OSP Lipowe

Zofia Gorzkowska i jej rękodzieło

i Józef Rusak, Justyna
i Wiesław Jaros, Monika
i Jan Ulewińscy, Hanna
Jaworska,
Mirosława
i Stanisław Tokarscy,
Barbara i Szymon Płusa.
W części artystycznej
na początek wystąpił zespół „Romano”.
Publiczności w szcze-

Nagrodzeni w konkursach

Stoisko KGW Grzybowa Góra

Pole. Przepiękne wyroby z papieru wystawiła Zofia Gorzkowska
z Majkowa.
Podczas dożynek rozstrzygnięto również dwa konkursy. W konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” I miej-

Zespół „Romano”

gólności
spodobała się solowa
partia
Wojciecha
Trzebnickiego,
który
zaśpiewał
„Strażnicę”.
Kolejną atrakcją
była bajka wystawiona przez teatr
„Dzięcielinek”.
W
doskonały

nastrój wprowadził
publiczność wspólny
występ kapeli „Bliżej
Serca” z Bliżna,
do której wkrótce
dołączyli
muzycy
z Grzybowej Góry.
Od tej pory zabaPołączone kapele

wa trwała już w najlepsze.
W godzinach wieczornych wystąpił Krzysztof
Kis, zaś dożynki zakończyła zabawa taneczna.

Dzieci budują roboty

sce zajęli Joanna i Paweł Sieczka a wyróżniono Stanisławę i Aleksego
Pawełczyk oraz Aleksandrę i Józefa Biernackich. Natomiast w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda” I miejsce przypadło Halinie
i Zbigniewowi Pawełczyk, II – Teresie i Mieczysławowi Białkowskim
a III Dorocie i Jackowi Piętak.
Wyróżnieni zostali: Monika i Marcin Gąska, Bożena
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Wak ac j e w Lipow ym Po lu

Aktywni Seniorzy z Lipowego Pola
Plebańskiego

gacone nowymi inicjatywami i uwieńczone kolejnymi sukcesami.
Przed kochanymi, szanownymi Seniorami i Seniorkami z podziwem
i uznaniem chylimy czoła i dziękujemy za tak wspaniałe zaangażowanie w życie naszej lokalnej społeczności.
s. Klara Agata Niziołek

Wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”

Wakacje tego roku dały możliwość naszym zacnym Seniorom spędzić aktywnie czas, zarówno na wycieczkach, jak i we własnym gronie.
Wszystko zaczęło się już dwa lata temu, kiedy starsi niejako „pozazdrościli” młodszym wyjazdów i spotkań, więc sami zaczęli się organizować w tematyczne grupy. Tak zrodziły się pierwsze spotkania aerobikowe, później wyjazdy comiesięczne, spotkania integracyjne w sobotnie
wieczory, marsze z kijkami (tzw
Nordic walking), wolontariat
w świetlicy OSP w Lipowym
Polu Plebańskim i zajęcia na
pływalni w Radomiu, Ostrowcu
Świętokrzyskim i Starachowicach.
Seniorzy chętnie podejmowali trud podróżowania do różnych miejsc. W tym roku byli
w Radomiu - w teatrze i na pływalni, w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „Emaus” w Turno koło
Białobrzegów, w Warszawie – w Muzeum Powstania Warszawskiego,
na Starówce, defiladzie policjantów oraz w Zakładzie dla Niewidomych
w Laskach Warszawskich. Seniorzy byli także obecni na Podlasiu,
gdzie zwiedzili Muzeum Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, największy monaster prawosławnych w Jabłecznej oraz kompleks sanktuaryjny w Kodniu. Przed nimi jeszcze kolejny, wrześniowy, wyjazd
do Kazimierz Dolnego i Puław. Najbardziej wytrwali podróżnicy
to Ryszarda Dziopa, Wincenty Miernik, i Aleksander Jabłoński,
zaś najgorliwsi wolontariusze świetlicy to: Czesława Brudz, Danuta
Seweryn i Wincenty Miernik.
Nie byłoby spotkań seniorów, gdyby nie obecność licznych Pań –
nie będziemy tu ich wymieniać imiennie, no bo przecież „kobiecie lat się
nie liczy”. Nasze kochane Panie, jak najbardziej doświadczone w obowiązkach domowych, zrobiły z ponad 15. kilogramów mąki pierogi na
pierwszy festyn rodzinny organizowany przez OSP w Lipowym Polu,
nie mniej naleśników na drugi festyn oraz przepyszne ciasta i chleby,
których można było posmakować w czasie wspólnej zabawy wakacyjnej. Dziełem naszych Pań jest także piękny wieniec dożynkowy. Swoje
zgrabne ręce w wicie wieńca jak zawsze zaangażowały panie: Anna
Chyb, Bogusława Niziołek, Danuta Seweryn, Jadwiga Szymczyk,
Ryszarda Dziopa, Elżbieta Kowalik, Anna Bożena Korycka, Urszula
Kowalczyk i Magdalena Kowalik. O pięknych sukniach firmy „Dana”
uszytych dla naszych strażackich Druhenek, na tegoroczne dożynkowe wieńcowanie w typowym strażackim kolorze, czy też kolorze
miłości – jak wolą inni, nie zawahał się wspomnieć w swoim kazaniu
proboszcz parafii, a jednocześnie gminny kapelan Straży Pożarnej - ks.
Mirosław Maciąg.
Ufamy, że naszym Seniorom nie zabraknie wytrwałości, a ich poszukiwania właściwej formy spędzenia „wolnego” czasu zostaną wzbo-

Dnia 19 lipca b.r. wybraliśmy się z grupą 48. osób na wycieczkę autokarową do Warszawy i Niepokalanowa. Wyjazd zaplanowaliśmy na
bardzo wczesną, jak na czas wakacji, porę – 5:30 – ale nasza grupa jest
tak zdyscyplinowana, że wyjechaliśmy punktualnie – w końcu
spotykamy się na wspólnych wyjazdach i zajęciach już czwarty
rok! Oczywiście nie brakowało
wśród nas nowych osób z terenu
naszej gminy- mamy nadzieję, że
odtąd częściej będziemy się spotykać, w końcu mieszkamy w sąsiednich miejscowościach.
Już o godzinie 9:00 byliśmy w Warszawie, przed Centrum Nauki
Kopernik, stanowiącym pierwszy cel naszej podróży. Nieco nas przeraziła długa kolejka oczekujących, jednak dzięki wcześniejszej rezerwacji
mogliśmy ją ominąć i rozpocząć zwiedzanie, czy raczej – uczestniczenie, korzystanie z tego, co Centrum oferuje. Pomimo dużego zróżnicowania wiekowego naszej grupy, każdy
szybko znalazł coś dla siebie. Poprzez
doświadczenia i zabawę mogliśmy lepiej zrozumieć i poznać wiele zjawisk
z otaczającego nas świata. Pośród
wielu interaktywnych eksponatów
można wymienić symulator trzęsienia ziemi czy panel umożliwiający
posłuchanie muzyki przez... własne
przedramię. Mieliśmy także możliwość obejrzenia jedynego na świecie
– według słów pracownika Centrum –
teatru, w którym aktorami są roboty!
Zaprezentowały one niezwykle interesujące przedstawienie przygotowane
na podstawie tekstu Stanisława Lema.
Nasz pobyt w centrum zakończyliśmy o 13:00. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do autokaru, wyruszając w dalszą drogę.
Po półtoragodzinnej jeździe znaleźliśmy się w Niepokalanowie,
w klasztorze ojców i braci franciszkanów. Najpierw udaliśmy się na
krótką modlitwę do bazyliki, a następnie zeszliśmy na niższy poziom,
aby tam obejrzeć Panoramę Tysiąclecia, ukazującą w obrazowy sposób
historię polskiego chrześcijaństwa. Później skierowaliśmy nasze kroki
do Muzeum Pożarnictwa, szczególnie nas interesującego, gdyż wszyscy jesteśmy silnie związani z OSP. Mogliśmy tam zapoznać się z historią jedynej w swoim rodzaju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
którą tworzą franciszkanie – oprócz wielu eksponatów typowych dla
wszystkich OSP, znajdował się tam między innymi nadpalony habit. Obejrzeliśmy także wystawę poświęconą życiu i działalności św.
Maksymiliana Kolbe, męczennika, założyciela Niepokalanowa – jego
postać przybliżył nam jeden z braci. Na zakończenie udaliśmy się do kaplicy będącej najstarszym elementem klasztornego kompleksu, w której
od niemal stu lat na modlitwy zbierają się franciszkanie i przybywający pielgrzymi.
Do domów powróciliśmy wieczorem, zmęczeni, ale z nadzieją, że
okoliczności pozwolą nam na zorganizowanie większej liczby tego typu
wyjazdów, w których przyjemność łączy się z poznawaniem świata, co
prowadzi do rozwoju i ubogacenia każdego z uczestników.
Anna Szostek
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Festyn po raz drugi
Drugi, wakacyjny, rodzinny festyn lipowiecki odbył się w niedzielę 21 sierpnia.

W jego trakcie czas umilała muzyka zespołu „Kwadrat” , któremu „pomagała” najmłodsza solistka Julia Wiśnios (przedszkolaczek).

smalcem i ogórkiem, ciast czy grillowanej kiełbaski bądź kaszanki.
Prócz loterii i sklepiku były także
dwie duże zjeżdżalnie i trampolina. Dla dzieci przygotowano konkursy.
Sponsorami nagród byli: firma ubezpieczeniowa „Uniqa” oraz
firmy „Dana”, „Eurobici”, „Lider
House” oraz pani Ewa Falińska.
Festyn odbył się dzięki zaangażowaniu i pracy Stowarzyszenia

Obecna była także Państwowa Straż Pożarna, która umożliwiła
dzieciom zapoznanie się z wyposażeniem wozu bojowego.
Strażackie druhenki przygotowały naleśniki z powidłami śliwkowymi, agrestowymi i truskawkowymi. Nie zabrakło także naleśników z mięsem, pieczarkami i serem, czy swojskiego chleba ze

Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Lipowym Polu,
grupy strażackich
Druhenek
oraz
współudziału Rady
Sołeckiej Lipowego
Pola Plebańskiego.
s. Klara Agata
Nizołek
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Rozmai tości

Kolejny sukces Elżbiety Jach

Nasi pod Studziankami

W Zwoleniu podczas „Imienin Pana Jana” odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie XIII Mazowieckiego Konkursu Na Fraszkę
o Statuetkę Jana Kochanowskiego.

W dniu 7 sierpnia na zaproszenie Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego, Starostwa Powiatu Kozienickiego,
Wójta Gminy Głowaczów i Wójta Gminy Magnuszew, Zespół Pieśni
Tańca i Rozrywki
„Romano” uczestniczył w obchodach
67. rocznicy bitwy
pod Studziankami.
Na uroczystość
przybyło
wielu
znakomitych
gości z Ministerstwa
Obrony Narodowej,
przedstawiciele
Prezydenta RP, parlamentarzyści.
W części oficjalnej dokonano m.in. wręczenia odznaczeń państwowych, odbył się apel poległych, oddano salwy honorowe a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na koniec miała miejsce część artystyczna.

Na konkurs wpłynęło 47 zestawów fraszek od autorów z całej
Polski (łącznie 141 utworów).
Miło nam poinformować Czytelników, że znana wszystkim nasza poetka i pisarka Elżbieta Jach uzyskała w nim wyróżnienie.
Gratulujemy!
Celem konkursu jest propagowanie fraszki jako formy twórczości literackiej uprawianej przez Jana Kochanowskiego, popularyzacja związków wybitnego Poety Renesansu z Ziemią Zwoleńską oraz
przedstawienie życia współczesnego człowieka w formie fraszki.
***

Toast z prośbą

Toast imieninowy wznoszę za ciebie Janie!
Miej poetów w opiece,
bacz, by nie wyschło im pióro
i w dzbanie!
Szybka
Na Jana – wianek – rzucała,
po Kazimierzu – już przewijała!
Zabawy seniorów
Babcia pilotem bawi sie dowoli,
dziadek zaś, myszką klika i swawoli…

(jaki)

Projekty OSP w Lipowym Polu
W bieżącym roku 2011 świetlica OSP w Lipowym Polu Plebańskim
realizuje następujące projekty:
* „Wyposażenie kuchenki dla strażackiej druhenki” – projekt inwestycyjny, w ramach którego zakupiliśmy niezbędny sprzęt do naszej kuchni.
* „Senior też może” – mający na celu aktywizację ludzi starszych
z naszej miejscowości
* „Duża świetlica małych ludzi” – przeznaczony na zorganizowanie
wakacji dla dzieci pozostających w domach podczas wakacji.
Finansowe środki pozyskano w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” z siedzibą w Mircu, jak również Gminę Skarżysko Kościelne. Jednocześnie
pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność ludziom ofiarnym,
wspierającym nasze działania na rzecz lokalnej ludności. Słowa podziękowania kierujemy do takich instytucji jak: Firmy Dana, Lider,
Eurobici, Kornel, Pani Ewie Falińska, Strażackim Druhenkom
z Lipowego Pola Plebańskiego.
Anna Szostek

Wspaniały występ zespołu „Romano” ze Skarżyska Kościelnego nagrodzono wielkimi brawami, ponieważ bardzo się podobał. Piosenkę
na ten występ napisali Szymon Płusa i Kazimierz Przybycień.
Prezes
Koła
Weteranów
ze
Skarżyska
Kościelnego
i mjr Międzynarodowej Akademii Kozactwa Szymon Płusa został
odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej srebrnym medalem
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Zespół nawiązał wiele nowych i ciekawych kontaktów oraz został
zaproszony na następne uroczystości, podczas których będzie promował gminę, nie tylko na terenie naszego województwa.
(jaki)
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Inwe s t yc j e w Gm inie

Szkoła w Majkowie ma nowy dach
Zakończyły się prace związane z wymianą i ociepleniem pokrycia
dachowego na Szkole Podstawowej w Majkowie.
Umowa o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Remont pokrycia
wraz z dociepleniem dachu Szkoły Podstawowej w Majkowie” została
zawarta w dniu 14-06-2011 roku.

Widok połaci dachowej po wykonaniu ułożenia papy termozgrzewalnej
fot. Robert Gładyś

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego
została F.U. „FREEDOM” Hubert Olejarz ze Skarżyska-Kamiennej.
Przekazanie frontu robót nastąpiło w dniu 20-06-2011r. w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Majkowie przy udziale przedstawicieli urzędu gminy, wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy.
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzonych prac
remontowych pełni pan Cezary Płeszka z Kielc.
Koordynatorem realizacji robót remontowych z ramienia urzędu
gminy pełni podinspektor ds. infrastruktury pan Robert Gładyś.
Zakres robót dla omawianego zadania obejmuje:
- Demontaż zwodów poziomych instalacji odgromowej zamontowanej na dachu.
- Rozbiórka obróbek blacharskich ogniomurów rynien i rur
spustowych (rynny i rury spustowe częściowo do ponownego wykorzystania).
- Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego z papy asfaltowej
na lepiku.
- Naprawa istniejącej wylewki poprzez uzupełnienia ubytków
masą betonową.
- Podmurowanie ogniomurów o 25cm cegłą ceramiczną pełną
na zaprawie cementowej.
- Zamontowanie przy okapach kantówki o wym. 15x10cm celem zamontowania uchwytów rynnowych.
- Zagruntowanie wylewki gruntem głęboko penetrującym.
- Ułożenie docieplenia stropodachu z płyt styropianowych
gr.15 cm jednostronnie oklejonych papą (styropapa) na kleju
poliuretanowym lub emulsyjnym, dodatkowo w strefach brzegowych płyty zamontować do stropu za pomocą łączników
w ilości 4 na 1m2.
- Zamontowanie obróbek blacharskich podrynnowych nadrynnowych rynien dachowych.
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalna posiadającą świadectwo dopuszczenia do krycia jednowarstwowego.
- Ułożenie obróbek z papy termozgrzewalnej przy kominach,
ogniomurach, połączeniach stropodachów ze ścianami, wy-

wiewkach.
Ułożenie obróbek blacharskich na ogniomurach uwzględniając roboty związane z docieplaniem ścian zewnętrznych budynku.
- Dociśnięcie i osilikonowanie przy kominach i połączeniach
ścian z dachem obróbek z papy.
- Odbudowanie instalacji odgromowej na dachu.
- Podczas
prowadzenia remontu pokrycia dachowego należy
dokonać remontu kominów. Remont polegał będzie na odbiciu
uszkodzonych tynków,
uzupełnieniu tynków,
naprawie czapek, przyklejeniu siatki na kominach masą klejową, Pas nadrynnowy z instalacją odgromową
ułożeniu tynku akryfot. Robert Gładyś
lowego w kolorystyce
zgodnej z projektem, pokryciu czapek papą termozgrzewalną.
Prace zakończyły się w sierpniu 2011 roku.
Cena ofertowa brutto wyniosła 138.004,14 zł.
Robert Gładyś
-

W Majkowie przy moście
Prace związane z budową kanalizacji oraz drogi w Majkowie
skumulowały się obecnie w okolicach mostu przy szkole podstawowej. Przy pomocy specjalnych koryt
i płyt betonowych wzmocniona została wysoka skarpa przy biegnącej
tam drodze. Uzupełniony również
został asfalt na drodze, w związku
z czym jezdnia uległa poszerzeniu
tym samym poprawiając bezpieczeństwo w tym miejscu.

Firma budująca kanalizację wykonuje obecnie przejście siecią
pod rzeką.
(jaki)
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Ogłoszenie

Zapraszamy na rowery

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, informuje iż zgodnie z art. 21
ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. Nr 12 poz.
59 z 2011 r. ze zmianami) w okresie od 16 sierpnia 2011 r. do 17 października 2011 r. w Gminie Skarżysko Kościelne dostępny będzie operat pt. „Uproszczony plan urządzania lasu sporządzony dla lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa wsi Lipowe Pole Plebańskie
gmina Skarżysko Kościelne ”, który po zatwierdzeniu będzie podstawą
do naliczenia podatku leśnego.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 powołanej wyżej ustawy operat ten wyłożony będzie do wglądu u sołtysa wsi Lipowe Pole Plebańskie, gdzie
w okresie od 16 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 r. właściciele lasów
mogą składać zastrzeżenia i wnioski do w/w operatu.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

IV Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy odbędzie się w najbliższą sobotę – 3 września.
Punktualnie o godz. 10.00 na 35 km trasę z poszczególnych
gmin powiatu skarżyskiego wystartują uczestnicy IV Gwieździstego
Powiatowego Rajdu Rowerowego. Każda z czterech wyznaczonych
tras prowadzić będzie przez urokliwe zakątki powiatu skarżyskiego,
ale każda z nich jest inna.
Uczestnicy z gminy Skarżysko Kościelne wystartują spod Urzędu
Gminy przy ul. Kościelnej 2a. Dalej trasa prowadzić będzie przez
Świerczek, Kierz Niedźwiedzi, Zbijów Duży, Jagodne, Grzybową Górę,
Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienną ( ul. 1-go Maja i Żurawia),
Majków, Parszów, Młodzawy i ulicą Legionów w SkarżyskuKamiennej uczestnicy dojadą na Rejów.
W dniach od 29 sierpnia do 2 września 2011 roku prowadzone
będą zapisy do udziału w rajdzie.
Wszyscy zainteresowani zgłoszenia mogą dokonać pod numerami telefonów:
• Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej: 41 39-53-061
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
• Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym 41 27 14 466 Sekretariat;
Nagrody główne – rowery – ufundowała firma „WTÓRPOL”
Prawo do samodzielnego udziału w rajdzie mają wszystkie osoby,
które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek złożyć
u organizatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Osoby, które
nie ukończyły 16. lat mają prawo udziału pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów.
Rajd, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku
Kamiennej, odbędzie się pod patronatem Starosty Skarżyskiego
oraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.
(jaki)

Głosuj na swojego sołtysa!
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek
Gos ogłasza plebiscyt na najaktywniejszego sołtysa województwa
świętokrzyskiego „Sołtys XXI wieku”. – Namawiam Państwa do oddawania głosów na liderów naszych „małych ojczyzn”, dzięki którym
nasza świętokrzyska wieś zmienia swoje oblicze – zachęca przewodniczący Sejmiku.
Mieszkańcy naszego regionu mogą głosować na sołtysa, który ich
zdaniem jest najaktywniejszy, najwięcej robi dla wsi, najlepiej zarządza sołectwem i ma dobry kontakt z mieszkańcami.
Głosować można do 15 września 2011 r. na kartkach pocztowych podając imię i nazwisko kandydata, nazwę sołectwa, którym
kieruje oraz krótkie uzasadnienie. Należy podać także swoje imię,
nazwisko oraz adres. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro Komunikacji
Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Sołtys
XXI wieku” lub drogą elektroniczną: strona@sejmik.kielce.pl
Wśród czytelników, którzy wezmą udział w głosowaniu, rozlosujemy trzy nagrody – niespodzianki. Trzej najlepsi, zdaniem głosujących, sołtysi otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez przewodniczącego Sejmiku Marka Gosa w wysokości: 1500 zł za pierwsze
miejsce, 1000 zł za drugie i 500 zł za trzecie miejsce. Wyniki konkursu
opublikujemy na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl oraz na
łamach Informatora Sołeckiego Urzędu Marszałkowskiego „Słowo
Sołtysa” i miesięcznika „Nasz Region”.
Marek
Gos,
przewodniczący
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego, stwierdza:
- Wielokrotnie powtarzałem i nadal uważam, iż samorządność
w najlepszym wydaniu rodzi się w niewielkich społecznościach. Ich
niekwestionowanymi liderami w środowiskach wiejskich są bez wątpienia sołtysi. To właśnie oni o swojej „małej ojczyźnie” wiedzą najwięcej, to oni mają największą wiedzę o tym, czego mieszkańcom
potrzeba przede wszystkim i jakie lokalne problemy trzeba rozwiązać
w pierwszym rzędzie.
Sołtysi współpracują z lokalnymi organizacjami, które mogą pozyskiwać fundusze zewnętrzne, aktywizują społeczność lokalną, podejmują inicjatywy ożywiające życie kulturalne na wsi. Potrafią słuchać
i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich do działania na rzecz swojego
miejsca zamieszkania. Nasi sołtysi są silną podporą w codziennej pracy samorządu gminnego, pilnują na miejscu realizowanych inwestycji.
To najaktywniejsi liderzy sołeckich społeczności, którzy w codziennym życiu wykonują obowiązki znacznie przekraczające wymagania
stawiane sołtysowi. Jednak ich wysiłki nie zawsze są wystarczająco
eksponowane i nagradzane. Dlatego chcemy pokazywać i promować
tych wyjątkowych ludzi.
www.sejmik.kielce.pl
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Ważne dla komitetów wyborczych
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z art. 114 Kodeksu
wyborczego (Dz U. z 2011 Nr 21 poz.112 ze zmianami), informuje, iż
miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice
oraz słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie poszczególnych sołectw gminy Skarżysko Kościelne.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Ogłoszenie o stypendium szkolnym
2011/2012
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul.
Kościelna 2a (pok.119).
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł netto / na osobę w rodzinie miesięcznie;
dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207 zł/ha przeliczeniowy.
Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
• w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna
2a, pok. 119
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=34744
Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne
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Łza nie ugasi pożaru!

Główne przyczyny pożarów

Lasy Państwowe w obliczu zagrożenia pożarami rozpoczynają społeczną
kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Polskie lasy ze względu na swój charakter i strukturę gatunkową (znaczna
przewaga gatunków iglastych, zwłaszcza sosny) należą do najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. Co roku w Polsce lasy płoną 10 tysięcy razy. Aż 9 na
10 pożarów lasów powodują ludzie. Wśród najczęstszych przyczyn są rozpalanie
w miejscach niedozwolonych ognisk, wchodzenie do lasu mimo okresowych
zakazów wstępu, wyrzucanie niedopałków, niefrasobliwe wypalanie traw, „zabawa” z ogniem i celowe podpalenia. Efekty takich zachowań bywają tragiczne
w skutkach, zarówno dla środowiska, jak i osób będących sprawcami pożarów,
ich bliskich, sąsiadów.
Aby podnieść świadomość Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, Lasy Państwowe przygotowały wyjątkową w formie i skali kampanię informacyjno-edukacyjną „Świadomi Zagrożenia”. Mamy
nadzieję, że w dużym stopniu przyczyni się ona do zmiany niedobrych nawyków
w zakresie zachowania się na obszarach leśnych.
Kampanię realizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w ramach
projektów LIFE+ „Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów” (Projekt I)
oraz „Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach” (Projekt II). skierowana jest głównie do
mieszkańców terenów sąsiadujących z kompleksami leśnymi oraz do turystów.
Budżet przedsięwzięcia wynosi ok. 3,5 mln euro. Przygotowania do kampanii rozpoczęły się w 2010 r., działania informacyjne przewidziane są w okresie
od 15 czerwca do 30 września 2011 r. oraz od 19 kwietnia do 30 września 2012 r.
Start działań edukacyjnych planowany jest w październiku 2011 r. Zakończenie
realizacji projektów nastąpi 31 marca 2013 r.
Kampania obejmie 10 województw charakteryzujących się największym
stopniem zagrożenia pożarowego:
1. Projekt I: północno – wschodnia część Polski, tj. województwa mazowieckie, kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie i podlaskie;
2. Projekt II: południowo – wschodnia część Polski, tj. województwa łódzkie,
śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie.
Działania promocyjno – informacyjne realizowane w ramach kampanii
1. Kampania medialna w telewizji, radiu i prasie.
• Produkcja pięciu 30-sekundowych spotów telewizyjnych oraz ich emisja (łącznie 1600 emisji na antenie regionalnych oddziałów TVP).
• Produkcja pięciu 30-sekundowych spotów radiowych oraz ich emisja
(łącznie 6400 emisji) na antenie regionalnych rozgłośni radiowych.
• Publikacja artykułów i reklam prasowych o tematyce przeciwpożarowej w najważniejszych dziennikach regionalnych.
• Strona internetowa www.swiadomizagrozenia.pl.
2. Produkcja dwóch 26-minutowych filmów edukacyjnych adresowanych,
odpowiednio, do społeczności lokalnych oraz osób aktywnie spędzających
czas w lesie.
3. Produkcja 56-minutowego filmu dokumentalnego przeznaczonego do emisji w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także bezpłatna dystrybucja na
płytach DVD (np. dla szkół, ośrodków edukacyjnych).
4. Przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych (m.in. plakaty, ulotki,
foldery, broszury, czapki, koszulki, torby, plany lekcji, zakładki do książek,
ołówki).
Działania edukacyjne realizowane w ramach kampanii
1. Konkursy dla szkół gimnazjalnych (8 edycji regionalnych).
2. Pakiety edukacyjne dla nauczycieli, przedstawicieli OSP, księży.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla 800 nauczycieli oraz 480 przedstawicieli OSP.

Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka. Niestety, w bardzo wielu wypadkach jest to działanie świadome i celowe,
bowiem podpalenia są przyczyną ponad 45% ogólnej liczby pożarów. Kolejną
ważną przyczyną jest zwykła nieostrożność, która odpowiada za powstanie 2025% pożarów w skali roku. W dalszym ciągu zdarzają się również pożary będące wynikiem przerzutów ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk czy ściernisk.
Kolejnymi istotnymi przyczynami powstawania pożarów w lasach są awarie linii
energetycznych, a także transport kolejowy i drogowy.
Skutki pożarów lasu
Ogień jest jednym z największych zagrożeń dla lasu. Jest to czynnik zakłócający w sposób drastyczny procesy życiowe ekosystemów. Skutkiem pożarów
są duże i wymierne straty materialne, ale bez porównania największe są straty
biocenotyczne.
W wyniku pożarów lasów znacznej redukcji ulega ich różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk
wielu gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych).
Podczas pożaru do atmosfery uwalniane są tlenek węgla, cząstki stałe i ciekłe (dymy), węglowodory oraz tlenki azotu. W dobie globalnych zmian klimatu
niekorzystna rola tych następstw pożarów lasów jest bardzo istotna.
Osłabione w wyniku pożarów drzewa są łatwo opanowywane przez szkodliwe owady, grzyby pasożytnicze. Prowadzi to w konsekwencji do ich zamierania;
stanowią wówczas ognisko rozmnażania się szkodników, zagrażające sąsiednim drzewostanom.
Wtórnym efektem powodowanym przez pożary lasów są zmiany abiotyczne
ekosystemów leśnych, obejmujące niekorzystne zmiany mikroklimatu i gleby.
Leśny savoir – vivre, czyli jak zachowywać się będąc w lesie
W lesie, tak jak w każdym innym miejscu, należy pamiętać o właściwym zachowaniu.
• W lesie nigdy nie używaj ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
• Ogniska możesz rozpalić w specjalnie oznaczonych miejscach, a jeśli
takich w pobliżu nie ma - co najmniej w odległości 100 m od granicy lasu.
• Jeżeli widzisz pożar, alarmuj dzwoniąc na nr 112 lub 998.
• Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz,
gdzie się one znajdują, zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.
czaswlas.pl.
• Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że
ten fragment lasu jest niedostępny.
• Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają Tobie i innym oraz zwierzętom, dla których las jest domem. Są też
źródłem zagrożenia pożarowego.
• Jeżeli według Twojej oceny istnieje niebezpieczeństwo dla lasu informuj Służbę Leśną, straż pożarną lub policję.
W jaki sposób leśnicy zapobiegają pożarom
Lasy Państwowe dysponują unikatowym na skalę światową systemem
ochrony przeciwpożarowej lasów. Ma to ogromne znaczenie, gdyż polskie lasy
należą do najbardziej palnych w Europie.
Z powstających w naszym kraju pożarów lasów mniej więcej połowa wybucha na gruntach Lasów Państwowych, mimo że zarządzają one ogromna
większością lasów w Polsce (prawie 80 proc.). To świadczy o dużej skuteczności
naszego systemu przeciwpożarowego. Potwierdza to również fakt, że przeciętna
powierzchnia pożaru w Lasach Państwowych spadła z 1,2 ha w początku lat 90.
do niecałych 0,3 ha obecnie, a więc pożary są szybciej wykrywane i tłumione
zanim zdołają się rozprzestrzenić.

Kreacja kampanii
Na potrzeby kampanii powstało 5 spotów radiowych i 5 telewizyjnych pod
wspólnym hasłem „Łza nie ugasi pożaru”. Ich koncepcja odwołuje się do silnych
emocji. Do odbiorcy kierowany jest bezpośredni przekaz: zobacz, poczuj i zrozum, jak niewyobrażalną tragedią jest pożar lasu. Uświadom sobie, że chwila
nierozwagi lub lekkomyślności może sprawić, że właśnie ty staniesz się sprawcą
tego dramatu. Nigdy nie wymażesz tego z pamięci. Nie wystarczy później żal
i skrucha, bo łza nie ugasi pożaru i nie naprawi szkód. Tylko od Ciebie zależy
czy do tego dojdzie. Każdy z czterech spotów ma innego bohatera i nawiązuje do
innej z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów lasów. Piąty, z udziałem
leśnika, wskazuje, że każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom
lasów.

Fot. Jacek Zadura
W skład systemu wchodzi m.in. prawie 650 punktów obserwacji (w tym
ponad 180 wyposażonych w kamery), samoloty oraz śmigłowce patrolowe i gaśnicze, kilkaset własnych samochodów gaśniczych i motopomp, ok. 12,5 tys.
punktów czerpania wody w lasach. Lasy państwowe wydają na ten cel ponad 70
mln zł rocznie.
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Promocja na wystawie w Londynie
W dniu 31 lipca 2011 roku jako jedyny reprezentant naszego
kraju
uczestniczyłem ze swoim motocyklem w wystawie motocykli typu
Streetfighter podczas
STREETFIGHTER &
STUNT FESTIVAL
BRENT
CROSS
w Londynie.
W wystawie łącznie udział wzięło ok.
80. motocykli z całego
świata. Najwięcej motocykli było oczywiście z Anglii, ale dużo
było też z Holandii,
Francji, Irlandii, jeden
motocykl z Dubaju
i mój jedyny z Polski.
Większość motocykli
wzbudzała
ogromny podziw i nie
trudno się temu dziwić, gdyż były wykonane z dbałością o każdy detal. Wcześniej można
było zobaczyć artykuły o nich w branżowych czasopismach motocyklowych.
Organizatorem tej imprezy było największe motocyklowe czasopismo w Anglii Streetfighter Magazine oraz kultowy pub motocyklowy
Ace Cafe London.
Oprócz wystawy odbywały się również zawody stunter’ów, czyli
motocyklistów, którzy wykonują ekstremalne triki na swoich motocy-

klach. Tu pośród prawie 35. zawodników pierwsze miejsce zdobył nasz
rodak młodziutki Rafał Pasierbek „Stunter 13”, który zdecydowanie
zasłużył na tą nagrodę. A trzeba przyznać, że rywalizacja odbywała
się między najlepszymi w tym momencie na świecie stunter’ami, więc
sukces ogromny.
W przerwach pomiędzy zawodami posłuchać można było ciekawych zespołów, które prezentowały się na rozstawionej scenie. Był
także specjalny symulator do nauki jazdy na tylnym kole tzw. wheelie machine.
Na rozstawionych stoiskach istniała możliwość zakupu różnego
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rodzaju gadżetów motocyklowych, ciuchów, kasków, itp.
Pomyślano również o rodzinach z małymi dziećmi, dla których
przygotowano specjalny tor do jazdy małymi ścigaczami.
Pogoda tego dnia była po prostu znakomita i na imprezie pojawiło się mnóstwo motocyklistów. Parkingi „pękały w szwach”.
Organizatorów zaskoczyła pozytywnie taka frekwencja i w przyszłym
roku prawdopodobnie będą musieli zmienić ponownie lokalizację na
taką, która będzie miała większą powierzchnię. Widać, że impreza
z roku na rok rozrasta się i w przyszłości myślę, że będzie mogła konkurować z niemiecką Fighteramą.

Podczas imprezy była okazja do promocji naszej gminy poprzez
kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych tj. ulotek, widokówek, długopisów, przypinek oraz breloków z herbem gminy, które
znajdowały się przy moim motocyklu, który brał udział w wystawie
oraz umieszczenie baneru reklamowego naszej gminy zawierającego
dane teleadresowe oraz wizerunek herbu gminy w widocznym miejscu obok sceny głównej.
Nie trzeba dodawać, że wszystkie te gadżety bardzo szybko znalazły nowych właścicieli.
Pragnę wspomnieć o wsparciu, bez którego mój wyjazd nie doszedł
by do skutku. Ogromne słowa podziękowania kieruję do Wójta i Rady
Gminy Skarżysko Kościelne, Powiatu Skarżyskiego, pani Katarzyny
Gawryś ze Skarżyska Kościelnego, firmy Apartamenty Enklawa Bór
oraz portalowi Skarzysko24.pl.
Grzegorz Drzewiecki
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Powiatowe Siatkarskie Wakacje

Z sukcesem w Mostkach
W Mostkach rozegrano kolejne zawody w ramach Powiatowych
Wakacji Siatkarskich. Nasi zawodnicy znów odnieśli sukces.
W
kategorii
dziewcząt do 15 lat
do finału zakwalifikowały się dwie drużyny: Replay – I miejsce i Dana Gameb
Młodziaki – II miejsce. Spośród kobiet
powyżej 15 roku życia do finału przeszły
drużyny Takie Tam
Siatkarki – I miejsce
i Dana – II miejsce.
Z drużyn męskich powyżej 15 roku życia do dalszego etapu rozgrywek zakwalifikowały się drużyny: Kałamarze – I miejsce i SkarżyskoKościelne – II miejsce.
Zwycięzcy
z I, II i III miejsca
otrzymali z rąk zastępcy burmistrza
gminy Suchedniów
Stanisława
Kani
ufundowane przez
Urząd
Miasta
i Gminy Suchedniów
puchary. Gadżety
promocyjne dla zawodników ufundowała firma Viessmann – sponsor projektu.
(jk)

Tenisiści w Szwajcarii

W sobotę i niedzielę 13 i 14 sierpnia na boiskach położonych na
placu szkolnym w Kierzu Niedźwiedzim rozegrano kolejne eliminacje w ramach Powiatowych Siatkarskich Wakacji – projektu orga-

nizowanego przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Skarżyska
– Kamiennej przy współudziale gmin powiatu skarżyskiego.
Po emocjonujących rozgrywkach w kategorii dziewcząt do 15 lat
do finału zakwalifikowały się dwie drużyny: Kierz Niedźwiedzi –
I miejsce i Dana Gameb – II miejsce.
Spośród kobiet powyżej 15 roku życia do finału przeszły drużyny Gala – I miejsce
i Piąteczka – II miejsce.
Z drużyn męskich
powyżej 15 roku życia do dalszego etapu
rozgrywek zakwalifikowały się drużyny: Kierz – I miejsce
i Świerczek – II miejsce.

Zawodnicy „Gromu” Skarżysko Kościelne w dniach 26 - 27 lipiec
2011r. uczestniczyli w turnieju
tenisa stołowego, który rozgrywany był w gminie Szwajcaria
Kaszubska, a konkretnie
w miejscowość Krzeszna.
Podczas turnieju dobrze
spisali się nasi młodzi zawodnicy. W kategorii kobiet
Karolina Sieczka zajęła 2.
miejsce, w kategorii chłopców
Emil Płusa zajął również 2.
miejsce, a Michał Sieczka punktowane 5. miejsce.
Po turnieju zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Januszem
Palikotem.
Nasi zawodnicy byli oczywiście w strojach reklamujących
Klub GROM, Gminę Skarżysko
Kościelne i Firmę Freedom.

Szymon Płusa

Zwycięzcy z I, II i III miejsca otrzymali z rąk wójta gminy
Skarżysko Kościelne Zdzisława Woźniaka puchary ufundowane
przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne.
(jk)

wr ze sień 2011

23
Nasza Gmina 23

W O b iek t y wie

„Nasza Gmina Skarżysko Kościelne”, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

