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W numerze m.in.:
*  międzynarodowo w Skarżysku Kościelnym,
* życzenia dla pracowników samorządowych,
*  sukces Marysi Gładyś,
*  Dzień Matki – Dzień Dziecka,
*  festiwal talentów w Zespole Szkół Publicznych,
*  II Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy,
*  wydarzenia szkolne oraz mnóstwo wydarzeń sportowych 

a także…
 ZAPOWIEDZI TEGO, O CZYM NAPISZEMY 
 ZA MIESIĄC.

Sportowy tydzień za nami
W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015 r. Gmina Skarżysko Kościelne już po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla  

Wszystkich. W ramach XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin zorganizowano blok 121 imprez sportowo – rekreacyjnych. W sumie 5440 
osób spędzało aktywnie czas.           Czytaj w tym wydaniu „Informatora”, fotorelacja na str. 20.

Fot. Monika Mączyńska

II Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy

30 maja ulicami Skarżyska Kościelnego biegało kilkadziesiąt 
osób podczas wydarzenia sportowego noszącego nazwę II Bieg Ulicz-
ny o Puchar Wójta Gminy. Najmłodsi biegacze na starcie to Kasia 
Kabała (4 lata) i Oskar Garbacz (5 lat)

Czytaj na str. 8

Umowa ze Słowenią podpisana
Międzynarodowa publiczność zdobyta!

Gmina Skarżysko Kościelne już 
w 2008 roku podpisała wstępne po-
rozumie intencyjne o współpracy 
ze słoweńską gminą Beltinci. Osta-
teczna umowa podpisana została 
podczas tegorocznej wizyty.

Czytaj na str. 2

„Kolorowy Świat” w Grzybowej Górze
Taki tytuł nosił 

doroczny festyn koń-
czący rok szkolny, 
który 7 czerwca odbył 
się na placu szkolnym 
w Grzybowej Górze. 
Piękna aura sprawiła, 
że publiczność dopi-
sała.

Czytaj na str. 19
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w y da r z e n i a 

Umowa ze Słowenią podpisana 
Międzynarodowa publiczność zdobyta!

Gmina Skarżysko Kościel-
ne już 2008 roku podpisała 
wstępne porozumie intencyjne 
o współpracy ze słoweńską gminą  
Beltinci. W tym czasie gościliśmy 
już na naszej ziemi przedstawi-
cieli Słowenii oraz zaprzyjaźnio-
nych gmin z Białorusi, Mołdawii 

i Ukrainy, które współpracują z polskimi samorządami w ramach 
Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazow-
sza. 

Ale ostateczne i wiążące 
podpisanie umowy nastąpiło 
podczas tegorocznej wizyty. 
Na sali konferencyjnej urzędu 
gminy dokonali tego wójt gminy 
Zdzisław Woźniak oraz prezy-
dent Beltinci Milan Kerman. 
Wydarzenie miało podniosłą 
rangę. Tego dnia gościliśmy też 
delegacje z Białorusi, Mołdawii, 
Rumunii oraz Słowenii, a także 
samorządowców z całego powiatu. Była członek zarządu powiatu 
Anna Leżańska, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, wójt Bliży-
na Mariusz Walachnia, wójt Łącznej Romuald Kowaliński. Nasz 
samorząd reprezentowały również przewodnicząca rady gminy Ma-
rzena Piętak oraz sekretarz gminy Monika Mączyńska. 

Współpraca dotyczyć będzie m.in. wymiany doświadczeń w za-
kresie realizacji zadań samorządowych, współpracy w dziedzinie 
kultury, sztuki, oświaty, sportu i turystyki, współdziałania w zakre-
sie bezpieczeństwa publicznego, wspierania współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi.

Gospodarze gminy wspólnie z Zespołem Szkół Publicznych 
przygotowali dla naszych gości niespodziankę, którą były występy 
artystyczne dzieci i młodzieży. Występ naszych artystów zachwy-

cił. Jedna z obecnych 
pań skomentowała: -To 
lepsze, aniżeli rozpo-
częty wczoraj festiwal 
w Opolu.

Faktycznie. O ile 
ich postępy będą tak 
szybkie, to kto wie…

Przybyłych powitał 
dyrektor szkoły Witold 

Woźniak i zaprosił na występ. Najpierw przepiękne wykonanie Po-
loneza przez najmłodszych, a w roli prowadzących Oliwia Kocia i jej 

partner Patryk Jędrzejczyk. Później solistki – Martyna Szumiał 
i Oliwia Kocia, duety Agnieszka Sikora, Patrycja Bułka, Ola Pię-
tak i Paulina Ulewińska – im akompaniowała na gitarze Julia Sasal. 
Następnie Kankan w wykonaniu gimnazjalistów, występy wokalne 
zespołu, a na koniec popis Niedźwiadków z Kierza Niedźwiedziego. 
Bez bisowania się nie obyło!

Program przygotowały: Renata Wolska (również występowa-
ła), Małgorzata Bilska, Marzanna Dręga, Magdalena Mamcarz  
i Beata Pastuszka.

Jacenty Kita
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aktualności

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2015 – 
Podziękowania

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015 r. gmina Skarżysko Kościel-
ne już po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu 
dla Wszystkich. W ramach XXI Edycji Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin, zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, pod patronatem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, samo-
rządu gminy wraz z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, 
klubami sportowymi, samorządami wiejskimi i mieszkańcami zor-
ganizowano blok 121 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których 
uczestniczyło aż 5440 osób.

Wszyscy chętni mogli wziąć udział w licznych turniejach, za-
wodach lekkoatletycznych, rajdach pieszych i rowerowych, wy-
cieczkach, torach przeszkód, biegach i grach zespołowych. W teście  
COOPERA udział wzięło aż 261 osób w różnym wieku.  

Szczególne podziękowania składamy za pomoc przy zorga-
nizowaniu trzech dużych imprez tj. II Gminnego Biegu Ulicznego 
o Puchar Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, I Gminnych zawodów 
pt. Złap Rybę i III Turnieju Piłkarskiego o Puchar Sekretarza Gminy 
Skarżysko Kościelne.

Dziękujemy: Danucie Banaczek – za ufundowanie wody dla 
uczestników biegu i pozostałych imprez, Stefanowi Kiełkowi  
i Irenie Sykulskiej - za przygotowanie cateringu, Ksaweremu  
Krupa, Waldemarowi Błach, Szymonowi Płusa, Karolowi  
Kwiatkowskiemu, a także Wojciechowi Drzewieckiemu i pozo-
stałym członkom Rad Sołeckich Skarżyska Kościelnego I i II - za 
wsparcie techniczno –logistyczne, Bogusławowi Kabała, Maciejo-
wi Szaraniec. Dziewczynom z ZSP w Skarżysku Kościelnym w skła-
dzie: Weronika Huptas, Daria Niewczas, Paula Gołosz, Klaudia 
Pastuszka, Patrycja Stapór, Wiktoria Fijałkowska, Patrycja Mi-
siowiec, Warwas Weronika - za pomoc techniczno –organizacyjną.

Dziękujemy załodze pogotowia ratunkowego, policji i jednost-
kom OSP z terenu naszej gminy za czuwanie nad bezpieczeństwem 
i porządkiem.

Kołu Polskiego Związku Wędkarskiego ze Skarżyska Kościel-
nego, w szczególności Tomaszowi Wiatrowi, Ksaweremu Krupie, 
Tomaszowi Szymańskiemu, Piotrowi Marchewka dziękujmy za 
sędziowanie zawodów oraz pomoc organizacyjną. Za catering dla 
małych wędkarzy dziękujemy Krzysztofowi Woźniakowi. 

Bogusławowi Kabale – trenerowi drużyny Młodziki słowa 
podziękowania kierujemy za pomoc techniczno-organizacyjną 
w przebiegu III Turnieju Piłkarskiego o Puchar Sekretarza Gminy 
Skarżysko Kościelne, zaś Stefanowi Kiełkowi i Irenie Sykulskiej za 
przygotowanie grilla dla uczestników zawodów piłkarskich.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom imprez, które 
miały miejsce na terenie naszej gminy w ciągu tych siedmiu sporto-
wych dni i zapraszamy na zmagania sportowe już za rok. 

W imieniu organizatorów –
Wójt Gminy

Zdzisław Woźniak

Weekend bogaty w wydarzenia
Miniony weekend na 

terenie naszej gminy był 
niezwykle bogaty w wyda-
rzenia kulturalno – rekre-
acyjne.

W sobotę przed połu-
dniem swe wielkie umie-
jętności aktorskie zapre-
zentował Teatr Rodzica 
funkcjonujący przy przed-
szkolu samorządowym, który dla dzieciaków wystawił bajkę Jaś i Mał-

gosia. Potem swe 
talenty prezento-
wali przedszkolacy, 
zaś całość zakoń-
czyło wspólne gril-
lowanie.

Później w Maj-
kowie z udziałem 
delegacji węgier-
skiej z konsul ge-

neralną Ambasady Węgier w Polsce na czele, odsłonięta została ta-
blica upamiętniająca przyjaźń polsko – węgierską, przede wszystkim 
pomoc tego narodu 
w walce z bolszewi-
kami w 1920 roku. 
Następnie z udzia-
łem gości z Białoru-
si, Słowacji i Węgier 
w miejscu integra-
cyjnym w Michało-

wie odbył się piknik 
rekreacyjny. Tego 
samego dnia w Kie-
rzu Niedźwiedzim 
odbył się festyn 
rodzinny podsu-
mowujący realizo-
wany w tamtejszej 
szkole projekt unij-

ny, a gwiazdą wieczoru były 
oczywiście Niedźwiadki.

W niedzielę od rana na 
stadionie Ruchu odbywały 
się strażackie zawody spor-
towo – pożarnicze. Po po-
łudniu zaś na scenie przed 
urzędem gminy w ramach 
VII Prezentacji Zespołów 

i Kapel Ludowych To i owo 
na ludowo wystąpiło około 
200 artystów z kilkunastu 
zespołów ludowych. 

Pełna relacja w tych 
wydarzeń w kolejnym wy-
daniu Naszej Gminy.

Jacenty Kita
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Recytatorski sukces Marysi Gładyś
W dniach od 29 do 31 

maja br. w Starachowicach 
odbył się jubileuszowy 
XXV finał Ogólnopolskie-
go Małego Konkursu Re-
cytatorskiego. Uczennica 
klasy IV SP im. Stanisława 
Staszica w Skarżysku Ko-
ścielnym Maria Gładyś po-
twierdziła swoje recytator-

skie sukcesy z ubiegłych lat i znów została laureatem Złotego Klucza 
do Tajemnic Wszechświata.

Na etapie konkursu rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, Marysia 
otrzymała nominację do finału z pominięciem eliminacji wojewódz-
kich. W finale konkursu w kategorii wiekowej (klas IV-VI) rywalizacja 
odbyła się pomiędzy 44 uczestnikami przybyłymi z całej Polski.

W składzie Rady Artystycznej konkursu zasiedli: Dorota Koman, 
Anna Iwasiuta-Dudek i Sebastian Rzeszowski. 

Marysia zaprezentowała w konkursie wiersz M. Strzałkowskiej pt. 
Przytul stracha oraz fragment utworu Bohumila Hrabala pt. Diamen-
towe oczko. 

Marysia w konkursowych rywalizacjach reprezentowała MCK 
w Skarżysku-Kamiennej. Pani instruktor Jagoda Juchniewicz doko-
nała doboru utworów i formy prezentacji oraz przygotowywała warsz-
tatowo uczennicę do występu i zmagań konkursowych. Za włożony 
trud składamy najcieplejsze słowa podziękowania.

Mały OKR jest bardzo liczącym się konkursem recytatorskim dla 
dzieci w Polsce.

a k t ua l n o ś ć

Życzenia od przedszkolaków
Z okazji tradycyj-

nie obchodzonego 27 
maja Dnia Samorzą-
dowca przedszkolaki 
(maluchy i 6-latki) od-
wiedziły pracowników 
urzędu gminy. Chcąc 
wyrazić wdzięczność 
i podziękowanie sa-
morządowcom za trud 

i ogrom ich pracy zapre-
zentowały program ar-
tystyczny pt. Polska mój 
kraj. 

Wszyscy pracow-
nicy urzędu otrzymali 
z rąk dzieci kwiatki oraz 
pamiątkowe upominki. 
Wójt gminy Zdzisław 

Woźniak serdecznie podziękował dzieciom za występ i pamięć oraz 
obdarował dzieci słodyczami. 

MS

Rada Artystyczna w uzasadnieniu protokółu konkursu stwierdzi-
ła, iż:

…jest dla nas ogromną radością móc spotkać się z tak wspaniałymi 
młodymi ludźmi, dla których piękno słowa nadal ma wielkie znaczenie, 
oraz fakt, że przez te słowa, tak często przecież już powtarzane, prze-
kazujecie tyle piękna, prawdy i spraw dla Was istotnych. To ogromna 
radość i dziękujemy Wam za to piękne spotkanie. Zaszczytem jest rów-
nież współpraca z rzeszą mądrych pedagogów i rodziców, którzy dbają, 
aby ci młodzi mieli szansę na rozwój i poznanie oraz zrozumienie rze-
czy ważnych i tak odmiennych niż ciągły pośpiech i sprawy błahe, któ-
rych tak wiele nas otacza. Dzięki temu my również stajemy się bogatsi, 
a nasz świat piękniejszy. Należy również zaznaczyć, że ten konkurs jest 
wyjątkowy za sprawą niezwykle wysokiego poziomu uczestników. Świa-
domość wypowiedzi, panowanie nad warsztatem, piękne prowadzenie 
myśli, a także dobór tekstów zasługują na ogromne słowa uznania.

Gratulujemy!!!
Anna Rokita

Trzecia prezes w cztery miesiące
Agnieszka Derlatka została 

wybrana nowym prezesem Sto-
warzyszenia na Rzecz Odnowy 
Zabytków Świętej Trójcy. Anna 
Kowalik złożyła rezygnację 
z przyczyn osobistych. -Proszę 
uszanować moją decyzję - apelo-

wała była już prezes.
Wcześniej ks. proboszcz Marian 

Czajkowski odmówił modlitwę ape-
lując do Ducha Świętego o wybór 
nowego prezesa. Ostatecznie wszyscy 
obecni na Walnym Zabraniu, czyli 
26 osób udzieli poparcia Agnieszcze 
Derlatce. 

Dokonano też zmian w Statucie zwiększając liczbę członków za-
rządu do 7. Zarząd uzupełniono o osoby Moniki Golińskiej i Andrze-
ja Kwiatkowskiego.

Podczas spotkania 
dyskutowano rów-
nież nad programem 
największej imprezy 
organizowanej przez 
Stowarzyszenie, czyli 
kolejną edycją festynu 
parafialnego. Wiemy 
na pewno, że gwiazdą 
wieczoru będzie wy-
stęp współczesnej wer-

sji zespołu Bony M. Zapewne innych atrakcji również nie zabraknie.
Jacenty Kita
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oto nasze talenty

Oto nasze talenty
W piątek 19 czerwca w Zespole Szkół Publicznych odbyła się ko-

lejna już edycja wydarzenia zatytułowanego Młode Talenty, którego 
uczestników powi-
tała dyrektor szkoły 
Dorota Gibas.

Galę talentów 
w iście oskarowej 
scenerii, z czer-
wonym dywanem 
włącznie, poprowa-
dziły Monika Wiatr  
i Anita Łysakowska. 
Wśród gości byli 

m.in. przewodniczą-
ca rady gminy Ma-
rzena Piętak oraz 
grupa radnych, se-
kretarz gminy Moni-
ka Mączyńska, Rada 
Rodziców, nauczy-
ciele i wychowawcy.

Najpierw za-
prezentowała się 
Marysia Gładyś, 
która została laure-
atką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Złoty Klucz do Tajem-
nic Wszechświata.

A oto laureaci statuetek Młode talenty w poszczególnych katego-
riach: działalność charytatywna i społeczna – Natalia Węgłowska, 
Patrycja Szymańska, Aleksandra Walas, Jessika Sadza, Klaudia 

Wiśnios, Arkadiusz 
Węgłowski; umysł 
ścisły – Maciej Gibas; 
humanista – Bartosz 
Kustra; sport – Kamil 
Kabała, Konrad Sodel, 
Dominika Wiśnios; 
fotografia – Aleksan-
dra Synowiec, Anita 
Łysakowska; sztuka – 

Weronika Huptas; 
osobowość – Bar-
tek Janowski.

W przerwach 
prezentowali się wo-
kaliści: Paulina Ule-
wińska, Aleksandra 
Pająk, Julia Sasal, 
Gulia Cunto, Ma-
rysia Sieczka, Julia 
Sieczka oraz duet 

Aleksandra Tołwińska i Adam Niziołek. Zatańczyły Agnieszka Si-
kora i Patrycja Bułka, a tańczył i śpiewał zespół wokalno-muzyczny 
pod kierunkiem Renaty Wolskiej.

Galę przygotowały: Magdalena Mamcarz, Renata Wolska, Moni-
ka Chrobot i Agnieszka Pakuła. 

Na zakończenie oglądaliśmy kunsztownie przygotowane przed-
stawienie teatralne zatytułowane Świat niedoskonały w reżyserii  
Małgorzaty Paź.

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

Radny czytał dzieciom
27 maja dzieci 

z przedszkola sa-
morządowego wraz 
z Moniką Sławiń-
ską w ramach pro-
gramu Cała Polska 
czyta dzieciom udały 
się na wycieczkę do 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 

W bibliotece cze-
kał już na nich Wło-

dzimierz Foch, radny 
rady gminy, który przy-
gotował do czytania Baj-
ki dzidziusia. Pan Foch 
wspaniale nawiązał 
kontakt z dziećmi. Spo-
tkanie odbyło się w miłej 
i przyjaznej atmosferze. 
W ramach podzięko-
wania przedszkolaki 
wręczyły Panu Włodzi-
mierzowi własnoręcznie 
wykonaną pracę plastyczną.

Teresa Banaszczyk

Jubileusz u sąsiadów
W dniu 31 maja Gmina Łączna świętowała Jubileusz 20.lecia po-

wstania. Wzięli w nim udział przewodnicząca rady gminy Marzena 
Piętak oraz wójt Zdzisław Woźniak.

Po Mszy św. 
nastąpił przemarsz 
na plac szkolny, 
gdzie zaprezento-
wano nowy sztan-
dar, wręczono pa-
miątkowe statuetki 
i dyplomy.

Impreza miała 
charakter pikniku 

rodzinnego, na który organizatorzy przygotowali gry, konkursy, prze-
jażdżki konne, a wesołe miasteczko cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem najmłodszych. Odbyły się też liczne występy artystyczne.

(jaki)

Problem odwodnienia rozwiązany
Po latach starań, wniosków radnych na sesjach – Zarząd Dróg 

w Skarżysku – Kamiennej rozwiązał problem odprowadzania wody 
przy tzw. pętli koło przejazdu w Lipowym Polu Plebańskim. Jezdnia 

została przekopana, położono w niej rurę o odpowiedniej średnicy, 
udrożniono rów odwadniający. Wypada mieć nadzieję, że wreszcie 
woda w tym miejscu przestanie się gromadzić po opadach i wiosen-
nych roztopach.

(jaki)
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Imprezę zorganizowali: radny Zdzisław Rymarczyk, sołtys  
Waldemar Kutera oraz członkowie rady sołeckiej: Piotr Wąsowski, 
Robert Wąsowski, Mirosław Dudek oraz Mariusz Kuźdub.

Jacenty Kita

w sołectwie michałów

Jest już jasno
W Michałowie zrealizowa-

na została inwestycja pod na-
zwą Budowa zasilania w energię 
elektryczną i oświetlenie placu 
w miejscowości Michałów. Prace 
o wartości 26.010 złotych wyko-
nała firma Pro-Mar z Końskich 
i zakończyły się one w terminie.

Zakres rzeczowy obejmował 
budowę linii zasilającej oraz po-
stawienie 6 słupów oświetlenio-
wych. 

(jaki)

Terenowo i strzelecko w Michałowie
Popołudnie w Michałowie w dniu 30 maja upłynęło na sportowo 

– można było się sprawdzić w terenie, a także ocenić swe umiejętności 
strzeleckie, co uczynił również wójt Zdzisław Woźniak.

Zaczęło się od biegu (jazdy) terenowej – startowali rowerzyści, 
osoby na qadach oraz… jeden jeep. Później na terenie miejsca inte-
gracyjnego nagrody najlepszym wręczyli wójt Zdzisław Woźniak, wi-
ceprzewodniczący rady gminy Zdzisław Rymarczyk, dyrektor szkoły 
Danuta Jasiewska oraz sołtys Waldemar Kutera. 
W kat. dziewcząt kolejność była następująca:

I miejsce – Paulina Rauszer
II miejsce – Dominika Bąk
III miejsce – Nadia Miernik

W kat. chłopców:
I miejsce – Kamil Wojton
II miejsce – Bartek Pastuszka
III miejsce – Damian Kaluga

Po godz. 15.00 
rozpoczęły się za-
wody strzeleckie 
pod nazwą Sokół 
nad Żarnówką zor-
ganizowane przez 
XIII Świętokrzy-
ską Grupę Polskich 
Drużyn Strzelec-
kich. Zawody sę-
dziował Leszek 
Steć. 

Przez całe po-
południe licznie 
zgromadzeni bawi-

li się na pikniku rodzinnym, zaś dla wszystkich serwowano ciasto, 
wspaniałą grochówkę którą ugotowała Barbara Wąsowska, pieczo-
no również kiełbaski. Chętne dzieci mogły skorzystać z placu zabaw 
i konnej przejażdżki.

Piknik archeologiczny Rydno’2015
W ostatni weekend maja na skraju naszej gminy odbył się kolejny 

już Piknik Archeologiczny Rydno. Chętni mogli się przenieść w czasy 

sprzed 10 000 lat, obejrzeć ówczesne ubrania, warunki zamieszkania, 
sposoby wytwarzania narzędzi, gotowania, sprzęty codziennego użyt-
ku.

Przez trzy dni obozowisko odwiedziły setki osób aby zobaczyć, jak 
żyli ludzie u progu naszej cywilizacji.

(jaki)
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II Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy
30 maja ulicami Skarżyska Kościelnego pobiegło kilkudziesięciu 

uczestników II Bie-
gu Ulicznego o Pu-
char Wójta Gminy. 
Punkt startowy 
usytuowany był na 
końcu ul. Polnej, 
gdzie gromadzili się 
zawodnicy mający 
wystartować w kil-
ku kategoriach wie-
kowych. 

Organizacyjnie 
porządku pilnowa-

ła Dagmara Błach z urzędu gminy, którą wspomagały Patrycja Stą-
pór, Wiktoria Fijałkowska, Weronika Warwas i Patrycja Misiowiec. 
Pomoc organizacyjną 
okazywali również 
nauczyciele wycho-
wania fizycznego Bo-
gusław Kabała i Ma-
ciej Szaraniec.

Dla rozgrzania 
emocji najpierw na 
kilkudziesięciome-
trowym odcinku po-
biegli Kasia Kabała 
(4 lata) i Oskar Gar-
bacz (5 lat). Nagrodami za wysiłek uhonorowała ich sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, która chwilę później dała sygnał do startu za-
wodnikom pierwszej z kategorii wiekowych.

Na mecie 
uczestnicy biegu 
mogli zregenero-
wać swe siły po-
żywiając się pysz-
ną grochówką 
według receptury 
Jolanty Kapusta, 
a którą zawod-
nikom wyda-
wali m.in. Irena  

Sykulska – przewodnicząca Rady Sołeckiej Skarżysko Kościelne II 
oraz sołtys Stefan Kiełek.

Po zsumowaniu wyników najlepszymi biegaczami w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych byli:
Kat. junior 
I – Szymon Szymański

II – Kacper 
Gładyś

III – Patryk 
Słoma

Kat. młodzież 
szkolna

I – Michał 
Gwarek

II – Jarosław 
Pietras

III – Damian 

Sochacki
Kat. dorośli
I – Tomasz 

Gwarek
II – Zbigniew 

Dulemba
III – Przemy-

sław Bodo
Kat. senior
I – Krzysztof 

Soból
II – Andrzej 

Lasota
III – Leszek Król
Puchary i dyplomy 

najlepszym zawodni-
kom wręczył wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

Nad bezpieczeń-
stwem czuwali człon-
kowie naszych jed-
nostek OSP, załoga 

karetki pogotowia oraz funkcjonariusze policji Paweł Wodziński  
i Grzegorz Mamla.

Jacenty Kita
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w bibliotece 

Pasowanie w bibliotece
Dnia 11 czerwca 20115 

r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Skarżysku 
Kościelnym odbyło się 
uroczyste pasowanie dzieci 
z Przedszkola Samorządo-
wego na czytelników bi-
blioteki. 

W pasowaniu udział 
wzięły dzieci z grupy sze-
ściolatków, które przyszły 

do biblioteki z Zofią Sieczką oraz Magdaleną Kolasą. W uroczy-
stości tej wzięła 
również udział dy-
rektor przedszkola 
Barbara Kocia.

Przed przysię-
gą przedszkolaki 
poznały zasady 
zachowania w bi-
bliotece, korzysta-
nia z jej zbiorów 
i poszanowania 
książek Po tym 
wszystkim nad-
szedł długo oczekiwany moment pasowania na Czytelnika Biblio-
teki. Nowo przyjęte w grono czytelników dzieci otrzymały dyplo-
my, kolorowe zakładki i długopisy. Natomiast najlepsi czytelnicy 
otrzymali nagrody książkowe. 

Teresa Banaszczyk

Tak to ze „Świerszczykiem” było
Był 1 maja 1945 

roku. Trwała woj-
na. W wyzwolonej 
Łodzi, w Spółdziel-
ni Wydawniczej 
Czytelnik, ukazał 
się pierwszy numer 
Świerszczyka. 

Tytuł wymyśli-
ła znana pisarka, 
Ewa Szelburg-
-Zarembina, póź-

niejsza inicjatorka budowy Szpitala - Pomnika Centrum Zdrowia 
Dziecka. Grający za 
kominem świerszcz 
miał być symbolem 
tego, co wiele dzieci 
utraciło w wojennej 
zawierusze – ciepło 
rodzinnego domu. 
Okładkę pierwsze-
go numeru namalo-
wał znakomity ilu-
strator Jan Marcin 
Szancer, natomiast 

Kolejne spotkanie DKK
20 maja 2015 spotkałyśmy się by omawiać książkę Wiadomość. 

Historia drugiej szansy Angeli Hunt. Jedna wiadomość może 
zmienić los każdego z nas. Pey-
ton MacGruder, dziennikarka 
/Tampa Times/ otrzymuje od 
pewnej kobiety plastikowy wo-
reczek z zapisaną kartką. Wia-
domość pochodzi z samolotu, 
który rozbił się kilka dni wcze-
śniej u wybrzeży Florydy. Na 
kartce oprócz inicjału imienia 
i podpisu znajduje się tylko pięć 
słów. Peyton rozpoczyna poszu-
kiwania adresata, do którego 
skierowana była wiadomość. 
Wie, że może napisać świetny 
artykuł i pozyskać wielu czytel-
ników. Nie zdaje sobie jednak 
sprawy, że ta wiadomość zmieni 
całe jej życie. Powieść wciąga od 

pierwszej strony. 
Jest to historia z przesłaniem, skłania nas do zastanowienia się, 

jak każdy z nas zachowałby się w sytuacji ostatecznej, takiej jak 
opisana w utworze. Książkę czyta się przyjemnie i wielu osobom 
może dać coś do myślenia czy zastanowienia się nad własnymi re-
lacjami w rodzinie. Polecamy!

Teresa Banaszczyk

pierwszą winietę Świerszczyka zaprojektował inny wybitny gra-
fik, Eryk Lipiński, satyryk i długoletni redaktor naczelny Szpilek. 
Pierwszą redaktor naczelną Świerszczyka została pisarka, krytyk 
literacki i tłumaczka, Wanda Grodzieńska.

Historię Świerszczyka przypomniała dzieciom podczas spotka-
nia w bibliotece gminnej Teresa Banaszczyk. Każdy uczeń mógł 
przeglądać inny numer czasopisma. Można tam znaleźć wiersze 
i opowiadania, komiksy, historyjki obrazkowe. Są tam bajki i za-
gadki matematyczne, lubiane przez dzieci komiksy. Są propozy-
cje zabaw dla dzieci i prac plastycznych. Są ciekawostki ze świata 
przyrody, kolorowanki, krzyżówki. Każdy tam może znaleźć coś 
dla siebie.

Widać było, że nasza lekcja wzbudziła zainteresowanie Świersz-
czykiem. Na koniec spotkania do przeczytanego opowiadania zo-
stały wykonane rysunki. 

(jaki)
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r a d o s n y  dz i e ń  dz i e c k a

Kankanem zakończyli ETS w Dzień 
Dziecka

Boiska szkolne Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościel-
nym w dniu 1 czerwca tętniły wyjątkowo aktywnym życiem sporto-

wym. Europejski Tydzień Sportu został połączony z Dniem Dziecka. 
Rozpoczął dyrektor szkoły Witold Woźniak dając sygnał do ry-

walizacji. Po zapaleniu 
znicza Szymon Szy-
mański i Dominika 
Wiśnios pobiegli wokół 
boiska dając sygnał do 
rozpoczęcia Spartakia-
dy Europejskiej. O tym, 
że było naprawdę euro-
pejsko świadczyły stroje 
narodowe kilku krajów, 

w które przebrali się zawodnicy. Jeszcze tylko rozgrzewka Zumbą i się 
zaczęło. Konku-
rencji było mul-
tum: zmagania 
na skrzyni, prze-
ciąganie liny, rzut 
do kosza, podcią-
ganie na drążku, 
rozgrywki piłki 

nożnej, hula – hop, skok z piłką między kolanami, skakanka. Piękna 
pogoda sprawiła, że na placu szkolnym panowała prawdziwa sielanko-
wo – rekreacyjna atmosfera.

Później ogłoszono wyniki na najbardziej usportowioną klasę, któ-
rą okazała się IIIa z gimnazjum. 

Podczas pikniku sportowego wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz 
Anna Rokita i dyrekcja szkoły wręczyli puchary w I Memoriale im. 
Pawła Rokity w rzutach osobistych do kosza. W grupie dziewcząt 

Pierwsza była Wiktoria Kraska, 2 - Paulina Matracja a 3 - Ola Pająk. 
Z kolei w grupie chłopców I był Bartosz Drabik, II - Bartłomiej Zając 
a III - Filip Wierzbicki.

Jacenty Kita
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radosny dzień dziecka

Dzień dziecka i dzień sportu
1 czerwca to dzień pełen wra-

żeń i miłych niespodzianek, dzień 
sportu połączony z Dniem Dziec-
ka. 

Uczniowie oraz pracownicy 
szkoły w Kierzu Niedźwiedzim 
uczestniczyli w prawdziwym świę-
cie sportu szkolnego. Przedszkolaki 

spędziły cały czas na zabawie, 
natomiast nieco starsi ucznio-
wie zmagali się w różnorod-
nych konkurencjach spor-
towych. Po wyczerpujących 
zajęciach dzieci bardzo chęt-
nie skorzystały z poczęstunku, 
jakim była grillowana kiełba-
ska i inne przekąski. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom za wszelką pomoc.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak

Piraci zawitali do Lipowego Pola Skarbowego
Z okazji Mię-

dzynarodowego 
Dnia Dziecka do 
Szkoły Podstawo-
wej w Lipowym 
Polu Skarbowym 
zawitali piraci 
z pełną tajem-
nic skrzynią, na 
otwarcie której 

dzieciaki czekały z wiel-
ką niecierpliwością.

Tego dnia blok zabaw 
z dziećmi poprowadziły: 
Ewa Cedro, Małgorzata 
Marszałek, Ilona Wątła 
i Katarzyna Żmijewska.

(jaki)

tem. 
Wszyscy świętowali wte-

dy pełen niespodzianek Dzień 
Dziecka. Największą atrakcją 
była niewątpliwie insceniza-
cja baśni o królewnie Śnieżce 
i siedmiu krasnoludkach. Była 
to szczególna niespodzianka dla 
najmłodszych, ponieważ w ro-
lach baśniowych postaci ujrzały 
własnych rodziców. Dopełnie-
nie stanowiły barwne kostiumy 
i charakteryzacja przenoszące 
widzów w baśniowy świat. W ra-
mach tego dnia odbyła się zaba-
wa w rytmie piosenek wykonywanych przez uczennice i absolwent-
ki naszej szkoły (siostry Żmijewskie oraz Dominikę Grzybowską).
Uczniowie rozegrali mecz piłki nożnej z ojcami. Sędzia Sławomir 
Grzybowski odgwizdał zwycięstwo na rzecz drużyny synów. Pod 
koniec zabawy na dzieci czekała specjalna niespodzianka: dwie baj-
kowe Myszki, które z wielką ochota przyjęły zaproszenie do naszej 
szkoły i obiecały że jeszcze powrócą, gdyż atmosfera była wspaniała. 
Na wszystkich przybyłych czekał słodki poczęstunek. Organizatorzy 
dziękują za wszelką pomoc rodzicom.

Justyna Dziumowicz-Dziura

Dzień Dziecka w Majkowie
Ostatni dzień maja uczniowie, grono pedagogiczne oraz miesz-

kańcy Majkowa i Michałowa wspominać będą z radością i sentymen-

Samorządowcy z życzeniami u przedszkolaków
2 czerwca do 

Przedszkola Sa-
morządowego 
w Skarżysku Ko-
ścielnym zawitali 
niezwykli gości, 
aby z okazji Dnia 
Dziecka przeka-
zać im życzenia 
oraz upominki. 
Tymi niezwykły-
mi gośćmi byli 

wójt gminy Zdzisław 
Woźniak, skarbnik 
Danuta Barwicka 
oraz sekretarz Moni-
ka Mączyńska. Dzieci 
otrzymały do wspól-
nej zabawy puzzle, 
klocki oraz słodycze.

(jk)
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nościowych przedszkolaki 
grały w mega gry planszo-
we, malowały na dużych 
formatach, malowały so-
bie buzie w ulubione wzo-
ry. Odbyła się sezamkowa 
olimpiada i kalambury, 
gdzie nagrodami były 
sezamki i kolorowanki. 
Dzieci tworzyły pacynki 
mupetów oraz muppetowe 
ołówki, lub składały kolo-
rowe wiatraczki, które mogły sobie zabrać do domu. 

Dzieci z uśmiechem na buziach i prezentami od Muppetów wraca-
ły szczęśliwe do przedszkola.

Monika Sławińska

w  Pr z e d sz ko lu

Mali ekolodzy
W przedszkolu 

w Skarżysku Kościel-
nym propagowane są  
treści ekologiczne. Dzie-
ci uczą się dbać o środo-
wisko naturalne, uczą 
się segregować odpady, 
włączają swoich rodzi-
ców do zajęć, przez co 
powstają różnorodne 
pomysły np. podczas 
konkursu na Święto-

krzyską Babę Jagę z różnego typu odpadów. Łączą przyjemne z poży-
tecznym realizując program Chcesz mej rady - segreguj odpady. Za-
praszając teatrzyki 
do przedszkola po-
przez wspólną za-
bawę przekazuje się  
dzieciom jak należy 
dbać  o środowisko.

W dniu 21 maja 
przedszkolaków od-
wiedził Teatr  Ma-
łych Form Art.-Re 
z Krakowa ze spek-
taklem Jaś i Małgo-
sia. Znana na ca-
łym świecie bajka 
zaadaptowana do potrzeb  propagowania treści ekologicznych wśród 
najmłodszych. Główni bohaterowie: Jaś i Małgosia spacerując po lesie 
mają okazję przekonać się jak bardzo brzydko wygląda zaśmiecony, 
brudny las. Dzięki sprytowi udaje się im umknąć złej czarownicy. 
Wracając do domu sprzątają razem z widzami zaśmiecony las. W fabu-
łę spektaklu wplecione są podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. 
Dzieci poznają istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska.

Przedszkolaki i aktorzy świetnie się bawili.
Monika Sławińska

Dzień Dziecka z Muppetami
Ulica Sezamkowa otworzyła swoje podwoje przed naszymi przed-

szkolakami. We wtorek 9 czerwca wspólnie z Muppetami dzieciaki ra-
dośnie zakończyły obchody Dnia Dziecka w Hula Parku w Radomiu. 
Oprócz zabaw w ruraparku, na chybotkach, karuzelach,  gier spraw-

W Teatrze ,,Fraszka” w Radomiu
Szczypta tego, tego garstka,
Tego odrobina,
Troszkę tego, jak z naparstka
I już się zaczyna...

19 maja przedszko-
laki z przedszkola w  
Skarżysku Kościelnym 
wybrały się do Rado-
mia. 

Tam na scenie Te-
atru Fraszka działającej 
przy Teatrze Powszech-
nym specjalnie dla 
nich, aktorzy zapre-
zentowali przedstawie-
nie aktorsko - lalkowe 
Kopciuszek w reżyserii 
Marty Guśniowskiej 

na podstawie znanej baśni braci Grimm. Kopciuszek to mądre, dow-
cipne, barwne przedstawienie z piosenkami i pięknymi lalkami, opo-
wiadające o dziewczynce, która dzięki czarom przybywa na bal i po-
ślubia pięknego królewicza. 

Bowiem na balu, na takim balu
Wszystko się może wydarzyć
Tu nie ma smutku i nie ma żalu,
Tu trzeba tańczyć i marzyć!
Przedstawienie bardzo podobało się małym widzom. Po przyjeź-

dzie do przedszkola swoje wrażenia przeniosły na swoje zabawy w ką-
cikach.

Monika Sławińska



Nasza Gmina 13c z e r w i e c  2015 Nasza Gminac z e r w i e c  2015 13

w zesPole szkół

Sport to super zabawa!
36. uczniów z klas I-III pod opieką wychowawców reprezentowa-

ło naszą gminę w Półfinałach Wojewódzkich Świętokrzyskiej Mini 

Olimpiady w Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych w Skarży-
sku- Kamiennej.

Siedem drużyn walczyło o awans do finału wojewódzkiego, były 
to reprezentacje szkół podstawowych nr 1,4,5,7,8,13  ze Skarżyska Ka-
miennej i SP Skarżysko - Kościelne. 

Organizatorami  świętokrzyskiej mini olimpiady byli: Depar-
tament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Kielcach przy współpracy Urzędu Mia-
sta w Skarżysku - Kamiennej, Starostwa Powiatowego w Skarżysku - 
Kamiennej oraz Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku 
– Kamiennej

W ramach turnieju dzieci miały do wykonania takie zadania jak: 
zakładanie kółek ringo na pachołki, bieg sztafetowy, rzut kółkami rin-
go na materac, tor przeszkód. 

Pierwsze miejsce i awans do finału wojewódzkiego uzyskała repre-
zentacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Skarżysku – Kamiennej, drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 7, na trzecim miejscu uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 8. Nasza szkoła zdobyła czwarte miejsce.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodycze, 
najlepsze drużyny medale i puchary. 

Małgorzata Lisowska

Wizyta pierwszaków w straży pożarnej
Uczniowie klas I pod opieką wychowawców Anastazji Górzyń-

skiej i Małgorzaty Lisowskiej oraz mamy jednej z uczennic – Mał-
gorzaty Błach – odwiedziły Komendę Powiatową PSP w Skarżysku 
– Kamiennej.

Naszą przygodę, która miała miejsce 29 maja rozpoczęliśmy przej-
ściem alejkami miasta. Po dotarciu na miejsce powitali nas Panowie 
Strażacy, którzy opowiadali nam o tajnikach ich pracy. Oprowadzi-
li po pomieszczeniu, 
w którym odbierane są 
zgłoszenia o pożarach 
lub wypadkach oraz 
sali wypoczynkowo – 
konferencyjnej. 

Nasi wychowanko-
wie  wysłuchali rów-
nież opowieści o trud-
nej, odpowiedzialnej 
i niebezpiecznej pracy 
strażaka. Dowiedziały 
się, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i że stra-
żacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków 

samochodowych, ratują zwierzę-
ta, pomagają przy powodzi. Przy 
okazji utrwaliły sobie numer te-
lefonu do Straży Pożarnej – 998 
i numer alarmowy – 112. 

Następnie wyszliśmy na ze-
wnątrz budynku, a tam czeka-
ły same atrakcje. Dzieci mogły 
z bliska oglądać wozy strażackie 
i sprzęt pożarniczy. Dużą fraj-
dą był pokaz zjazdu po rurze do 
akcji ratunkowej o raz efektow-
ne sygnały dźwiękowe i świetlne 
wozów strażackich.  Przez chwi-
lę wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki mogli poczuć się jak strażacy 
przymierzając hełm, specjalną 
maskę lub kombinezon, czy wsia-

dając do wozu strażackiego.
Wizyta w komendzie naszym uczniom bardzo się spodobała. Nie-

którzy chłopcy a nawet i dziewczynki już zaczęli snuć marzenia, jak 
dzielnymi strażakami będą w przyszłości. Czas pokaże, czy tak bę-
dzie?

Na zakończenie wizyty dzieci podziękowały strażakom za miłe 
spotkanie. Po powrocie do szkoły opowiadały z zachwytem swoje 

strażackie przeżycia, które upamiętniły wykonując prace plastyczne.
Organizatorzy wyjazdu składają serdeczne podziękowania pra-

cownikom Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Skarżysku – Ka-
miennej, którzy umożliwili naszym podopiecznym poznanie zawodu 
strażaka z bliska. Życzymy Wam, by służba drugiemu człowiekowi 
była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Małgorzata Lisowska
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Turniej tenisa stołowego o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum

26 maja 2015r w Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym 
odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora 
Szkoły. Do turnieju w kategorii chłopców zgłosiło się 36. zawodników, 
natomiast w kategorii dziewczyn było 12 zawodniczek. Zawody moż-
na było przeprowadzić i zorganizować dzięki dyrektorowi szkoły,  któ-
ry ufundował nagrody.  

Punktualnie o godz. 800 w sali gimnastycznej naszego gimnazjum, 
dyrektor Dorota Gibas powitała wszystkich uczestników turnieju 
i dokonała uroczystego otwarcia zawodów. Życzyła wszystkim wspa-

niałej sportowej zabawy w duchu 
zasad fair play. Podkreśliła rów-
nież, że każdy zawodnik jest już 
zwycięzcą, ale w sporcie jest tak, 
że ktoś musi przegrać aby inny 
mógł  wygrać. Po krótkim loso-
waniu i zestawieniu par rozpo-
częto zawody. 

Zawody przebiegały w mi-
łej, sympatycznej, sportowej at-
mosferze niesionej dopingiem 
publiczności. Turniej był roz-

grywany równocześnie na trzech stołach tenisowych. Dodatkowy 
czwarty stół służył do rozgrzewki wszystkim startującym w zawodach 
uczniom. Przy każdym stole był jeden sędzia punktowy. Nad prawi-
dłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny turnieju. Spo-
tkania toczyły się do dwóch wygranych setów. 

Rozgrywki były zacięte i pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
Żadne słowa nie opiszą zaangażowania, determinacji i ducha walki, 
jaki towarzyszył w tym dniu 
młodym zawodnikom. Po-
dziw wzbudzało ich przygoto-
wanie techniczne oraz taktyka 
gry. Tenis stołowy zmusza za-
wodników bezustannie do po-
dejmowania decyzji, wyrabia 
wolę walki, odporność psy-
chiczną, upór, konsekwencję 

oraz zapewnia zdrowie i kondycję fizyczną.
W kategorii chłopców największymi umiejętnościami technicz-

nymi i taktycznymi wykazali się uczniowie: Kamil Wojton – I miej-
sce, Bartosz Zając - II miejsce, Mikołaj Sieczka – III miejsce. Z kolei 
w kategorii dziewczyn pierwsze trzy miejsca zdobyły: Kamila Król – 
I miejsce, Klaudia Wiśnios – II miejsce, Julia Sasal – III miejsce. 

Zawodniczki i zawodnicy 
otrzymywali z rąk dyrekto-
ra szkoły Witolda Woźniaka, 
pamiątkowe medale, dyplomy 
i puchary. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju  pieczę 
sprawowali: Tomasz Kobierski 
i Bogusław Kabała - nauczycie-
le wychowania fizycznego. 

Prezentowane zdjęcia wy-
konała Aleksandra Pająk z kla-
sy IIa, zaś pieczę nad realizacją 
turnieju sprawowali uczniowie 
klasy IIb Wojciech Strzelec 
i Patryk Rożek.

Tomasz Kobierski
Bogusław Kabała

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym realizuje pro-

jekt napisany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w partner-
stwie z ośmioma inny-
mi uczelniami medycz-
nymi.

Celem projektu 
jest objęcie edukacją 
i profilaktyką stomato-
logiczną dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz ich 
rodziców, nauczycielek 
przedszkolnych, od któ-

rych postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych. 
W ramach projektu promowane są  zachowania prozdrowotne oraz 

profilaktyka chorób jamy ustnej. W ramach edukacji bezpośredniej, go-
ściliśmy w poniedziałek 15 czerwca panią edukator, która poprowadziła 
zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować 
i dbać o zęby. Dzieciństwo bez próchnicy oferuje szereg korzyści zarówno 
dla przedszkoli, jak i dla przedszkolaków i ich rodziców. Przedszkole na-
sze  otrzymało atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadze-
nia zajęć z najmłodszymi, a dzieciaki szereg materiałów edukacyjnych 
oraz zestawy szczoteczek i past do zębów, sponsorowanych przez szwaj-
carską firmę OPTIMED-JUNIOR.

Monika Sławińska
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„Grom” inspiruje
22 maja 2015 

roku w Klubie Woj-
skowym w Cen-
trum Przygotowań 
do Misji Zagranicz-
nych w Kielcach 
odbył się II Festiwal 
Piosenki Inspirują-
cej Wiecznie Młodzi 
o Puchar Wicemini-

ster Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz. 
Udział wzięło 60 zespołów i solistów. Podczas festiwalu wystąpił 

– nie tylko na scenie, ale również w kuluarach – kabaret Grom, który 
zaśpiewał dwa utwory: Do wojska oraz Ciężkie czasy polskiego rolnika.

(jk)

Przenieśli się w średniowiecze
Słoneczny dzień 

w dniu 3 czerwca 
najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Majkowie wraz 
z opiekunami spę-
dzili w Osadzie Śre-
dniowiecznej w Hucie 
Szklanej, gdzie zostali 
przeniesieni w odległą 
przeszłość. 

Każdy z cieka-
wością obserwował 

tą fantastyczną osadę. 
Dzieci podczas zwie-
dzania mogły wcielić 
się w role rzemieślnika 
tj. garncarza, tkacza, 
kowala. Zwiedzaniu 
towarzyszyła świetna 
zabawa, wspaniała at-
mosfera, ale też praca, 
ponieważ przedszkolaki 

pod nadzorem opiekunów spędziły pół godziny na warsztatach, gdzie 
powstały piękne miseczki z gliny ulepione przez dzieci. Osada Śre-
dniowieczna to fajny, ciekawy i bardzo ważny punkt na naszej małej 
przedszkolnej mapie miejsc odwiedzonych. 

Ilona Szwed

Wesoło i zdrowo bo na sportowo
W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu w naszym 

przedszkolu zorganizowano szereg działań promujących aktywność 
ruchową. 

Wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w  zawodach  spor-
towych. Dzieci podzielone na trzy drużyny brały udział w różnych  
konkurencjach. Były to: slalom, gra w dwa ognie, zabawy z piłką, 
skoki na skakankach, przez gumę oraz zabawy z chustą animacyjną. 
Wszystkie dzieci wyróż-
niało duże zaangażowa-
nie w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych 
i chęć zdobycia jak naj-
lepszego miejsca. Należy 
podkreślić, że przestrze-
gane były wszystkie zasa-
dy sportowej rywalizacji, 
a także kulturalnego ki-
bicowania. Zabawy miały 
na celu integrację przed-
szkolnej społeczności dziecięcej podczas wspólnych działań oraz pro-
mowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu. 28 maja 
starsze przedszkolaki wybrały się do Szkoły Podstawowej w Skarży-

sku Kościelnym 
na V Turniej 
Sumo Przedszko-
laka prowadzony 
przez B.  Kabała 
i T. Kobierskie-
go. Przedszkola-
ki uczestniczyły 
w zabawach i po-
kazach zapaśni-
czych. Rywaliza-
cje odbywały się 

w dwóch grupach: dziewczynki – chłopcy. I miejsce w grupie chłop-
ców zajął Dominik Borek, natomiast w grupie dziewcząt I miejsce 
wywalczyła Wiktoria Piętak. Dyplomy wręczyła dzieciom Dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym Dorota Gibas. 
Na zakończenie wszystkie dzieci dostały słodkie nagrody pocieszenia. 
Atmosfera była wesoła, a co najważniejsze sportowa. Rozgrywki spor-
towe przebiegały w przyjaznej i radosnej atmosferze fair play. W po-
niedziałek na zakończenie Tygodnia Sportu zorganizowany został 
bieg do pobliskiego lasku. 

Mamy nadzieję, że swoimi działaniami zachęcimy wszystkich do 
podejmowania jak najczęściej aktywności ruchowej. 

Monika Sławińska
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Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 
11 czerwca uczniowie z klas pierwszych i drugich Szkoły Podsta-

wowej w Skarżysku Kościelnym byli na wycieczce w Górach Święto-
krzyskich.

Opiekę nad nimi sprawowały panie wychowawczynie: Anasta-
zja Górzyńska, Małgorzata Lisowska i Marta Kocia. Oprócz pań 
wychowawczyń uczniami opiekowały się mamy: Agnieszka Sieczka, 
Monika Sławińska i B. Skrzypczyk. Dopisała zarówno pogoda jak 
i humory.

Pierwszym punktem wyprawy był Zagnańsk. Tu porównywali-
śmy swój wzrost z Dębem Bartkiem. Historię i ciekawostki na temat 
tego najstarszego dębu w Polsce (ok.650 lat) opowiedziała A. Górzyń-
ska -  kierownik wycieczki. 

Później udaliśmy się autokarem do Nowej Słupi, gdzie u podnóża 
Łysej Góry odwiedziliśmy kamiennego pielgrzyma - figurę przedsta-
wiającą klęczącego człowieka. A pani Anastazja zapoznała wszystkich 
z legendą o świętym Emeryku. Stąd wyruszyliśmy drogą królewską na 
Święty Krzyż.  
Spacerowali-
śmy czerwo-
nym szlakiem 
po Puszczy 
Jodłowej. Po 
drodze po-
dziwialiśmy 
piękno Świę-
tokrzyskiego 
Parku Narodo-
wego. Wszyscy 
z uśmiechem 
zdobyli szczyt Łysej Góry. 

Dla niektórych dzieci to była pierwsza taka wspinaczka. Tutaj na 
szczycie Łysej Góry zwiedziliśmy najstarsze sanktuarium w Polsce, 
dawne opactwo benedyktynów. A w kaplicy Oleśnickich ucałowaliśmy 
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego i przyjęliśmy błogosławieństwo. 
Przy klasztorze pod opieką jednego z braci podziwialiśmy zbiory  mu-
zeum misyjnego o.o. Oblatów. Zgromadzone tu eksponaty pochodzą 
z całego świata, głównie z krajów gdzie posługują oblaci.  Najbardziej 
cenne i najciekawsze to wyroby z kości słoniowej, afrykańska srebrna 
biżuteria, przedmioty wykonane we skór wężów boa i pytona, a także 
liczne eksponaty z Północnej Kanady.

W dalszym planie naszej wycieczki był obiad. W klasztornej re-
stauracji smakowaliśmy pyszną zupę pomidorową. Później był czas 
na zakup pamiątek z Gór Świętokrzyskich. Po krótkim odpoczynku 
zwiedziliśmy nowoczesne muzeum przyrodnicze. W drodze powrot-
nej, schodząc ze Świętego Krzyża, zatrzymaliśmy się na platformie wi-

Procesje Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludo-
wej zwane Bożym Ciałem) jest to święto obchodzone przez Katolików 
ku czci Najświętszego Sakramentu. W Polsce tradycyjne uroczystości 
związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której 
następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech oł-
tarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czte-
rech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji 
biorą udział wier-
ni, często ubrani 
w ludowe stroje. 
Dzieci posypu-
ją drogę procesji 
kwiatami, niesione 
są święte obrazy 
i śpiewane pieśni 
ku czci Najświęt-
szego Sakramentu.

4 czerwca rów-
nież ulicami naszej 
gminy przeszły 
tłumy wiernych w procesjach, a na zdjęciach uroczystości w Lipo-
wym Polu.

(jaki)

dokowej. Podziwialiśmy rozległe gołoborza oraz panoramę Gór Świę-
tokrzyskich.

I wreszcie ostatni punkt naszej wycieczki: BABYJAGOWO - to 
bajkowa kraina, która jest położona w miejscowości Szklana Huta. 
Już u progu wioski,  przywitały nas świętokrzyskie czarownice, któ-
re opowiedziały o tej niezwykłej krainie. Można było tam zwiedzić 
i zobaczyć: jaskinię zbója Madeja, z naturalnego kamienia odtworzoną 
zgodnie z legendami, z żywym Zbójem pilnującym swoich skarbów, 
śpiącym na czarcim łożu (madejowym). który przedstawił młodym 
podróżnikom swoją historię; domek Jasia i Małgosi, chatkę Baby Jagi 
na kurzej stópce i tunel straaaachuuuu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również Statek Piratów, któ-
rym dzieci odbyły rejs na niby po nieznanych morzach i oceanach 
oraz plac zabaw. To już niestety koniec naszej wyprawy w urokliwe 
Góry Świętokrzyskie.

Do szkoły, gdzie czekali na nas już rodzice wróciliśmy o godz. 
19.00. Wycieczka dostarczyła nam niezapomnianych przeżyć. Wszy-
scy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń do swoich domów.

Małgorzata Lisowska
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Rywalizowali brydżyści
1 czerwca 2015 roku stowarzyszenie Szlem zorganizowało w ra-

mach XXI Ogólnopolskiego Turnieju Miast i Gmin turniej brydża 
sportowego. Turniej prowadził  i sędziował Marek Jaskólski.  

W turnieju, w którym wzięło udział 26. zawodników, uzyskano  
następujące wyniki:
1. Mirosław Prokop/Andrzej Wiśniewski   - 152
2-3. Wacław Ziomek/Władysław Pocheć  - 141
2-3. Robert Długosz/Sławomir Wierzbowicz  - 141
4. Ryszard Adamczuk/Piotr Szczygieł   - 138
5. Mariusz Lelonek/Szczepan Szumielewicz  - 138
6. Józef Łyżwa/Jerzy Poddębniak   - 128
7-8. Marek Jaskólski/Leon Misiak   - 114
7-8. Leszek Kubik/Andrzej Kwiatkowski  - 114
9. Kazimierz Gołąbek/Tadeusz Stasiak  - 110
10. Kazimierz Król/Ryszard Stefański   - 107
11. Henryk Płusa/Wojciech Płusa   - 100
12. Zbigniew Celski/Zenon Wojton   - 94
13. Zbigniew Górzyński/Grzegorz Kocia  - 81

Pół tysiąca ryb na haczyku
Niemal 500 ryb 

złowili uczestnicy 
zawodów wędkar-
skich pod nazwą Złap 
rybkę. Rekordzista – 
Ada Nowak – złowiła 
ich 56!

W niedzielę nad 
tzw. oczkiem roze-
grane zostały zawo-

dy wędkarskie dla 
najmłodszych w ra-
mach kolejnej edycji 
Sportowego Turnie-
ju Miast i Gmin. 

W kategorii 
junior młodszy 
kolejność była na-
stępująca: I miejsce 
– Jakub Zbroiński 
(48 sztuk), II miej-
sce – Karol Pająk (33), III miejsce – Szymon Woźniak (31). Natomiast 
w kat. junior starszy czołowe miejsca zajęli: I miejsce – Ada Nowak 

(56), II miejsce – 
Jakub Wieczorek 
(26), III miejsce – 
Laura Laskowska 
(16).

Nagrody i dy-
plomy wręczyli se-
kretarz gminy Mo-
nika Mączyńska, 
zajmująca się pro-
mocją w Urzędzie 
Gminy Dagmara 
Błach oraz przed-

stawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Tomasz Wiatr.
(jaki)

Zdjęcia: Hubert Szlęzak

Tenis w ramach Turnieju
27 maja 2015 roku Stowarzyszenie Grom i Zespół Romano zorgani-

zowali w ramach XXI Ogólnopolskiego Turnieju Miast i Gmin  turniej 
tenisa stołowego.

Turniej prowadzili  
Szymon Płusa i Krystyna 
Staszewska a sędziował 
Wacław Ziomek.  

Zespół kabaretowy 
Grom przed rozpoczęciem 
turnieju  wykonał napisa-
ne piosenki dla wszystkich 
MAM z okazji ich święta, 
jakim był Dzień Matki, 

a po zakończeniu turnieju zespół Romano dał koncert dla wszyst-
kich uczestników.

W turnieju wzięło udział 21 
zawodniczek  i 29 zawodników. 
W kategorii kobiet I miejsce zaję-
ła Mariola Szumiał, II miejsce - 
Bogusława Kowalik, III miejsce 
- Krystyna Staszewska.

Z kolei w kategorii mężczyzn 
I miejsce zajął Wojciech Półto-
rak, II miejsce - Leszek Wroń-
ski, III miejsce - Marek Boguta. 
Zawodnicy otrzymali puchary pamiątkowe medale i dyplomy.

Szymon Płusa

Aktywna świetlica w Lipowym Polu 
Skarbowym

W dniach od 26 maja do 1 czerwca w ramach Europejskiego Tygo-
dnia Sportu w Świetlicy w Lipowym Polu Skarbowym odbyły się liczne 
konkurencje sportowe, które były skierowane dla dzieci i młodzieży ko-
rzystających ze świetlicy. Celem była popularyzacja sportu i pokazanie, 

w jaki sposób można spędzać wolny czas, poprawiając przy tym kondycję 
i sprawność ruchową. Wśród konkurencji znalazły się między  innymi: 
gra w mini hokeja, dwa ognie, tenis stołowy, przeciąganie liny, tor prze-
szkód. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach wymagających nie tylko 
sprawności ruchowej, ale także sprytu. Zawodom towarzyszyła miła spor-
towa atmosfera.  

Z kolei 1 czerwca odbył się dzień 
dziecka na sportowo. Dzieci mia-
ły przygotowane mnóstwo atrakcji: 
różne zabawy, wyścigi w workach, 
przeciąganie liny, tor przeszkód, za-
bawy chustą klanzą i wiele, wiele in-
nych konkurencji. 

Pogoda dopisała, wszędzie było 
słychać śmiechy i okrzyki radości, co 
sprawiło, że był to wyjątkowy dzień. 

Pod koniec zabawy czekał na dzieci słodki poczęstunek. 
Agnieszka Sadza
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Młodzicy górą
Drużyna Młodzików z SP Skarżysko Kościelne zajęła I miejsce w III Tur-

nieju Piłki Nożnej o Puchar Sekretarz Gminy Moniki Mączyńskiej. Na drugim 

miejscu uplasowali się chłopcy z SP Gadka, na III - dziewczęta również z SP 
Gadka, zaś na IV drużyna z SP Kierz Niedźwiedzi. 

Przy pięk-
nej pogodzie 
zmagania prze-
biegały w praw-
dziwie, sporto-
wej atmosferze. 
Organizacyjnie 
w przygotowa-
nie turnieju za-
angażowała się 
Rada Sołecka 

Skarżyska Kościelnego II z jej przewodniczącą Ireną Sykulską oraz sołtysem 

Stefanem Kiełkiem, którzy grillowali kiełbaski dla zawodników. Pomoc oka-

zali również nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Publicznych 
oraz Dagmara Błach zajmująca się promocją naszej gminy.

Zwycięski zespół zagrał w składzie: Martyna Tarnowska, Kacper Król, 
Daniel Rycombel, Patryk Kobierski, Patryk Socha, Jakub Tołwiński, Aleks 
Wierzbicki, Sebastian Chrobot, Patryk Słomka, Kuba Wieczorek.

Jacenty Kita

W Świerczku na sportowo

30 maja w Świercz-
ku upłynął pod znakiem 
rywalizacji sportowej 
wszystkich mieszkań-
ców, bez względu na 
wiek i płeć. 

Najpierw kilkana-
ście osób wzięło udział 
w biegowym teście  

COOPERA. Bieg wygrał 
Marcin Sykielski, który w 12 
minut przebiegł 2,8 km, II 
był Rafał Ludew (2,75 km), 
a trzeci Przemysław Bodo 
(2,7 km). W marszu z kijkami 
na tym samym dystansie I był 
Dariusz Sieczka, II – Elżbie-
ta Wiaderna, III – Marzena 

Piętak i Barbara Szymczyk.
Później zmagania spor-

towe przeniosły się przed al-
tanę na miejsce integracyjne. 
Tutaj prawdziwych emocji 
nie zabrakło, a mój podziw 
wzbudzały panie, które 
w niektórych konkurencjach 
w niczym nie ustępowały 
panom. I to, wydawałoby się, 

w konkurencja typowo męskich, jak na przykład w dźwiganiu. Gama 
konkurencji była znaczna: przeciąganie liny, bieg z workiem na głowie, 
rzut piłką (i wałkiem – dla pań) do celu, rozgrywki piłki siatkowej.

Na całością czuwali radna Marzena Piętak oraz sołtys Stefan  
Wesołowski.

(jaki).
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Festyn w Grzybowej Górze

„Kolorowy Świat” w Grzybowej Górze
Taki tytuł nosił doroczny festyn kończący rok szkolny, który 7 

czerwca odbył się 
na placu szkolnym 
w Grzybowej Górze. 
Piękna aura sprawi-
ła, że publiczność 
dopisała. Uczest-
ników wydarzenia 
powitała dyrektor 
szkoły Małgorzata 
Strzelec. 

Pierwszy blok 
festynu to występy 
kolorowych uczniów. Stroje były śliczne, czasami wręcz wykwintne, 
choć występowali też panowie w tradycyjnych garniturach. Słowem 
pełny przegląd szkolnej mody.

Najpierw przepiękną piosenkę niezapomnianej Anny Jantar Tyle 
słońca w całym mieście zaśpiewał chór szkolny przygotowany przez 
Sławomira Ziewieckiego. Kolorowe kredki zaśpiewali wychowanko-

wie Joanny Bernackiej 
z punktu przedszkolne-
go. Podopieczni Anety 
Makowskiej z oddziału 
przedszkolnego śpiewali 
piosenkę Ogórek wąsaty, 
z kolei klasa I pod opie-
ką Sylwii Stanisławek 
wystąpiła w różowych 
okularach do tematycz-
nej piosenki. Ewelina 

Hamera z klasą II przygotowała piosenkę Jagódki, Jolanta Kobier-
ska z kl. III utwór Białe łabędzie, zaś Czarnego Alibabę z klasą IV 
przygotował Rafał Lipka. Klasa V przygotowana przez Justynę Ro-
kita wykonała utwór Pomaluj mój świat, zaś wychowankowie Kingi 
Gawron z kl. VI piosenkę Czarne oczy.

Później odbył się pokaz kolorowej mody (zachwyt wzbudza-

ły panny młode), obejrzeliśmy też układ taneczny w wykonaniu  
Julii Zając, Poli Pik, Leny Sykuła, Anny Strzelec, Julii Kuszewskiej  
i Zuzanny Materek.

Tradycyjnie wręczone zostały nagrody dla najlepszych spor-
towców za wyniki 
osiągnięte podczas 
tegorocznej edycji 
Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin. 
Dokonali tego se-
kretarz gminy Mo-
nika Mączyńska, 
dyrektor szkoły 

Małgorzata Strzelec 
oraz przewodniczący 
Rady Rodziców Woj-
ciech Płusa. Otrzy-
mali je: punkt przed-
szkolny – I miejsce 
Kinga Mądra, II 
– Dominik Sieczka, 
III – Marcel Gryz 
i Maria Pacek; klasa 
O – I miejsce Dawid 
Walczyński, II – Zofia Materek, III – Kamila Fijałkowska i Oskar 
Garbacz; klasy I – III (chłopcy) – I miejsce Daniel Gładyś, II – Mate-
usz Janiec, III – Wiktor Sieczka; dziewczęta – I miejsce Emilia Błach, 
II – Julia Zając, III – Anna Strzelec; klasy IV-VI (chłopcy) – I miejsce 

Konrad Mularski, 
II – Karol Zawada, 
III – Paweł Płusa; 
dziewczęta – I miej-
sce Julia Pik, II – Jo-
wita Wiatr.

Później wszyscy 
chętni mogli uczest-
niczyć w grach i za-
bawach, odbyły się 

pokazy sprawnościowe strażaków, zaś zwieńczeniem wieczoru była 
zabawa taneczna z zespo-
łem Focus. Nie zabrakło, 
jak to zwykle w Grzybowej 
Górze, przepysznych wy-
pieków rodziców.

Za naszym pośred-
nictwem Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej 
Górze serdecznie dziękuje 
Rodzicom za przygotowa-
nie przepysznych domo-
wych wypieków. Ponadto pragnie podziękować również Panu Radne-
mu Sebastianowi Pikowi za ufundowanie głównej nagrody w loterii 
fantowej. Szczególnie gorąco Dyrekcja Szkoły pragnie podziękować 

zespołowi Fokus, 
który za darmo za-
pewnił oprawę mu-
zyczną i wspaniałą 
zabawę taneczną 
wszystkim zgro-
madzonym na pla-
cu szkolnym.

Jacenty Kita
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