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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:
*	 Majówka	Patriotyczna	z	europosłem,
*	 wspieramy	młodych	pianistów,
*	 ludowcy	z	powiatu	modlili	się	u	nas,
*	 Latarnicy	dotarli	do	Kierza,
*	 przedszkolaki	mają	talent,
*	 w	bibliotece,
*	 zapraszamy	na	Marszobieg	wiosenny	oraz	Koncert	Mu-

zyki	Etniczno-Folkowej
*	 pasmo	 sukcesów	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 Publicznych	

oraz	pozostałe	aktualności	z	życia	gminy.

Otwarcie „Spichlerza Regionalnego”
Spełniły	 się	 marzenia	 Państwa	 Jach	 z	 ul.	 Granicznej.	 Na	 ich	

posesji	 19	 maja	 uro-
czyście	otwarto	 i	po-
święcono	 „Spichlerz 
Regionalny”,	 czyli	
mini	skansen,	w	któ-
rym	 zgromadzono	
pamiątki	 z	 przeszło-
ści	 naszych	 przod-
ków.

Czytaj na str. 6

Grali o Puchar Sekretarz Gminy

Drużyna	SP	Skarżysko	Kościelne	zajęła	II	miejsce	w	rozegranym	
26	kwietnia	Turnieju	Piłkarskim	o	Puchar	Sekretarz	Gminy	Moni-
ki Mączyńskiej.	Zwyciężył	zespół	z	Gadki,	na	trzecim	miejscu	byli	
młodzi	piłkarze	z	Jagodnego.

Czytaj na str. 19

Tłumy na Jubileuszu „Grzybowianek”

Setki	 osób	 doskonale	 bawiło	 się	 przez	 kilka	 godzin	 na	 placu	
przed	Urzędem	Gminy.	

W	niedzielę	19	maja	odbył	się	V	Przegląd	Kapel	i	Zespołów	Lu-
dowych	połączony	tym	razem	z	obchodami	10-lecia	pracy	twórczej	
zespołu	„Grzybowianki”.

Czytaj na str. 6-7
Fotorelacja na str. 20

Pamiętają o swym patronie

Maj	 to	 w	 polskiej	 tradycji	 miesiąc,	 w	 którym	 swe	 święto	 mają	
rycerze	 Święte-
go	 Floriana,	 czyli	
strażacy	zawodowi	
i	 ochotnicy.	 Rów-
nież	 w	 tym	 roku	
druhowie	 nie	 za-
pomnieli	 uczcić	
pamięci	swego	pa-
trona.

Czytaj 
na str. 10-11
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Majówka Patriotyczna z europosłem
Od	 ubiegłego	 roku	

miejsce	 obok	 Kaplicz-
ki	 Najświętszej	 Marii	
Panny	w	Świerczku	sta-
je	się	miejscem	organi-
zacji	 pięknych	 uroczy-
stości	 patriotycznych.	
W	 tym	 roku,	 4	 maja,	
w	 godzinach	 popołu-
dniowych	 miała	 tam	

miejsce	Majówka	Patriotyczna,	która	zgromadziła	około	300.	miesz-
kańców	okolicy.

Majówka	składała	się	z	trzech	elementów.	Zebranych	w	imieniu	
organizatorów	 powitał	 Wojciech Płusa,	 następnie	 ks.	 proboszcz	
Marian Czajkowski	 poprowadził	 część	 religijną.	 Odmówiona	

została	litania,	śpiewano	pieśni	Maryjne.	–Maj	to	miesiąc,	który	po-
święcony	jest	Maryi	–	stwierdził	ks.	proboszcz	dodając	refleksję	na	
temat	zwyczaju	stawiania	w	Polsce	krzyży	przydrożnych	i	kapliczek.	

–To	 zwyczaj	 z	 począt-
ków	 chrześcijaństwa.	
Krzyże	 i	 kapliczki	 to	
znak	 naszej	 żywej	 wia-
ry.	 Musimy	 pamiętać	
o	 swych	 przodkach,	
którzy	 stawiali	 te	 krzy-
że	jako	wyraz	dziękczy-
nienia	lub	błagania.

Następnie	część	pa-

triotyczną,	 w	 trakcie	 której	 śpie-
wano	 pieśni	 -	 poprowadziła	 Ma-
rzena Piętak.	 Całość	 zakończyła	
część	 biesiadna	 przy	 wspólnym	
ognisku.	 Dodajmy,	 że	 200	 litrów	
przepysznej	grochówki	ugotowała	
Marzena Ołownia.

Majówkę	zaszczycili	swą	obec-
nością	 europoseł	 Czesław Sie-
kierski,	przedstawiciel	Marszałka	
Województwa	 Adama Jarubasa	
–	Adam Ochwanowski,	sekretarz	
gminy	Monika Mączyńska,	prze-
wodniczący	 rady	 gminy	 Paweł 
Wiatr	i	grupa	radnych.

Jacenty Kita
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Wspieramy młodych pianistów
Już	od	31	lat	skarżyska	Szkoła	Muzyczna	I	stopnia	im.	Z.	Noskow-

skiego	 jest	gospodarzem	 i	organizatorem	Konkursu	Młodych	Piani-
stów	„Nad Kamienną”.	Przez	dwa	dni	Skarżysko-Kamienna	staje	się	
stolicą	pianistów.	

Gmina	Skarżysko	Kościelne	od	lat	
wspiera	 młode	 talenty,	 fundując	 na-
grody	dla	najlepszych.

W	 dniu	 	 22	 kwietnia	 przesłucha-
no	17.	uczestników		grupy	I	–	klasa	III	
i	 IV	 ze	 szkół	 muzycznych	 I	 stopnia,	

a	22-23	kwietnia	przesłuchano	19.	uczestników	grupy	II	–	klasa	V	i	VI	
ze	szkół	muzycznych	I	stopnia.	W	konkursie	wzięli	udział	uczniowie	
z	następujących	szkół:	Będzina,	Bytomia,	Chrzanowa,	Gliwic,	Nowego	
Sącza,	Olesna,	Nowego	Targu	–Filia	Rabka-Zdrój,	Radomia,	Wadowic,	
Warszawy,	 Wodzisławia	 	 Śląskiego,	 Skarżyska-Kamiennej.	 W	 tym	
roku	młodych	artystów	oceniało	 jury	pod	przewodnictwem	Jerzego 
Jacka Tosika.

W	koncercie	finałowym	i	gali	wręczenia	nagród	w	dniu	23	kwiet-
nia	udział	wzięła	sekretarz	gminy	Monika Mączyńska	wręczając	lau-
reatom	nagrody.

(jaki)

„Natura i My”. Stowarzyszenie zaprasza
Stowarzyszenie	Kultury	„Romano”	w	Skarżysku	Kościelnym	zaprasza	

mieszkańców	naszej	gminy	na	VI	edycję	imprezy	„Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”.	Tym	razem	odbędzie	się	ona	pod	hasłem	„Natura i My”.

Podczas	 imprezy	 zaprezentujemy	 zioła	 ziemi	 świętokrzyskiej,	 które	
nasi	przodkowie	i	my	nadal	wykorzystujemy	w	życiu	codziennym.

Wystawa	będzie	połączona	z	degustacją	produktów	ziołowych	przy-
gotowanych	przez	nasze	członkinie	(60+).	Odbędzie	się	również	degusta-
cja	produktów	firm	specjalistycznych	związanych	z	naturą	i	ekologią.

Imprezę	uatrakcyjnią	występy:
-		 chóru	 młodzieży	 z	 Zespołu	 Szkół	 Publicznych	 w	 Skarżysku		

Kościelnym,
-		 pokaz	mody	firmy	„Dana”,
-		 premiera	występu	„Babuszek”,
-	 	występ	kabaretu	„Grom”,
-		 gwiazda	wieczoru	–	baryton	Andrzej Zagdański	z	Opery	Narodo-

wej	w	Warszawie,
-		 stoisko	z	kwiatami.
Impreza	odbędzie	się	w	sobotę	22	czerwca.	Początek	o	godz.	16.00.

Szczegóły	na	plakatach.
W	imieniu	Stowarzyszenia	

Marta Kowalik Staps

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 
wszystkim Pracownikom Samorządowym skła-
damy serdeczne podziękowania za wspólną troskę 
i pracę na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz 
życzymy nieustannego zapału, wytrwałości w po-
dejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć, 
satysfakcji z pełnionej służby, szczęścia oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wójt Gminy Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Wiatr
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Jubileusz 10-lecia „Grzybowianek”
V Prezentacje Kapel i Zespołów Ludowych

Kilkuset	 uczestników,	 16	
zespołów	 i	 kapel	 ludowych,	
doskonała	 zabawa	 przy	 pięk-
nej	 pogodzie.	 A	 do	 tego	 wesołe	
miasteczko	 dla	 najmłodszych,		
stoiska	 gastronomiczne	 i	 ręko-
dzieła	 ludowego.	 Takie	 atrakcje	
czekały	 19	 maja	 na	 uczestników	
V	 Prezentacji	 Kapel	 i	 Zespołów	
Ludowych	 połączonych	 w	 tym	
roku	 z	 Jubileuszem	 10-lecia	 ze-
społu „Grzybowianki”.	 Jednym	
słowem	wiele	działo	się	na	scenie	
i	placu	obok	Urzędu	Gminy.

Punktualnie	 o	 godz.	 15.00	
na	 scenę	 weszli	 Jubilaci,	 którzy	

oczywiście	piosenką	powitali	przybyłe	zespoły,	publiczność,	jak	rów-

nież	gości.	Kilka	chwil	później	liderzy	zespołu,	czyli	Magdalena Pię-
tak	oraz	Gabriel Szewczyk,	uczynili	to	samo	słowami.	

Historię	zespołu	przypomniała	seniorka	Bożenna Bidzińska	 re-

cytując	zarazem	jego	dzieje	słowami	piosenki	„Grzybowianki”	na	me-
lodię	„Kukułeczka kuka”.

Konferansjerkę	festynu	przejęli	Marta Kocia	oraz	Piotr Stefański	
prowadząc	całą	im-
prezę	 z	 dużą	 dozą	
humoru.	 Poprosili	
również	 na	 scenę	
gospodarzy	gminy,	
tj.	 wójta	 Zdzisła-
wa Woźniaka oraz	
przewodniczącego	
rady	 gminy	 Pawła 
Wiatra,	którzy	po-
dziękowali	w	imie-
niu	 samorządu	

lokalnego	za	wiele	chwil	radości,	 jakie	
przez	 dekadę	 przynosiły	 sukcesy	 ze-
społu.	 Podziękowali	 za	 uświetnianie	
wielu	 imprez	 gminnych	 i	 kultywowa-
nie	 tradycji	 ludowych	 życząc	 zarazem	
wielu	 dalszych	 sukcesów.	 Wójt	 przy-
znał,	 że	 on	 również	 współpracował	
w	 praktyce	 z	 zespołem	 przygotowując	
na	warsztaty	kulinarne…	„klejnoty in-
dora”.

I	 już	 zabawa	 mogła	 się	 zacząć	 na	
całego.	Co	kilkanaście	minut	na	scenę	
wkraczały	kolejne	zespoły	z	terenu	po-
wiatu	skarżyskiego,	ale	również	z	gmi-

ny	Mirzec	czy	też	Jastrząb.	Duży	
aplauz	zebranych	wywołały	popi-
sy	taneczne	Dziecięcego	Zespołu	
Tańca	 Ludowego	 działającego	
przy	 Prywatnej	 Szkole	 Podsta-
wowej	w	Skarżysku	–	Kamiennej.	
Występy	 zespołów	 przeplatały	
się	 z	 popisami	 kapel	 ludowych	
„Bliżej Serca”	 z	 Bliżyna,	 Józefa 
Wyrwińskiego i	 „Grzybowian”,	
które	 dla	 zwiększenia	 efektu	
z	czasem	łączyły	swe	siły.

Kilka	 popularnych	 utworów	
zaśpiewała	 była	 wokalistka	 ze-
społu	Anna Tchórzewska,	 która	
w	ostatnich	miesiącach	wiele	wy-
stępuje	zarówno	solo	jak	i	razem	
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Historia zapisana w słowach piosenki
(autor	Anna Pastuszka,	„Grzybowianki”,	na	melodię	„Kukułeczka kuka”)

Sołtys Gabryś Szewczyk miał takie marzenie,
by zespół śpiewaczy rozpoczął istnienie.
W tej inicjatywie żona go wspierała,
tak, jak Ewa w raju, coś podszeptywała.
Ref.		 Ho,	ho,	ho,	ho
	 10	lat,	10	lat!
	 Oj,	szybko	przeminęły,	przeminęły	latka!
Do współpracy chętna, była Piętak Magda,
kobieta konkretna i bardzo przykładna.
I jak na szefową gospodyń przystało,
wiele też w jej głowie, pomysłów powstało.
 A twórca muzyczny, pan z Gładyszów Roman,
 chętnie się dołączył, bo wielki meloman.
 Bardzo wiele różnych pieśni skomponował,
 następnie Romano, szybko wypromował.
W dwa tysiące trzecim, jako Słoneczniki,
Dożynki w Staszowie, przyniosły wyniki.
Wieniec dożynkowy pięknie obśpiewały,
i na trzecim miejscu zadebiutowały.
 W dwa tysiące szóstym, swą nazwę zmieniamy,
 jako Grzybowianki, działać zaczynamy.
 Dożynki, konkursy, spotkania, imprezy,
 chętnie wyjeżdżamy, bo się taj należy.
Międzynarodowe Spotkania Folkloru,
konkurs finałowy w słanym Busku Zdroju.
Czy na Festiwal Muzyki Ludowej,
w historycznej Iłży, w konkursie „Myszkowym”.
 Przyszła także pora, na nową tradycję,
 Gabryś w tym temacie, wysnuł propozycję.
 Stworzył Prezentację Ludowych Kapeli,
 już piąta edycja, nas tu rozweseli.
W naszym zgromadzeniu, jest rotacja wielka,
jednak stałym punktem, jest konferansjerka.
Tę rolę sprawuje nam pani Bożenka,
głos wytrenowała, bo nauczycielka.
 Mamy też oblicze, które dobrze znacie,
 niezłe osiągnięcia, w tym oto temacie.
 Otóż gastronomia, zawsze z nami kroczy,
 temat pożywienia, jest bardzo uroczy.
Żeberka na miodzie, to niezła przekąska,
jako danie główne, może też być gąska.
Serwujemy deser – placek spod kamienia,
babcine tradycje, coś dla podniebienia.
 Już przez 10 latek, przyjemność tą mamy,
 sławić Naszą Gminę, bardzo się staramy.
 Ludowa tradycja, niechaj będzie z nami,
 a naszą działalność, oceniajcie sami.

Oni wsparli Jubileusz
Sponsorami	V	Prezentacji	Kapel	i	Zespołów	Ludowych	oraz	Ju-

bileuszu	zespołu	„Grzybowianki”	byli:	firma	„Dana”	Danuta Bana-
czek,	„Crowbet”	Rafała Kruk,	Stanisław Czubak	–	radny	powiatowy,	
Zarząd	Powiatu	Skarżyskiego,	ZRD	„Skolbut”	Grzegorz Ciszewski,	
Zakład	 Serwisowo	 –	 Instalacyjny „Timon”	 Szymona Półtoraka,	
PPHU	„Gameb”	Mariusz Gałka,	PPHU	„Tur”	Barbara Michalska,	
FHTU	„Łukasz”	Łukasz Walczyński,	 skup	złomu	Czesław	 i	Karol 
Ubysz,	Danuta Barwicka	–	skarbnik	gminy,	Zakład	Przetwórstwa	
Tworzyw	Sztucznych	Stanisław Chrzanowski,	Krzysztof Zarychta,	
Transport	i	Przeprowadzki	Wiesław Mazur,	Szkoła	Jazdy	„Eltrans”,	
Aparaty	Słuchowe	„Audiofon”,	Pizzeria	„Biesiadowo”,	Ubojnia	Dro-
biu	 „Kuliasz”,	 AK	 Group	 Albert Kaczmarczyk,	 Wenus	 Dancing	
Skarżysko	 Kamienna,	 „Murbet”	 Włodzimierz Krupa,	 „KornEl”	
Jacek Kornacki,	 „Plantago”	 Marek Łyżwa,	 „Hot-Spot”	 Katarzyna 
Szwed,	 Hodowla	 Drobiu	 Henryk Niewczas,	 Marek Jóźwik	 –	 Pie-
karnia	Mirzec,	Jan Sokołowski,	PTHPiK	Pierrot	Robert Płóciennik 
oraz	Wójt	Gminy	Zdzisław Woźniak	i	Gmina	Skarżysko	Kościelne.

z	grupą	„Perły z lamusa”.
Wieczorem	 wy-

stąpiła	 gwiazda	 wie-
czoru	 Magda Fem-
me	 (Magdalena 
Pokora,	 autorka	 tek-
stów	 i	 kompozytorka.	
Początkowo	 związana	
była	 z	 zespołem	 „Ich 
Troje”,	 by	 po	 opusz-
czeniu	 tego	 zespołu	
zająć	 się	 karierą	 so-

lową),	 która	 dała	 koncert	 muzyki	
pop.	 Plac	 przed	 sceną	 rozbawił	 się	
wówczas	na	dobre,	a	przednia	zaba-
wa	trwała	niemal	do	23.00.

Cały	 czas	 imprezę	 odwiedzali	
goście	 zaproszeni	 przez	 organi-
zatorów.	 Byli	 wśród	 nich	 starosta	
skarżyski	 Michał Jędrys,	 członko-
wie	zarządu	powiatu,	radni	powia-
towi	Danuta Banaczek	i	Stanisław 
Czubak,	prezydent	Skarżyska	–	Ka-
miennej	 Roman Wojcieszek,	 wójt	
Mirca	Marian Kukiełka.

Dzieciaki	bawiły	się	w	wesołym	
miasteczku,	 starsi	 mogli	 napić	 się	
piwa	lub	skosztować	kiełbaskę.

Jacenty Kita
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cia	obiektu,	po	czym	ks.	proboszcz	go	poświęcił.
Piękna	aura	 sprawiła,	 że	na	posesji	odbył	 się	prawdziwy	piknik.	

Można	był	spocząć	na…	belce	słomy,	nabyć	wyroby	rękodzieła	ludo-
wego,	skosztować	wypieków	regionalnych	 i	pysznego	chleba.	Trzeba	
było	oczywiście	obejrzeć	zgromadzone	eksponaty	(a	dodajmy,	że	na-

dal	ich	przybywa,	w	znacznej	mierze	za	sprawą	darczyńców).	Wydaje	
się,	że	pomysł	jest	bardzo	cenny,	przede	wszystkim	dla	młodego	po-
kolenia	naszych	mieszkańców,	dla	których	obcowanie	z	 tymi	przed-
miotami	może	być	prawdziwą	wyprawą	w	przeszłość	i	lekcją	historii.	

Obiekt	 można	 zwiedzać	 od	 maja	 do	 października	 po	 wcześniej-
szym	uzgodnieniu	telefonicznym:	41	27-14-309,	tel.	kom.	511	72-00-55	
lub	mailem	jach.elzbieta@wp.pl

Jacenty Kita

ot warcie  spichler z a regionalnego

„Spichlerz Regionalny” już przyjmuje gości
Wyposażenie	 tradycyjnej	 chałupy	 wiejskiej,	 ozdoby	 wnętrz	 do-

mów,	dawne	przedmioty	codziennego	użytku,	zabawki	dla	dzieci,	ale	

również	historyczne	zdjęcia	związane	z	naszym	regionem,	pogwarki	
o	gwarze,	prezentacja	twórczości	naszej	okolicy.	Te	wszystkie	atrakcje	
czekają	na	tych,	którzy	udadzą	się	do	„Spichlerza Regionalnego”	oraz	
Minii	Galerii	Rękodzieła	„Stryszek”	zlokalizowanych	na	posesji	pani	
Elżbiety Jach	w	Skarżysku	Kościelnym	przy	ul.	Granicznej.	Oficjalne	

otwarcie	 i	 poświę-
cenie	 obiektu	 miało	
miejsce	19	maja.

Licznie	 przyby-
łych	 gości	 powitała	
pani	 Elżbieta	 w	 spo-
sób	 dla	 siebie	 typo-
wy,	 czyli	 recytując	
wiersz.	 Poza	 grupą	
zaprzyjaźnionych	
twórców	 na	 uroczy-
ste	 otwarcie	 dotar-

li	 ks.	 proboszcz	 Marian Czajkowski,	 członkowie	 zarządu	 powiatu	
Zenon Nowakowski	
i	 Stanisław Dymarczyk,	
wójt	 Zdzisław Woźniak	
z	 małżonką,	 przewodni-
czący	 rady	 gminy Paweł 
Wiatr	 i	 grupa	 radnych,	
mieszkańcy	gminy	i	oko-
licy.

Najpierw	 goście	 do-
konali	oficjalnego	otwar-
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ta	 Ludowe	 z	 wielu	
przyczyn,	 głow-
nie	 politycznych,	
nie	 odbywały	 się.	
Powrócono	 do	
obchodów	 w	 roku	
1928	w	atmosferze	
walki	 z	 sanacją,	
demonstrując	 sta-
nowisko	ludowców	
wobec	 polityki	
rządów	majowych.	

Już	 w	 roku	 1931	 obchody	 Święta	 Ludowego	 miały	 inny	 charakter.	
Wówczas	 to	partie	 chłopskie	połączone	w	 jedno	Stronnictwo	Ludo-
we	podjęły	uchwałę	o	uznaniu	Zielonych	Świątek	za	święto	całej	wsi	
i	ruchu	ludowego.

(jaki)

z Ż ycia gMiny

Latarnicy w Kierzu
W	dniu	17	maja	w	Kierzu	Niedźwiedzim	zakończyła	się	kolejna	już	

edycja	zajęć	 informatyczno-
komputerowych	 w	 ramach	
projektu	 Polska	 Cyfrowa	
Równych	Szans.	

W	 szkoleniu	 uczestni-
czyli:	 Halina Sadza,	 Lucy-
na Lech,	Anna Muszyńska,	
Monika Ulewińska,	 Teresa 
Rutkowska	oraz	 	Alicja Se-
weryn.

W	zakończeniu	tej	edycji	
projektu	 wzięli	 udział	 jego	

koordynatorzy	Ferdynand Pawlik	oraz	Iwona Zientarska	a	też	sołtys	
Kierza	Stanisław Czubak.

(jaki)

Ludowcy z terenu powiatu modlili się w Skarżysku 
Kościelnym

Ks.	 proboszcz	
Marian Czajkowski	
w	 dniu	 12	 maja	 br.	
sprawował	 uroczystą	
Mszę	 św.	 w	 intencji	
ludowców	 z	 terenu	 po-
wiatu	 skarżyskiego	 na	
okoliczność	 Święta	 Lu-
dowego.

W	uroczystej	sumie	
wzięli	 udział	 członko-
wie	Polskiego	Stronnic-
twa	Ludowego	z	 terenu	powiatu.	Zarząd	Wojewódzki	reprezentował	
poseł	Mirosław Pawlak,	Marszałka	Adama Jarubasa	–	Bernard An-
tos,	sekretarz	Urzędu	Marszałkowskiego.	Nasz	samorząd	reprezento-
wali	wójt	Zdzisław Woźniak	oraz	przewodniczący	rady	gminy	Paweł 
Wiatr	z	grupą	radnych.

Organizatorem	obchodów	Święta	Ludowego	był	Wojciech Płusa	–	
prezes	Zarządu	Powiatowego	PSL.

Obchody	Święta	Ludowego	wyrosły	z	tradycji	chłopskiego	czynu	

zbrojnego	kosynierów	Tadeusza	Kościuszki	pod	Racławicami.	W	1903	
r.	w	Galicji	zrodziła	się	myśl	ustanowienia	obchodów	Święta	Ludowe-
go.	Na	posiedzeniu	Rady	Naczelnej	PSL	30	maja	1903	r.	podjęto	uchwa-
łę,	że	każdego	roku	obchody	mają	się	odbywać	4	kwietnia	w	rocznicę	
bitwy	pod	Racławicami	lub	w	najbliższą	niedzielę	po	4	kwietnia,	gdy	
ten	dzień	był	dniem	powszednim.

Pierwsze	obchody	święta	przebiegały	pod	hasłem	„Żywią i bronią”	
i	miały	wymiar	głęboko	patriotyczny.	W	latach	od	1906	do	1928	Świę-

Panu
Andrzejowi Skrzypczakowi

wyrazy	głębokiego	żalu	i	szczerego	współczucia	
z	powodu	śmierci	Ojca

składają	
Wójt Gminy 

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym
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Ma ją talent

Talenty naszych dzieciaków
Już	po	raz	VI	Przedszkole	Samorządowe	było	organizatorem	Prze-

glądu	Teatrzyków	Dziecięcych,	którego	przygotowania	koordynowała	
Magdalena Kolasa.

Do	konkursu	zgłosiło	się	8	grup	ze	szkół	i	przedszkoli	z	następu-
jących	 miejscowości:	
Grzybowa	Góra,	Kierz	
Niedźwiedzi,	 Skarży-
sko	Kościelne	oraz	13.	
wykonawców	 indywi-
dualnych	 z	 tych	 pla-
cówek.	Kategorie	kon-
kursowe	 obejmowały	
grupy:	przedszkole	in-

dywidualnie,	 klasy	 I	 in-
dywidualnie	 oraz	 grupy	
-	 zespoły	 z	 przedszkoli	
i	klas	I.

Występy	 młodych	
aktorów	 oceniało	 jury	
w	 następującym	 w	 skła-
dzie:	 Monika Mączyń-
ska	 -	 przewodnicząca,	
sekretarz	 gminy,	 Teresa 

Banaszczyk	 -	 kierownik	 bi-
blioteki,	 Agata Gula	 -	 pra-
cownik	 socjalny	 GOPS,	
Wioletta Ludew,	Anna Min-
da-	właściciel	apteki.

Konkurs	 oceniano	 w	 5	
kategoriach,	w	których	moż-
na	było	otrzymać	po	5	punk-
tów	 za	 każdą	 z	 nich.	 Mak-
symalna	 ilość	 punktów	 od	

jednego	członka	jury	wynosiła	25.

Wyniki	konkursu	były	następujące:
I	Kategoria	-	przedszkole	indywidualnie

1.	Wiktoria Stefańska	-	93
2	Jagoda Szumiał -	92
3.	Maksymilian Gąska	-	85

II.	Kategoria-	klasy	I	indywidualnie
1.	Jakub Gluza	-	114
2.	Oliwia Kocia	-	102
3.	Zuzanna Materek	91

III.	Kategoria	-zespoły	(przedszkole/	klasa	I)
1.	Trio	-	Natalia Sołsa,	Karol Bodo,	Wiktor Tomkowski	-	121	
2.	Księżniczki	-	Oliwia Miernik	i	Julia Solarz	-	119
3.	Zespół	ilustrujący	piosenkę	pt.	„Ona tańczy dla mnie”	-	Iga Nie-

wadzisz,	Patrycja Sieczka,	Nikola Maciejczak	i	Natalia Wiśnios.	
Głosy	liczyła	komisja	skrutacyjna	w	składzie	Zofia Sieczka	i	Mo-

nika Sławińska.
Nagrodzone	dzieci	otrzymały	puchary,	a	wszyscy	uczestnicy	dy-

plomy	oraz	drobne	upominki.
(jaki)
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w bibliotece

Dyskusja o książkach
15	kwietnia	w	Bibliotece	Publicznej	w	Skarżysku	Kościelnym	od-

było	się	kolejne	spotkanie	klubowiczów	Dyskusyjnego	Klubu	Książki,	
w	którym	uczestniczyło	8	osób.	Tym	razem	omawiałyśmy	kryminał	
rosyjskiej	pisarki	Aleksandry Marininy	pt.	„Kolacja z zabójcą”.	

Irina Filatowa,	wybitny	 naukowiec	 z	 instytutu	 badawczego	 Mi-
nisterstwa	Spraw	Wewnętrznych,	zostaje	znaleziona	martwa	w	swoim	
mieszkaniu.	Z	początku	sprawa	wydaje	się	prosta	–	nieszczęśliwy	wy-
padek,	spowodowany	awarią	elektryczności.	Śledztwo	ujawnia	jednak,	
że	było	to	okrutne	i	drobiazgowo	zaplanowane	morderstwo.	Analityk	
milicyjny,	 major	 Anastazja Kamieńska,	 podczas	 żmudnego	 docho-
dzenia	 ustala	 tożsamość	 sprawcy.	 Ten	 jednak	 dysponuje	 niepodwa-
żalnym	alibi.	Nastia,	za	zgodą	zwierzchników,	zmienia	swój	wygląd,	
mieszkanie,	a	nawet	osobowość,	by	dotrzeć	do	podejrzanego.	Naraża	
się	 na	 śmiertelne	 niebezpieczeństwo	 –	 jej	 tropem	 podąża	 zawodo-
wy	zabójca...

Klubowiczkom	książka	 się	podobała.	 Bardzo	 dobra	 intryga	 kry-
minalna,	 ciekawie	 zarysowane	 tło	 obyczajowe,	 niebagatelna	 postać	
bohaterki	–	wszystko	to	stworzyło	taki	nastrój,	że	czytelnik	miał	wra-
żenie	iż	jest	w	toku	zdarzeń.	Książka	innym	polecana	do	czytania.	

Druga	pozycja	omawiana	to	książka	Ta	druga	Karoliny Wilczyń-
skiej.	Historia	opowiada	o	rodzinie	Lewandowskich.	Tomasz	i	Lena	są	
małżeństwem.	Posiadają	nastoletnią	córkę	Kasię.	Mama	Tomasza,	Jo-
anna,	leży	w	szpitalu	nieprzytomna.	Małżonkowie	czuwają	na	zmianę	
przy	łóżku	chorej,	ale	z	jakże	skrajnie	różnym	nastawieniem.	Synowa	
starszej	pani	sprawia	wrażenie,	jakby	zajmowała	się	chorą	jedynie	dla	
zachowania	pozorów.	Nie	znosi	teściowej.	Kocha	za	to	bezwarunkowo	
swego	męża	i	córkę,	ale	z	nimi	też	nie	rozmawia	otwarcie.	Wie	swoje,	
co	 przeszkadza	 jej	 w	 byciu	 obiektywnym,	 szczerym,	 a	 paradoksal-
nie	także	szczęśliwym.	Wyciąga	się	poza	nawias,	kontroluje	i	ocenia.	
W	pewnym	momencie	 jest	 tego	za	wiele.	 Jej	 świat	utkany	misternie	
z	 subiektywnych	 odczuć,	 zdań,	 opinii,	 zaczyna	 ją	 uwierać,	 ciągła	
czujność	męczy,	a	miłość	męża	i	córki	do	nielubianej	osoby	wzmaga	
poczucie	samotności	i	niechęci.	Złe	emocje	rosną	na	sile.		Zawiść	kar-
miona	fałszywymi	obrazami,	podszeptami	urażonej	dumy,	nie	znika	
nawet	w	obliczu	ciężkiej	choroby	i	groźby	śmierci	nielubianej	kobiety.	
Tytuł	 książki	 dla	 wielu	 czytelniczek	 był	 zaskakujący.	 Czytając	 kilka	
początkowych	stron	wszędzie	szukałyśmy	kochanki.	Dopiero	kolejne	
strony	przyniosły	odpowiedź,	dość	zaskakującą.	Ze	strony	na	stronę	
książka	coraz	bardziej	wszystkie	panie	wciągała.	Książka	u	niejednej	
osoby	może	wywołać	chwile	refleksji.

Gorąco	polecamy	książkę.	
Ta	druga,	która	w	naszej	pamięci	pozostanie	na	długo.	Przy	oka-

zji	omawiania	tej	pozycji,	wróciłyśmy	wspomnieniami	do	spotkania	
z	Karoliną Wilczyńską	w	naszej	bibliotece	w	2007r.

Teresa Banaszczyk

Znają wiersze Juliana Tuwima
Wójt	gminy	Zdzisław Woźniak	w	dniu	9	maja	wręczył	dyplomy	

i	 nagrody	 laureatom	 Gminnego	 Konkursu	 Literackiego	 zatytułowa-
nego	„Czy znasz wiersze J. Tuwima?”.

Organizatorem	konkursu	była	Gminna	Biblioteka	Publiczna	oraz	
Biblioteka	 Szkolna	 Ze-
społu	Szkół	Publicznych.	
Prace	 oceniała	 Komisja	
Konkursowa	w	składzie:	
Barbara Kocia	 -	 dyrek-
tor	 przedszkola,	 prze-
wodnicząca	 komisji,	
Jadwiga Kaleta -	 	 polo-
nista,	 członek	 Dysku-
syjnego	 Klubu	 Książki	
oraz	 Teresa Sobczak	

-	 instruktor	 Wojewódz-
kiej	Biblioteki	Publicznej	
w	Kielcach.	

Do	 konkursu	 zgłosi-
ło	się	25.	uczniów	klas	II	
i	III	szkół	podstawowych	
z	terenu	gminy.

Laureatami	 zostali:	
I	miejsce	-		Zuzanna Le-
lonek	 -	Szkoła	Podstawowa	Kierz	Niedźwiedzi,	Wiktor Winiarski	 -	
Szkoła	Podstawowa	Kierz	Niedźwiedzi;	II	miejsce	-		Adriana Walach-
nia	 -	 Szkoła	 Podstawowa	 Skarżysko	 Kościelne,	 Aleksandra Gładyś	
-	Szkoła	Podstawowa	Skarżysko	Kościelne;	III	miejsce	-	 	Bartłomiej 
Szwanke	-	Szkoła	Podstawowa	Majków.

Wyniki	 zmagań	 konkursowych	 ogłosiła	 Barbara Kocia.	 Laure-
aci	otrzymali	dyplomy	oraz	nagrody	książkowe,	pozostali	uczestnicy	
otrzymali	dyplomy	i	słodycze.

(jaki)
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Święto Strażaka
Każdego	roku	czwartego	maja	Strażacy	z	OSP	Lipowe	Pole	Plebań-

skie	świętują	Dzień	Strażaka.	W	sobotę	4	maja	święto	to	miało	kilka	
odsłon.	

Najpierw	 lipowiecka	 jednostka	 wraz	 z	 reprezentantami	 jedno-
stek	 OSP	 z	 Kierza	 Niedźwiedziego	 i	 Grzybowej	 Góry	 zgromadziło	
się	w	Lipowym	Polu,	by	wraz	z	witających	ich	księdzem	proboszczem	
Mirosławem Maciągiem,	 który	 jest	 gminnym	 kapelanem	 straży,	
wejść	procesjonalnie	wraz	z	pocztami	sztandarowymi	do	kościoła	na	
mszę	świętą.	Strażacy	złożyli	pod	ołtarzem	znicze,	jako	wyraz	pamię-

ci	o	druhach,	którzy	odeszli	 już	na	wieczną	służbę	do	Pana	 i	bukiet	
czerwonych	 tulipanów,	 jako	 hołd	 wdzięczności	 dla	 swojego	 patrona	
świętego	Floriana	za	całoroczną	opiekę	nad	nimi.	Msza	święta	zgro-
madziła	zarówno	druhów,	ich	rodziny,	jak	również	wiernych	parafian.	
Przy	ołtarzu	służyły	dzieci	 i	młodzież	z	Młodzieżowej	Drużyny	Po-
żarniczej.

W	 homilii	 kapelan	 strażaków	 nie	 tylko	 nawiązywał	 do	 postaci	
świętego	Patrona,	ale	także	do	postaw	moralnych	i	cnót,	jakimi	odzna-
czają	się	prawdziwi	strażacy.	Pytał:	Co	jest	najważniejsze?	Sprzęt,	tak-

tyka,	 lokalizacja?	
Nie,	 najważniejszy	
jest	człowiek	–	stra-
żak.	„Bo gdy istnieje 
zagrożenie życia, 
gdy sprzęt zawodzi 
i kończą się tech-
niczne możliwo-
ści, on pełen wiary 
w Boga i hartu du-
cha idzie dalej, by 

ratować ludzkie życie i mienie”. Ksiądz	Mirosław	nie	krył	swej	wdzięcz-
ności,	chwalił	swoich	braci	strażaków	nie	tylko	za	to,	czego	dokonują	
w	akcjach,	ale	 również	za	 ich	wkład	w	życie	parafii,	za	 liczne	prace,	
za	 wartę	 przy	 Grobie	 Pańskim,	 czy	 za	 udział	 w	 procesjach. „Gratu-
luję Wam Waszej odwagi w wyznawaniu wiary i czynnego zaangażo-

wania w życie parafii. Takich 
bohaterów nie powstydziłby 
się ani św. Florian, Wasz pa-
tron, ani Chrystus. Ludzie, 
w których jest Bóg, ludzie 
religijni są ludźmi przyszło-
ści”,	 mówił	 proboszcz	 para-
fii	 p.w.	 Miłosierdzia	 Bożego	
w	Lipowym	Polu.	Na	koniec	
zachęcał	 do	 jeszcze	 bardziej	
intensywnej	pracy	nad	sobą,	

do	kształtowania	postaw	w	młodszym	pokoleniu	druhów	i	odpowie-
dzialnej	troski	o	dobro	wspólne.	Ksiądz	kapelan	życzył	strażakom,	by	
cieszyli	się	szacunkiem	i	uznaniem	społecznym,	błogosławieństwem	
Boga,	orędownictwem	św.	Floriana	i	dobrą	kondycją	fizyczną.	

Po	 zakończonej	 mszy	 świętej	 nastąpiło	 uroczyste	 poświęcenie	
wozów	 bojowych	 jednostek	 z	 naszej	 gminy.	 Strażacy	 udali	 się	 do	
remizy,	 by	 tam	 spędzić	 kolejną	 część	 swojego	 święta.	 Prezes	 Stowa-
rzyszenia	 OSP	 w	 Lipowym	
Polu	 Plebańskim	 Tadeusz 
Chyb	 przywitał	 gości:	 Posła	
na	 Sejm	 RP	 i	 jednocześnie	
prezesa	 Zarządu	 Oddziału	
Powiatowego	 OSP	 Andrze-
ja Bętkowskiego,	 Prze-
wodniczącego	 Rady	 Gminy	
Skarżysko	 Kościelne	 Pawła 
Wiatra wraz	z	 radnymi	Re-
natą Kępa	 i	 Włodzimie-
rzem Fochem	 oraz	 Ilonę 

Wątłą	 reprezentującą	 Szkołę	 Podsta-
wową	w	Lipowym	Polu.	Serdeczne	po-
witanie	skierowane	zostało	do	druhów	
strażaków,	przedstawicieli	Młodzieżo-
wych	 Drużyn	 Pożarniczych,	 strażac-
kich	druhenek,	członków	honorowych	
i	 wspierających	 jednostkę,	 a	 także	
wszystkich	sympatyków	straży.

W	 czasie	 uroczystości	 wręczono	
medale	 za	 zasługi	 dla	 pożarnictwa:	
Srebrny	 dla	 dh	 Michała Koryckiego,	
brązowy	 dla	 dh	 Dawida Ruska.	 Od-
znaczenia	 druhów	 dokonał	 Andrzej 

Bętkowski	 wraz	 z	 prezesem	
honorowym	 OSP	 Lipowe	
Pole	Plebańskie	Wincentym 
Miernikiem.	

Okolicznościowy	 pro-
gram	 słowno	 muzyczny	
przygotowały	 dzieci	 i	 mło-
dzież	 z	 rodzin	 strażackich,	
za	 który	 otrzymały	 gorące	
oklaski.	Słowa	uznania	i	po-
dziękowania	 skierowali	 do	
strażaków	Andrzej Bętkow-
ski,	Paweł Wiatr,	jak	również	Tadeusz Chyb.	Dzień	Strażaka	zakoń-
czył	się	smaczną	grochówką	przygotowaną	przez	strażackie	druhenki.	
W	tym	dniu	prócz	życzeń,	uścisków	i	całusów	było	dużo	słodkości.

Agata Niziołek
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Liczna	 grupa	 naszych	

druhów	 podczas	 powia-
towych	 obchodów	 Dnia	
Strażaka	 otrzymali	 meda-
le	 i	odznaczenia.	Obchody	
odbyły	 się	 9	 maja	 w	 Skar-
żysku-Kamiennej,	 a	 wzię-
li	 w	 nich	 udział	 również	
wójt	 Zdzisław Woźniak	
i	 przedstawiciele	 naszych	

OSP	z	pocztami	sztandarowymi.
Uroczystości	rozpoczęły	się	Mszą	św.	w	intencji	strażaków	i	ich	ro-

dzin,	którą	w	Sanktuarium	Matki	Boskiej	Ostrobramskiej	sprawował	
powiatowy	kapelan	strażaków	ks.	Jerzy Karbownik.

Po	nabożeństwie	strażacy	oraz	goście	przejechali	do	Komendy	Po-
wiatowej	PSP.	Tam	złożono	meldunek	na	ręce	komendanta	wojewódz-
kiego	gen.	Zbigniewa Muszczaka	i	przywitano	gości.	Wśród	nich	byli	
m.in.	 posłowie	 Maria Zuba	 i	 Andrzej Bętkowski,	 przedstawiciele	
władz	 powiatowych	
i	gminnych,	firm	współ-
pracujących	 ze	 strażą,	
służb	mundurowych.

Następnie	 wręczo-
no	medale,	odznaczenia	
oraz	 akty	 nominacyjne	
na	wyższe	stopnie	służ-
bowe.	 	 Minister	 Spraw	
Wewnętrznych	 posta-

nowieniem	nr	1/	OP/	2012	z	dnia	9	maja	2012	r.	nadał	Brązową	Od-
znakę	 „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,	 którą	 otrzymali	

Stanisław Niziołek	
i	Jan Sztab.	Prezydium	
Zarządu	 Głównego	
Związku	 Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 Rze-
czypospolitej	 Polskiej	
wyróżniło	Złotym	Zna-
kiem	Związku	dh	Mar-
ka Grzyba.

Prezydium	 Zarzą-
du	 Głównego	 Związku	

Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	 Rzeczypo-
spolitej	 wyróżniło	
Medalem	 Chomicza	
dh.	 Zdzisława Kuź-
duba.	 Z	 kolei	 Pre-
zydium	 Zarządu	
Oddziału	Wojewódz-
kiego	 woj.	 święto-
krzyskiego	 Związku	
Ochotniczej	 Straży	

Pożarnej	 Rzeczypospo-
litej	 Polskiej	 nadało	 me-
dale	„Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa”	 -	 złote	 dla:	
bryg.	Wiesława Ungiera,	
Agnieszki Staszek-Zu-
brzyckiej	 i	 Sebastiana 
Strzelec;	 medale	 srebr-
ne:	 dla	 kpt.	 Krzysztofa 
Drążkiewicza,	 st.	 ogn.	
Rafała Chodurskiego,	

st.	ogn.	Rafała Marciniaka,	mł.	ogn.	Marka Araka	oraz	Bogusława 
Sieczka;	medale	brązowe	dla:	kpt.	Marcina Kuźduba,	mł.	ogn.	Pio-
tra Skarbka,	 mł.	 ogn.	
Michała Jurzyńskiego,	
Mirosław Koci,	 Janusza 
Gonciarza,	 Marka Woj-
teczka,	 Gabrieli Wiatr	
i	Justyny Minda.

Uroczystości	 zakoń-
czyło	 tradycyjne	 spotka-
nie	koleżeńskie.

Jacenty Kita
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Zajęcia z profilaktyki uzależnień „Młodość 
Bez Narkotyków”

W	 Zespole	 Szkół	 Publicznych	 w	 Skarżysku	 Kościelnym	 dla	
uczniów	gimnazjum	w	ramach	XI	Świętokrzyskich	Dni	Profilaktyki	
dyrekcja	 i	pedagog	szkolny	zorganizowali	zajęcia	z	profilaktyki	uza-
leżnień	„Młodość Bez Narkotyków”	prowadzone	przez	specjalistę	tera-
pii	uzależnień,	profilaktyka	Stowarzyszenia	Pomocy	„ARKA NOEGO” 
Sławomira Barańczyka.	Zajęcia	odbyły	się	w	każdej	klasie	w	formie	
dwugodzinnych	warsztatów.	Uczniowie	 poznali	 zagrożenia,	 jakie	 ze	
sobą	niosą	używki,	omówione	zostały	powody	sięgania	po	nie,	skutki	
ich	przyjmowania	–	zarówno	zdrowotne,	społeczne	jak	i	prawne	oraz	
działania	tzw.	pułapki	uzależnienia.	Ponadto	podczas	zajęć	uczniowie	
zapoznali	się	z	prezentacjami	multimedialnymi	dotyczącymi	używek,	
puzzlami	dydaktycznymi „Prawdy i mity na temat narkotyków”	oraz,	
co	bardzo	uatrakcyjniło	zajęcia	z	Alkogoglami,	które	służą	do	demon-
stracji	upośledzenia	zmysłów	występującego	po	spożyciu	alkoholu	–	
widzimy	w	nich	świat	tak,	 jak	widzi	go	osoba	będąca	pod	wpływem	
alkoholu,	czyli	jest	obniżona	koncentracja,	spowolniony	czas	reakcji,	
trudności	z	określeniem	kierunków,	zmiany	w	ocenie	odległości,	znie-
kształcenie	widzianego	obrazu.	Dzięki	Alkogoglom	odczuwamy	jaki	
wpływ	 na	 organizm	 człowieka	 ma	 alkohol.	 Podczas	 profilaktyki	 te-
rapeuta	starał	się	odpowiedzieć	na	pytania,	które	najczęściej	nurtują	
młodych	ludzi	np.	dlaczego	sięgamy	po	narkotyki,	dlaczego	się	uzależ-
niamy,	od	kiedy	jest	się	uzależnionym?

Powyższe	 zajęcia	 miały	 na	 celu	 nie	 tylko	 przekazanie	 wiedzy	
o	uzależnieniach	i	trudnościach	młodych	ludzi	w	podejmowaniu	de-
cyzji	ale	 także	miały	wskazać,	 jak	w	asertywny	sposób	mówić	„nie”	
wobec	 propozycji	 przyjmowania	 narkotyków,	 alkoholu	 i	 nikotyny.	
W	 przypadku	 młodych	 ludzi	 bardzo	 ważną	 cechą	 jest	 umiejętność	
rozpoznawania	własnych	potrzeb	i	asertywnego	ich	wyrażania.

Renata Wiatr

VI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
W	Miejskim	Centrum	Kultury		w	Skarżysku-Kamiennej	odbył	się	

VI	Powiatowy	Festiwal	Piosenki	o	Zdrowiu.

Państwowy	 Powiatowy	 Inspektor	 Sanitarny	 w	 Skarżysku-Ka-
miennej	przy	współpracy	z	Miejskim	Centrum	Kultury	zorganizował	
festiwal	w	ramach	obchodów	Światowego	Dnia	Zdrowia.	

Teksty	 przedstawionych	 	 piosenek	 były	 autorskie	 –	 przygotowa-
ne	 przez	 dzieci	 i	 ich	
opiekunów,	 natomiast	
muzyka	 własna	 lub	
zapożyczona.	 Tematy-
ka	 piosenek	 dotyczyła	
szeroko	 rozumianego	
zdrowia,	a	w	szczegól-
ności	 aktualnego	 Ha-
sła	 Roku	 2013	 „Heal-
thy Heart Beat- zdrowe 
bicie serca”.

Festiwal	 odbył	 się	
w	 trzech	 kategoriach:	
przedszkolnym,	szko-
ły	 podstawowe,	 szko-
ły	gimnazjalne.

Wszyscy	 uczest-
nicy	 festiwalu	 dobrze	
przygotowali	 się	 do	
konkursu,	 niejedno-
krotnie	 publiczność	
porwała	 muzyka	

i	 oklaski.	 Nawet	 naj-
młodsi	 uczestnicy	
przeglądu	 czuli	 rytm	
występów	 starszych	
kolegów	 i	 tańczyli	 na	
widowni.	

Jury	 w	 składzie:	
Monika Walczak	 -	
nauczyciel	 Państwo-
wej	 Szkoły	 Muzycznej	
I	Stopnia	w	Skarżysku,	
Członek	 -	 Waldemar 
Mazur	 -	 Wicestarosta	
powiatu	 skarżyskiego,	 Sylwia Nadgrodkiewicz	 -	 wokalistka,	 Anna 
Terlecka	-	Komenda	Powiatowa	Policji,	miało	trudny	orzech	do	zgry-
zienia.	Przewodnicząca	komisji	konkursowej	Monika Walczak ogła-
szając	wyniki	wyróżniła	wszystkich	wokalistów	i	każdy	z	nich	otrzy-
mał	upominek.

W kategorii przedszkoli
I	miejsce	-	Przedszkole	Samorządowe	w	Suchedniowie	
II	miejsce	-	Przedszkole	Publiczne	Nr	9	w	Skarżysku	–	Kamiennej
III	miejsce		-	Przedszkole	Publiczne	Nr	16	w	Skarżysku	-	Kamien-
nej

W kategorii szkół podstawowych
I	miejsce	-	Szkoła	Podstawowa	w	Sorbinie	
II	miejsce	-	Szkoła	Podstawowa		Nr	5	w	Skarżysku	-	Kamiennej
III	 miejsce	 jednocześnie	 dwa	 występy	 ze	 szkoły	 Podstawowej	

w	 Skarżysku	 Kościelnym	 (1	 zespół	 2	 osobowy:	 Martyna Szumiał 
i	 Wiktoria Szumiał	 z	 piosenką	 pt.	 	 „Przepis na zdrowie”	 -	 opiekun	
Beata Pastuszka;	2	zespół	5	osobowy:	Magdalena Niziołek,	Monika 
Wiatr,	Maria Sieczka,	Karolina Róg,	Aleksandra Pająk w	piosence	
pt.	„Warzywna piosenka”	-	opiekun	Renata Wolska.
W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono:

I	miejsce	-	Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościelnym,	wokal	5	osobo-
wy	w	składzie:	Aleksandra Gospodarczyk,	Angelika Gruszczyńska,	
Aleksandra Tołwińska,	 Anna Woźniak	 i	 Klaudia Katulska,	 z	 pio-
senka	pt.	„Zdrowe serca bicie”,	opiekun	Renata Wolska,	podkład	gi-
tary	elektryczne	

II	miejsce	Gimnazjum	Nr	2	w	Skarżysku	Kamiennej.
Sponsorami	nagród	i	poczęstunku	byli	Starosta	Powiatu	Skarży-

skiego,	Urząd	Miasta		-	Komisja	rozwiązywania	problemów	alkoholo-
wych	oraz	Wytwórnia	Wód	Gazowanych	DAN	z	Szydłowca.

Patronat	 honorowy	 objął	 Starosta	 Powiatu	 Skarżyskiego	 Michał 
Jędrys	 oraz	Prezydent	Miasta	 Roman Wojcieszek.	Celem	konkursu	
było	 zainteresowanie	 dzieci,	 młodzieży	 i	 ich	 opiekunów	 tematyką	
zdrowia,	aktywizowanie	środowisk	przedszkolnych	i	szkolnych	w	za-
kresie	działań	prozdrowotnych.

Renata Wolska
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W trosce o bezpieczeństwo 
gimnazjalistów- kolejne spotkania

18	kwietnia	2013r.	w	Zespole	Szkół	Publicznych	w	Skarżysku	Ko-
ścielnym	odbyło	się	kolejne	spotkanie	zorganizowane	przez	dyrekcję	
szkoły	i	pedagoga	szkolnego	z	przedstawicielem	Komendy	Powiatowej	
Policji	-	 tym	razem	spotkanie	zorganizowano	dla	klas	drugich	gim-
nazjum.	Prelekcję	dla	uczniów	prowadziła	sierż.	szt.	Anna Terlecka.	

Spotkanie	 podobnie	 jak	 dla	 klas	 pierwszych	 podzielone	 było	 na	
dwie	części.	Pierwsza	część	dotyczyła	bezpiecznego	i	efektywnego	ko-
rzystania	z	mediów	elektronicznych	przez	młodzież,	cyberprzemocy	
oraz	 problemu	 uwodzenia	 w	 sieci,	 przestępczości	 teleinformacyjnej.	
Tematyka	dotyczyła	również	rozsądnego	korzystania	z	serwisów	spo-
łecznościowych.	Uczniom	zaprezentowano	film	„W Sieci. TV”.	Później	
była	pogadanka	 i	dyskusja	z	uczniami.	Druga	część	zajęć	poświęco-
na	była	odpowiedzialności	prawnej	nieletnich,	którą	nakłada	na	nich	
Ustawa	z	dn.	26	października	1982r.	o	postępowaniu	w	sprawach	nie-
letnich.	Uczniowie	dowiedzieli	 się,	kiedy	 i	w	 jakich	sytuacjach	będą	
ponosili	prawne	konsekwencje	swoich	czynów,	dowiedzieli	się	o	Kra-
jowym	Rejestrze	Karnym	–	 jakie	 są	konsekwencje	bycia	umieszczo-
nym	w	nim	np.	w	życiu	dorosłym.

Renata Wiatr

Polonista z Kościelnego na podium 
W	dniach	26	–	28	kwietnia	2013r.	w	miejscowości	Łuck	na	Ukra-

inie	odbyły	się	Polsko	–	Ukraińskie	Spotkania	Mistrzów	Słowa	stano-
wiące	połączone	Międzynarodowe	Finały	VIII	Ogólnopolskiego	Kon-

kursu	Recytatorskiego	Poezji	 i	Prozy	Ukraińskiej	oraz	VI	Konkursu	
Recytatorskiego	Poezji	i	Prozy	Polskiej	na	Ukrainie.

Oba	 te	 konkursy	 tematycznie	 związane	 są	 z	 dorobkiem	 literac-
kim	Ukrainy	i	Polski,	służą	propagowaniu	kultury	żywego	słowa	oraz	
umacnianiu	więzi	między	narodem	polskim	i	ukraińskim,	ze	szcze-
gólnym	uwzględnieniem	partnerstwa	miast	Lublina	i	Łucka.

Uczestnicy	prezentowali	się	w	dwóch	kategoriach:
-	Turniej	Słowa	–	recytacja	lub	wywiedzione	ze	słowa
-	Turniej	Poezji	Śpiewanej	w	dwóch	językach	do	wyboru	–	ukra-

ińskim	lub	polskim.
Jury	w	składzie:	Larysa Kadyrowa	–	aktorka	ukraińska,	Ziuta Za-

jącówna	–	aktorka	polska,	Bohdan Zadura	–	pisarz	i	poeta,	tłumacz	
z	języka	ukraińskiego	po	wysłuchaniu	3.	śpiewających	poezję	oraz	31	
recytatorów	postanowiło	przyznać	w	Turnieju	Słowa	(kategoria	litera-
tura	ukraińska)	II	nagrodę	Pawłowi Rokicie,	poloniście	z	Publicznego	
Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościelnym.

Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów!	
(jaki)

Uczniowie Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym 
znów okazali się najlepsi w powiecie

W	 Zespole	 Szkół	 Transportowo	 -	 Mechatronicznych	 w	 Skarży-
sku	 -	 Kamiennej	 od-
był	 się	 XI	 Powiatowy	
Konkurs	 Ortograficz-
ny	 Szkół	 Ponadgim-
nazjalnych.	 W	 tym	
roku	 (w	 specjalnej	
kategorii)	 do	 rywali-
zacji	 przystąpili	 rów-
nież	gimnazjaliści.

Konkurs	 wyma-
gał	 znajomości	 zasad	
pisowni	i	świadomego	

wykorzystywania	ich	w	praktyce.	Jak	każdy	konkurs,	odwoływał	się	
do	„zdrowej”	rywalizacji	i	miał	za	zadanie	wyłonić	uczniów	najlepiej	
posługujących	się	językiem	pisanym.	Konkurs	miał	również	zachęcić	
uczniów	do	pracy	ze	słownikiem	ortograficznym.	

Dyktando	 zostało	 opra-
cowane	 przez	 organizatorkę	
-	 Ewę Jaworską,	 a	 dotyczyło	
najważniejszego	 ostatnio	 te-
matu,	czyli...	pogody.

W	 konkursie	 udział	
wzięło	 36.	 uczniów,	 m.in.		
z	I	Liceum	Ogólnokształcące-
go	 w	 Skarżysku-Kamiennej,	
II	Liceum	Ogólnokształcące-
go	 w	 Skarżysku-Kamiennej,	 Zespołu	 Szkół	 Ekonomicznych	 w	 Skar-
żysku-Kamiennej,	 Zespołu	 Szkół	 Transportowo-Mechatronicznych	
w	Skarżysku-Kamiennej,	Zespołu	Szkół	w	Suchedniowie,	skarżyskich	
gimnazjów	-	nr	2	i	3,	a	także	z	Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościelnym.	

Czołowe	 miejsca	 zajęli	 uczniowie	 Gimnazjum	 w	 Skarżysku	 Ko-
ścielnym:

1.	Dorota Lenzion	–	opiekun	Urszula Mendak
2.	Dawid Kabała	–	opiekun	Paweł Rokita
5.	Honorata Derlatka	–	opiekun	Małgorzata Paź
Dla	 najlepszych	 przygotowano	 atrakcyjne	 nagrody	 ufundowane	

przez	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Skarżysku-Kamiennej	 (nagrody	 dla	
uczniów	 szkół	 ponadgimnazjalnych)	 i	 Zespół	 Szkół	 Transportowo-
Mechatronicznych	 w	 Skarżysku-Kamiennej	 (nagrody	 dla	 uczniów	
z	gimnazjów).	

Zwycięzcom	gratulujemy
Agnieszka Pakuła
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Dzień Otwarty w Gimnazjum
29	 kwietnia	 2013r.	 uczniowie	 szkół	 podstawowych	 uczestniczyli	

w	Dniu	Otwartym	Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościelnym.	Specjalnie	

na	tę	okazję	nauczyciele	wraz	z	Samo-
rządem	 Uczniowskim	 przygotowali	
atrakcyjny	 program	 dla	 przyszłych	
gimnazjalistów.	

Po	 krótkim	 spotkaniu	 z	 Dyrekto-
rem	 Szkoły	 Witoldem Woźniakiem	
uczniowie	 obejrzeli	 prezentację	 mul-
timedialną	 oraz	
występ	 artystycz-
ny	 przygotowany	
przez	 starszych	
kolegów.	Następnie	
zwiedzali	 szkołę	
i	mieli	okazję	wziąć	
udział	w	„mini-lek-
cjach”.	 Uczniom	

zaprezentowano	pokaz	chemiczny,	ćwiczenia	wokalno-instrumental-
ne	i	trening	zapaśniczy.	Na	zakończenie	odbyła	się	dyskoteka	integra-
cyjna,	którą	przygotowali	chłopcy	z	sekcji	technicznej	SU.

Anna Rokita

Finał akcji Pola Nadziei w Publicznym 
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym

W	dniach	29-30	kwietnia	2013r.	członkowie	Samorządu	Uczniow-
skiego	 wraz	 z	 opiekunem Anną Rokitą	 zorganizowali	 happening	
w	ramach	finału	akcji	Pola	Nadziei	2013.	

Zadaniem	tej	akcji	było	nie	tylko	pozyskiwanie	pieniędzy	na	rzecz	
hospicjum,	 ale	 także	 propagowanie	 bezinteresownej	 pomocy	 wśród	
młodzieży	gimnazjalnej	i	lokalnej	społeczności.

W	 związku	 z	 tym	 w	 szkole	 pojawił	 się	 kolorowy	 pochód,	 który	
przeprowadził	 zbiórkę	 pieniędzy	 na	 terenie	 szkoły	 i	 urzędu	 gminy.	
Zebrane	 pieniądze	 zostały	 przekazane	 podopiecznym	 skarżyskiego	
hospicjum.	

Organizatorzy	dziękują	wszystkim	za	wsparcie	akcji.
Anna Rokita
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Trzydziestego	 kwiet-

nia	 w	 Szkole	 Podstawo-
wej	 w	 Grzybowej	 Górze	
odbył	 się	 uroczysty	 apel	
z	okazji	rocznicy	uchwa-
lenia	Konstytucji	3	Maja.	
Akademię	 przygotowali	
uczniowie	 i	 uczennice	
klasy	 V	 i	 VI	 pod	 opieką	
Rafała Lipki.	

Konstytucja	 3	 Maja	
to	pierwsza	w	Europie	i	druga	na	świecie	ustawa	zasadnicza	obejmują-
ca	cały	naród	i	będąca	próbą	ratowania	zagrożonej	upadkiem	Rzeczy-
pospolitej.	Próba	szlachetna,	która	scaliła	Polaków	walczących	o	nie-
zależny	byt	Ojczyzny.	Pomimo	uchwalenia	Konstytucji	w	1791	roku	
nie	dało	się	uratować	Polski,	która	cztery	lata	później	zniknie	z	mapy	
Europy	na	123	lata.

Justyna Rokita

Wizyta w planetarium
Na	początku	kwietnia	SP	w	Grzybowej	Górze	odwiedziło	mobilne	

planetarium	Antares.	

W	 sferycznym	 namiocie	 rozłożonym	 w	 remizie	 OSP	 odbyła	 się	
lekcja	na	temat	Wszechświata.

Pokaz	prowadziła	wykwalifikowana	kadra,	która	przybliżyła	dzie-
ciom	tajemnice	Kosmosu.	Uczniom	spodobał	się	taki	sposób	prowa-
dzenia	zajęć	i	z	pokazu	wyszli	bardzo	zadowoleni.

Justyna Rokita

Dzień Ziemi w Lipowym Polu

W	 Szkole	 Podsta-
wowej	w	Lipowym	Polu	
Skarbowym	 uczniowie	
przeprowadzili	 akcję,	
której	 głównym	 celem	
było	 promowanie	 po-
staw	 ekologicznych,	
ukazujących	 jak	 dbać	
o	naszą	planetę.	

W	 tym	 dniu	 wy-
brali	 się	 w	 plener	 na	

sprzątanie	 świata.	 Takie	 proste	
działanie,	 a	 jakie	 cenne.	 Po-
przez	 tę	 akcję	 starali	 się	 uświa-
domić	 społeczeństwu,	 że	 należy	
dbać	 o	 środowisko.	 Pełni	 energii	
i	zapału	chętnie	zaangażowali	się	
w	działanie.	Przyjacielem	przyro-
dy	 jest	 ten,	 kto	 ją	 szanuje	 i	 o	 nią	
dba.	Pamiętajmy!	Liczą	się	nawet	
drobne	 zmiany:	 gaszenie	 światła,	
ograniczenie	 korzystania	 z	 sa-
mochodu,	 wyrzucanie	 śmieci	 do	
kosza	-	mogą	mieć	duże	znaczenie	
dla	naszego	środowiska.

Ilona Wątła
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Wizyta Nadleśnictwa w SP w Lipowym 
Polu Skarbowym

Każdy	wie,	że	należy	chronić	przyrodę	i	o	nią	dbać.	
Zapobieganie	pożarom	lasów	oraz	ochrona	środowiska	to	główny	

temat	wykładu,	który	wygłosiła	Milena Kępas	oraz	przewodnia	myśl	
konkursu,	w	którym	wzięły	udział	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Li-
powym	Polu.	

Akcja	ta	ma	na	celu	uświado-
mienie	społeczeństwu,	jak	należy	
zapobiegać	 pożarom	 lasów	 oraz	
w	jaki	sposób	zachować	się	w	tego	
typu	 nagłych	 wypadkach.	 Wio-
senny	czas	to	wymarzona	pora	na	
urlopy,	 z	 drugiej	 zaś	 strony	 ner-
wowy	 okres	 dla	 leśników,	 dbają-
cych	o	bezpieczeństwo	pożarowe	

lasu.	 Wzniecić	 pożar,	 gdy	 w	 lesie	 susza,	 jest	 bardzo	 łatwo.	 Trudniej	
natomiast	jest	go	ugasić.	W	płomieniach	giną	zwierzęta	oraz	rośliny.	

Pani	leśnik	Kępas	udzieliła	uczniom	informacji	o	zagrożeniu	po-
żarowym	 i	 zapoznała	 ich	 z	 zasadami	 bezpiecznego	 zachowania	 się	
w	lesie.	

Podsumowaniem	 wykładu	 było	 ogłoszenie	 wyników	 konkursu.	
Zadaniem	dzieci	było	wykonanie	prac	plastycznych.	W	pierwszej	gru-
pie	wiekowej	miejsce	I	zajęła	Natalia Skowron,	II	-	Oliwia Bućko,	III	-	
Aleksandra Minda.	Wyniki	drugiej	grupy	wiekowej	przedstawiały	się	
następująco:	I	miejsce	-	Aleksandra Kowalik,	II	-	Wiktoria Sieczka,	
III	-	Karolina Minda	oraz	Wiktoria Stopińska.	Uczestnicy	konkursu	
otrzymali	atrakcyjne	nagrody,	które	wręczyła	Milena Kępas.	Serdecz-
nie	gratulujemy!!!

Ilona Wątła

Przedszkolaki w OSP w Lipowym Polu

Z	 okazji	 zbliżającego	 się	
Dnia	 Strażaka	 dzieci	 posta-
nowiły	 zrobić	 strażakom	
niespodziankę.	 Wraz	 z	 na-
uczycielami:	Katarzyną Żmi-
jewską	 i	 Iloną Wątłą	 oraz	
z	 przedstawicielką	 Rady	 Ro-
dziców	 Magdaleną Kowalik	
wybrały	 się	 spacerkiem	 do	
OSP	w	Lipowym	Polu,	by	zło-
żyć	strażakom	najserdeczniej-
sze	 życzenia,	 wręczyć	 plakat	
oraz	 kwiaty	 wykonane	 przez	
samych	przedszkolaków.	

W	 podziękowaniu	 za	
pamięć	 przedstawiciele	
straży:	 Jerzy Korycki,	 Sta-
nisław Niziołek	 oraz	 Mi-
chał Korycki	 pokazali	 im	
sprzęt	 pożarniczy.	 Zainte-
resowanie	 było	 ogromne.	
Jerzy Korycki	bardzo	cieka-
wie	opowiadał	o	pracy	stra-
żaka.	 Od	 tej	 chwili	 każdy	
chłopiec	 chciał	 w	 przyszło-

ści	 zostać	 strażakiem.	 Największą	 radość	 sprawił	 dzieciom	 przejazd	
wozem	strażackim.	

W	imieniu	nauczycieli,	pracowników	 i	uczniów	SP	Lipowe	Pole,	
a	także	w	imieniu	prezesa	Stowarzyszenia	,,Wiedza i Rozwój”	Tomasza 
Nowocienia	 składamy	 wszystkim	 strażakom	 wszystkiego	 dobrego,	
wytrwałości	w	pracy	oraz	bezpiecznych	powrotów	z	każdego	wyjazdu.

Ilona Wątła
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Najlepsi czytelnicy
14	maja	2013	r.	w	siedzibie	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Skar-

żysku	Kościelnym	odbyło	się	uroczyste	wręczenie	nagród		najlepszym	
czytelnikom	dziecięcym	roku	2012.	

Najmłodsi	 czytelnicy	 przybyli	 ze	 swoimi	 rodzicami	 i	 nauczycie-
lami.	 Kierownik	 biblioteki	 Teresa Banaszczyk	 serdecznie	 powitała	
wszystkich	 gości	 podkreślając,	 jak	 ważne	 jest	 obcowanie	 z	 książką	
w	dobie	Internetu	i	telewizji.	

Po	wręczeniu	nagród	przez	sekretarz	gminy	Monikę Mączyńską 
na	uczestników	spotkania	czekał	słodki	poczęstunek.	

Laureatami	 konkursu	 czytelniczego	 „Najlepszy Czytelnik Roku 
2012”	 zostali	czytelnicy,	którzy	przeczytali	największą	 ilość	książek.	
W	kategorii	do	6	 lat	byli	 to:	Paulina Karpeta,	 	Jan Jabłoński,	Mar-
cel Zawadzki,	Klaudia Rusnak,	Oliwier Woźniak,	a	w	kategorii	od	7.	
do	12.	lat	Paweł Derlatka,	Agnieszka Strzelec,	Patryk Paź,	Karolina 
Sieczka,	Kacper Jaros	i	Jakub Jaros

Laureatom	gratulujemy	nagród	i	życzymy	dalszej	czytelniczej	wy-
trwałości.	Zapraszamy	do	korzystania	z	księgozbioru	biblioteki.

(jk)

Najmłodsi z Kierza na konkursie „Mam talent”

Dnia	18	kwietnia	przedszkolaki	oraz	uczniowie	klasy	„0”	i „1”	Pu-
blicznej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Kierzu	 Niedźwiedzim	 wzięły	 udział	
w	Gminnym	Przeglądzie	Teatrzyków	Dziecięcych	„MAM TALENT”.	

Dzieci	z	przedszkola	w	składzie:	Natalia Wiśnios,	Iga Niewadzisz,	
Patrycja Sieczka	 i	Nikola Maciejczak	pod	kierunkiem	Iwony	Rafal-
skiej	wystąpiły,	 śpiewając	piosenkę	„Ona tańczy dla mnie”,	 zajmując	
3	miejsce.	Uczniowie	klasy „0”	i	„1” pod	opieką	Jolanty	Woźniak	przed-
stawiły	teatrzyk	pt.	„Królewna Śmieszka”	.Występy	były	udane	i	pełne	
wrażeń.	Wszyscy	uczestnicy	konkursu	zostali	nagrodzeni	drobnymi	
upominkami	i	dyplomami.

Iwona Rafalska

Zmiany u harcerzy
Andrzej Świerczkowski	 z	 Suchedniowa,	 przewodniczący	 Kręgu	

Instruktorskiego	 Łysica	 –	 Steny,	 został	 nowym	 komendantem	 reak-
tywowanego	 po	 ośmioletniej	 przerwie	 Hufca	 ZHP	 Skarżysko	 –	 Ka-
mienna.

Przypomnijmy,	że	w	roku	2005	Hufiec	ZHP	Skarżysko	Kamien-
na	został		rozwiązany		rozkazem	ówczesnego	Komendanta	Chorągwi	

Kieleckiej	 Cezarego Hu-
cia,	 jednostki	 organiza-
cyjne	 zostały	 przeniesione	
Hufca	ZHP	w	Końskich.	

Na	funkcję	komendan-
ta	hufca	zjazd	zgłosił	tylko	
jedną	 kandydaturę,	 która	
została	 poparta	 jednogło-
śnie.	 Zastępcami	 zostali	
Dorota Nowak - Małek	

(zastępca	ds.	programowych),	Katarzyna Komoń - Szaraniec	(zastęp-
ca	ds.	organizacyjnych),	Izabela Sieczka	(skarbnik)	i	Janusz Kowalik 
(członek	komendy	hufca).	Zjazd	wybrał	 również	Komisję	Rewizyjną	
Hufca,	w	skład	której	weszli:	Tadeusz Biber	(przewodniczący),	Zenon 
Krawciów	(członek	komisji),	Krzysztof Miernik	(członek	komisji).

(jaki)

Dzień Ziemi w Majkowie

22	kwietnia	w	Szkole	Podstawowej	w	Majkowie	świętowano	Ogól-
nopolski	Dzień	Ziemi.	Cała	szkoła	odczuła	powiew	ekologii	za	sprawą	
przygotowanego	 przez	 kl.	 IV	 –	 VI	 spektaklu.	 Za	 sprawą	 bohaterów	
–	Jasia	 i	Małgosi	uczniowie	naszej	szkoły	wprowadzeni	zostali	w	te-
matykę	proekologiczną	dotyczącą	recyklingu,	zdrowego	odżywiania	

i	zachowania	się	w	lesie.	Ukoronowanie	dnia	stanowiła	atrakcja	w	po-
staci	zdrowych	i	kolorowych	kanapek	przygotowanych	przez	poszcze-
gólne	klasy.

Iwona Kowalska
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sport -  rek re ac ja

Przybył kolejny „Orlik” w powiecie
26	 kwietnia	 oficjal-

nie	 otwarto	 kompleks	
boisk	sportowych	„Moje 
Boisko – Orlik 2012”.	Na	
terenie	 Zespołu	 Szkół	
Technicznych	 w	 Skar-
żysku-Kamiennej	 po-
jawili	 się	 parlamenta-
rzyści,	 przedstawiciele	
władz	 wojewódzkich,	
Kuratorium	 Oświaty	
w	 Kielcach,	 władze	 powiatowe	 i	 miejskie,	 delegacje	 ze	 szkół	 ponad-
gimnazjalnych	z	terenu	naszego	powiatu.	

Wcześniej	rozegrany	został	turniej	piłki	siatkowej,	w	którym	bez-
konkurencyjne	okazały	się	zawodniczki	Dana Gameb.

Po	części	oficjalnej	na	nowym	
boisku	rozegrano	mecz,	w	którym	
zmierzyli	się	księża	i	samorządow-
cy	 powiatu	 skarżyskiego.	 Spotka-
nie	 zakończyło	 się	 wynikiem	 8:3	
dla	samorządowców.	

Nowoczesny	 kompleks	 boisk	
obejmujący	boisko	do	piłki	nożnej	
o	wymiarach	30,0	m	x	62,0	m	i	bo-

isko	wielofunkcyjne	o	wymiarach	19,1	m	x	32,1	m.	Powstał	również	
budynek	sanitarno-szatniowy.	Teren	jest	ogrodzony	i	oświetlony.	Bo-
iska	kosztowały	blisko	1	mln	300	tys.	złotych.

(jaki)

Grali o Puchar Sekretarz Gminy
Drużyna	SP	Skarżysko	Kościelne	zajęła	II	miejsce	w	rozegranym	

26	kwietnia	Turnieju	Piłkarskim	o	Puchar	Sekretarz	Gminy	Moniki 

Mączyńskiej.	Zwyciężył	zespół	z	Gadki,	na	trzecim	miejscu	uplaso-
wali	 się	 młodzi	 piłkarze	 z	 Jagodnego.	 Wyniki	 poszczególnych	 me-

czów	 były	 następujące:	
Gadka	–	Skarżysko	Ko-
ścielne	 8:2,	 Skarżysko	
Kościelne	–	Jagodne	8:1,	
Gadka	 –	 Jagodne	 9:0.	
W	 zespołach	 wystąpi-
li	 uczniowie	 klas	 V-VI	
szkół	 podstawowych.	
Opiekunami	 poszcze-

gólnych	 zespołów	 byli:	
Michał Dodek	(Gadka),	
Mariusz Gralec (Ja-
godne)	 oraz	 Bogusław 
Kabała	 (Skarżysko	 Ko-
ścielne).

Puchary	 i	 dyplomy	
oraz	 słodki	 upominek	
rywalizującym	 zespo-
łom	 wręczyła	 sekretarz	
Monika Mączyńska,	
radny	Stefan Kiełek	(pomysłodawca	turnieju)	oraz	sędziujący	zawo-
dy	Michał Dudek.

Nasz	zespół	grał	w	składzie:	Dawid Gruba,	Wiktor Gula,	Kac-
per Kocia,	 Damian Piasecki,	 Filip Wierzbicki,	 Krzysztof Stefań-
ski,	Kacper Gładyś,	Adam Małecki	i	Patryk Walkiewicz.

Jacenty Kita
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