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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

To i owo zabawowo na ludowo

13 zespołów i kapel ludowych, około 200. wykonawców. Tak 
w skrócie wyglądała VIII edycja prezentacji zespołów i kapel ludo-
wych To i owo na ludowo, która 5 czerwca odbyła się na scenie przed 
budynkiem urzędu gminy.

Czytaj na str. 2

Młode Talenty ‘2016

10 czerwca 2016r. w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbyła 
się piąta edycja Festiwalu Młode Talenty. W 14. kategoriach nomino-
wanych było ponad 50. uczniów. Statuetki otrzymało 22. z nich.

Czytaj na str. 10-11

III Bieg Uliczny za nami

7 min. 55 sek. potrzebował najlepszy biegacz, aby pokonać ok. 
2,5 km trasę III Biegu Ulicznego o Puchar Wójta Gminy. Najlepszym 
przedstawicielem naszej gminy był Kacper Gładyś (8,30). Na starcie 
stanęło około 40. zawodników.

Czytaj na str. 19

Gospodarze górą

Rzuty karne i to stosunkiem bramek 11-10 zdecydowały o tym, że 
młodzi piłkarze z SP Skarżysko Kościelne zwyciężyli w IV Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Sekretarza Gminy.

Czytaj na str. 8

Młodym wędkarzom deszcz niestraszny

Choć niemal cały czas padał deszcz – 13. młodych adeptów 
wędkarstwa wzięło udział w II zawodach wędkarskich Złap rybkę.  
Największa ryba – japoniec - miała 21cm, a złowiła ją Natalia Nowak.

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

To i owo zabawowo na ludowo
13 zespołów i kapel ludowych, około 200. wykonawców. Tak 

w skrócie wyglądała VIII edycja prezentacji zespołów i kapel ludo-
wych To i owo na ludowo, która 5 czerwca odbyła się na scenie przed 

budynkiem urzędu gminy.
Zespoły oraz przyby-

łych gości powitała szefowa  
Grzybowianek – organizato-
ra wydarzenia – Magdalena 
Piętak. Byli wśród nich rad-
ny powiatowy Paweł Wiatr, 
przewodnicząca rady gminy 
Marzena Piętak wraz z grupą 

radnych oraz sekretarz gminy Monika Mączyńska. W trakcie im-
prezy dotarła również poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

Później w imieniu go-
spodarzy gminy przybyłe ze-
społy, artystów i publiczność 
powitały przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak 
i sekretarz gminy Monika 
Mączyńska. 

Następnie prowadzenie 

przejęła Monika Kocia i… się zaczęło. Jako pierwsze na scenie wy-
stąpiły Grzybowianki. Później kolejno prezentowały się inne zespoły, 
wokaliści i kapele, a wszyscy od organizatorów otrzymali pamiątko-
we upominki. Oglądaliśmy więc i słuchaliśmy zespołów Kuźniczan-
ki, Sobótka (oba gmina Bliżyn), Marcinkowianie, Grupę Wokalną 

Senioritas Malinki 
z Szydłowca,  Dwo-
rzanie z Mirca, KGW 
Zagórzanki, Tycho-
wianie Tychów Nowy, 
Osinianki z gminy 
Mirzec. Śpiewał so-
lista Wacław Pejas 
z Sobótki oraz ka-
pele ludowe Bliżej 

Serca z Bliżyna (Zbigniew Jedliński, Jacek Miernik i Władysław  
Kołodziejski) i Grzybo-
wian (Marcin Czarnota, 
Stefan Ruzik i Mieczysław 
Szwed) z Grzybowej Góry, 
zaś na koniec wystąpił chór 
Romano ze Skarżyska Ko-
ścielnego. 

Imprezę zwieńczyła 
zabawa taneczna, do któ-
rej najpierw przygrywa-
ły kapele, następnie DJ  

Mateusz Jeziorski.
Organizatorzy dzię-

kują tym, którzy byli 
współorganizatorami 
wydarzenia tj. Gminie 
Skarżysko Kościelne 
i Powiatowi Skarżyskie-
mu oraz sponsorom: 
Danucie Banaczek, Da-
nucie Barwickiej, An-

nie Minda, Michałowi Węgrzyn, firmie Pierrot (producent napoi) 
oraz Sebastianowi Pik.

Jacenty Kita
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aktualności

Jest nowy komendant powiatowy PSP
Bryg. Marcin  

Machowski z dniem 8 
czerwca objął funkcję 
komendanta powiato-
wego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Skarży-
sku-Kamiennej.

Na awans musiał 
czekać dokładnie dwa 
miesiące, kiedy to objął 
funkcję p.o. komen-
danta po st. bryg. Sylwestrze Hamerze, awansowanym na funkcję 
komendanta miejskiego PSP w Kielcach.

Uroczystość wręczenia awansu miała podniosły charakter. Od-
czytany został rozkaz komendanta wojewódzkiego bryg. Adama 
Czajki o awansie, a dokonał tego jego zastępca st. bryg. Robert Sabat. 
Później na rozkaz dowódcy uroczystości mł. bryg. Michała Ślusar-
czyka przed szereg wystąpił poczet sztandarowy, a nowy komendant 
ucałował sztandar.

Licznie dopisali 
goście. Na uroczy-
stość przybyli: po-
wiatowy kapelan 
strażaków ks. Jerzy 
Karbownik, ko-
mendant powiatowy 
policji Piotr Zalew-
ski, władze powiatu: 
starosta Jerzy Żmi-
jewski, członek za-
rządu powiatu Anna  

Leżańska i radna Danuta Banaczek. Byli przedstawiciele władz gmin, 
naczelnicy i komendanci jednostek OSP z terenu powiatu.

Nasz samorząd reprezentowała sekretarz gminy Monika  
Mączyńska, komendant gminny OSP Piotr Janiec oraz prezesi Tade-
usz Chyb, Marian Gładyś i Dariusz Sasal.

Nowy komendant od gości oraz swych podkomendnych i współ-
pracowników odebrał gratulacje.

Marcin Machowski ma 46 lat, z pożarnictwem związany od 26. 
lat. Najpierw pra-
cował w KP Stara-
chowice, później 
w komendzie wo-
jewódzkiej w Kiel-
cach. Od 15 maja 
2003 był zastępcą 
komendanta powia-
towego PSP w Skar-
żysku-Kamiennej. 
Jego poprzednik – Sylwester Hamera – życzył mu, aby funkcję pełnił 
dłużej niż on (13 lat) i pierwszy komendant Jerzy Kurek (15 lat).

Jacenty Kita

Nabożeństwo w intencji samorządowców
W środę 25 maja 

w Sanktuarium Matki 
Boskiej Ostrobram-
skiej w Skarżysku- 
Kamiennej odprawio-
ne zostało nabożeń-
stwo w intencji samo-
rządowców.

Przybyłych na nie, 
w tym poczet sztan-
darowy Starostwa Po-
wiatowego, władze powiatu oraz gmin z jego terenu powitał ks. Jerzy 
Karbownik, nabożeństwo odprawił rektor radomskiego semina-
rium ks. prof. Czesław Murawski. We mszy uczestniczył wójt gminy  
Zdzisław Woźniak. 

Witając przybyłych ks. 
Karbownik apelował o jed-
ność Polaków. Nawiązał przy 
tym do postawy zmarłego 
kilka dni wcześniej Andrzeja 
Urbańskiego, który zawsze 
mówił o małostkowości ludz-
kich sporów na ziemi. Odno-
sząc się do 27. rocznicy odro-
dzenia samorządu w Polsce 

mówił: - To Wy jesteście służbą dla ludzi i ich spraw, nawet małych. 
To Wy służycie lokalnym społecznościom, wy jesteście najbliżej ludzi 
w naszych Małych Ojczyznach.

(jaki)

Przedszkolacy pracownikom samorządowym

27 maja przypada Dzień Pracownika Samorządowego. Tego dnia 
w 1990 roku odbyły się pierwsze w III Rzeczpospolitej wolne wybory 
władz lokalnych.

Stąd tradycyjnie już 31 maja dzieci 3. i 4. letnie z Przedszkola  
Samorządowego przy-
byli do Urzędu Gminy, 
aby naszym samorzą-
dowcom zaprezento-
wać okolicznościowy 
program przygotowany 
przez Anetę Działak 
i Zofię Sieczka. Przeka-
zali też pracownikom 
samorządowym upo-
minki, a ci zrewanżowali się słodkościami.

Przy okazji życzenia swym pracownikom złożył wójt gminy  
Zdzisław Woźniak - wójtowi z kolei w imieniu pracowników sekre-
tarz gminy Monika Mączyńska.

(jaki) 
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a k t ua l n o ś c i

Zerwany dach wskutek nawałnicy
30 maja około godz. 

19.00 nad Grzybową 
Górą przeszła gwałtow-
na burza. W jej efekcie na 
jednej z posesji zerwany 
został dach. Na miejscu 
pracowali strażacy OSP 
Grzybowa Góra, którzy 
zabezpieczyli uszkodzo-
ny budynek plandekami 

oraz pomagali sprzątać teren.
Burze nad powiatem szalały również 31 maja – głównie w gminie 

Bliżyn oraz w Skarżysku-Kamiennej. W ciągu dwóch dni do usuwa-
nia skutków podtopień 
w odnotowanych zdarze-
niach użyto 9 pojazdów 
i 26. ratowników Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
oraz 34 pojazdy i 141. 
ratowników z Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
powiatu skarżyskiego.

(jaki)

Ćwiczenia ewakuacyjne w ZSP

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 
Witold Woźniak koordynował ćwiczenia polegające na ewakuacji 
dzieci, młodzieży i pracowników placówki. Odbyły się one 3 czerwca.

Na miejsce przybyły dwa zastępy strażaków z Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (10. ra-
towników) oraz załoga karetki pogotowia ratunkowego. Dzieci klas 
młodszych miały możliwość obejrzeć wyposażenie wozów strażac-
kich, chętnie w nich zasiadały. 

Ratownicy medyczni Marcin Kaczmarczyk i Marcin Witkow-

ski urządzili pokaz ratowniczy dla klas gimnazjalnych, z aktywnym 
udziałem młodzieży.

(jaki)

Pielgrzymka strażaków do Ostrej Bramy
5 czerwca, w Nadzwy-

czajnym Roku Miłosierdzia  
i Jubileuszowym Roku 1050.
lecia Chrztu Polski, strażacy 
z powiatu skarżyskiego i oko-
licznych gmin pielgrzymowa-
li do Ostrej Bramy.

Na uroczystą Mszę św. 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej przybyli stra-

żacy z powiatu skarżyskiego i szydłowieckiego, poczty sztandarowe. 
Obecny był wicewojewoda Andrzej Bętkowski i p.o. komendanta  
powiatowego PSP Marcin Machowski.

Przybyłych powitał kustosz ks. dr Jerzy Karbownik, po mo-
dlitwie przed bazyliką, kolumna marszowa pod dowództwem  
Michała Ślusarczyka weszła do świątyni, gdzie odprawiono nabożeń-
stwo w intencji strażaków będących w służbie oraz tych, którzy odeszli 
na wieczną wartę.

Po nabożeństwie poświęcono wozy bojowe. Gminę Skarżysko  
Kościelne reprezentowały delegacje strażaków z Grzybowej Góry  
i Lipowego Pola Plebańskiego.

(jaki)

Rozpoczął się remont remizy w Grzybowej Górze
Trwają prace remon-

towe przy strażackiej  
remizie w Grzybowej  
Górze. Aktualnie budo-
wane są nowe ściany no-
śne od strony czołowej, 
wymieniona zostanie 
brama garażowa, cały bu-
dynek będzie zrównany 
z wysokością szkoły, od 

ulicy pojawią się okna. Budynek zyska też nowy strop oraz dach. Koszt 
remontu szacowany jest na ponad 200 tys. złotych, jak na razie we wła-
snym zakresie finansują go strażacy w Grzybowej Góry.

(jaki)



Nasza Gmina 5c z e r w i e c  2016 Nasza Gminac z e r w i e c  2016 5

r o dz i n n e  Pi k n i k i

Festyn Rodzinny w Grzybowej Górze za nami
Regiony Polski 

– pod tym tytułem 
5 czerwca odbył się 
Festyn Rodzinny 
w Grzybowej Górze. 
Atrakcji nie brakowa-
ło.

Przybyłych powi-
tali w imieniu organi-
zatorów Małgorzata 
Strzelec – dyrektor 

szkoły i Marian Gładyś – prezes OSP. Wśród gości obecni byli: prze-
wodnicząca rady gminy Marzena Piętak, sekretarz gminy Monika 
Mączyńska, radni: Renata Kępa, Sebastian Pik i Janusz Sieczka.

Najpierw regiony Polski prezentowali uczniowie poszczególnych 
klas przygotowani 
przez wychowawców. 
Chór szkolny (opie-
kun Ewalina Hame-
ra) wykonał piosenkę 
Polska, później pre-
zentowały się kolejne 
regiony naszego kraju: 
Śląsk (przedszkolaki 
– opiekun Agnieszka 
Pokrzywka), Podhale 

(klasy O – Aneta 
Makowska), Ma-
łopolska (klasa I – 
Ewelina Hamera), 
Mazowsze (klasa II 
– Sylwia Stanisła-
wek), Kaszuby (kla-
sa III – Katarzyna 
Kowalik), Pomorze 
(klasa IV – Rafał 
Lipka), Świętokrzy-

skie (klasa V – Rafał Lipka) oraz Kujawy (klasa VI – Justyna Rokita), 
a całość tej części zakończyła piosenka Kocham Cię Polsko w wykona-
niu chóru.

Układy taneczne prezentowali uczniowie szkoły: Blanka Cen-
da, Julia Działak, Natalia Działak, Kamila Fijałkowska, Paulina  

Karpeta, Nikola Klimo-
rowska, Lena Madej, Zofia 
Materek, Zuzanna Materek, 
Maja Nowak, Natalia Parki-
ta, Emilia Raczyńska, Anna 
Strzelec, Lena Sykulska 
i Norbert Wiatr.

Później odbyły się pokazy 
tańca zumba w… wykonaniu 

rodziców uczniów, któ-
rą poprowadził Artur 
Cieślik, a podziwiali-
śmy występy Karoliny 
Dąbrowskiej, Doroty 
Działak, Aleksandry 
Kawalec, Anny Pacek, 
Małgorzaty Strzelec 
i Agnieszki Walczyń-
skiej.
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Odbyły się też konkursy dla dzieci i dorosłych (nagrody fundował 
Sebastian Pik), rozstrzygnięto loterię fantową, zaśpiewały wokalistki 

Karolina Lis i Katarzyna Połeć. Można było skosztować tradycyjnych 
wypieków przygotowanych przez rodziców, oprawę muzyczną zapew-
nił DJ WAH.

Jacenty Kita

r o dz i n n e  Pi k n i k i

Rodzinny piknik w Majkowie
Na okoliczność Dnia Dziecka rodzice SP w Majkowie dla swych 

dzieci przygotowały w dniu 12 czerwca atrakcyjne popołudnie.

Licznie przybyłych powitała dyrektor szkoły Danuta Jasiewska, 
później obejrzeliśmy przedstawienie – bajkę zatytułowaną Calinecz-
ka w wykonaniu Teatru Rodzica. Program z rodzicami przygotowały 

Justyna Dziumowicz-Dziura i Ilona Szwed, zaś w rolę aktorów wcie-
lili się: Justyna Połeć i Magdalena Rymarczyk (Narratorzy), Elżbieta 
Borek (Mama Calineczki), Katarzyna Lichocik (Calineczka), Wikto-
ria Mączyńska (Ropucha), Paweł Nowak (Ropuch), Ewa Kępa (Chra-

bąszcz), Joanna Nowak (Chrabąszczówna), Agnieszka Adamczyk 
(Mysz), Mariusz Szwanke (Kret), Agnieszka Niewczas (Jaskółka),  
Jarosław Leśniewski (Elf) oraz wszystkie dzieci (i ich opiekunki) 
w roli łąki – oczywiście w łąkowym przebraniu.

Następnie rozegrany został mecz Ojcowie kontra Synowie. Zwy-
ciężyli Synowie 10:0. Całość zakończyła zabawa taneczna dla dziecia-
ków.

Jacenty Kita

Gmina pozyskała pieniądze na PGN
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje miesz-

kańców gminy, że w dniu 10 maja 2016r. pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Skarżysko Kościelne została 
podpisana umowa dotacji na kwotę 16.000,00 zł, stanowiącej 80% 
kosztów kwalifikowanych zadania pn.: Opracowanie Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Są pieniądze na usuwanie azbestu
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje miesz-

kańców Gminy, że w dniu 11 maja2016r. pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Skarżysko Kościelne została 
podpisana umowa dotacji na kwotę 27.200,00 zł - stanowiącej 85% 
kosztów kwalifikowanych zadania pn.: Transport i unieszkodliwianie 
płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowią-
cych własność osób fizycznych  z terenu gminy Skarżysko Kościelne. 

Na kwotę dotacji składają się:
1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 11.200,00 zł, tj. – 35,0% kosz-

tów kwalifikowanych zadania, 
2. środki NFOŚiGW w Warszawie –16.000,00zł, tj. – 50,0% kosz-

tów kwalifikowanych zadania.
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w  G m i n i e  i  o ko l i c y

Biegali, maszerowali i dźwigali
Mimo mało sprzy-

jającej początkowo 
pogody – w sobotę 28 
kwietnia w Świerczku 
udało się przeprowa-
dzić cykl imprez spor-
towo – rekreacyjnych 
w ramach ETS.

Najpierw mimo 
nadciągającej burzy kil-
ka osób wyruszyło na 
trasę biegową oraz nor-
nic walking. W biegu – 
Teście Coopera – I był 
Przemysław Bodo, II - Bronisław Bodo a III -Kamil Sykulski. Trasę 
nornic walking najszybciej pokonali: Dariusz Sieczka, Renata Kubic-
ka i Elżbieta Wiaderny.

Później z małym opóźnieniem przeprowadzono blok imprez dla 
dzieci (gry zręcznościowe, przeciąganie liny, bieg z woreczkiem na gło-
wie, rzut do celu) w grupie do 6 i powyżej sześciu lat. Przeprowadzono 
również zawody dla dorosłych w dźwiganiu ciężarków. W kat. kobiet 
zwyciężyła Jadwiga Sykulska przed Elżbietą Wiaderny i Aleksandrą 

Wiaderny, w grupie 
mężczyzn kolejność 
była następująca: Mar-
cin Sykulski, Mateusz 
Szymczyk i Kamil Sy-
kulski.

Zwycięzcy oraz 
wszystkie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe me-
dale, dyplomy i słod-
kości.

Później, przy grillu 
i stoisku z domowymi 
wypiekami, odbyła się 
zabawa taneczna.

Nagrody ufundo-
wali: Marzena Piętak 
(poczęstunek dla naj-
młodszych) Danuta 
Banaczek oraz Eweli-
na i Hubert Olejarz.  

Medale i puchary zakupiła gmina Skarżysko Kościelne.
Organizatorem imprezy był sołtys Świerczka i Rada Sołecka.

Jacenty Kita

„Grom” na kieleckiej scenie
Kabaret Grom został zaproszony na koncert w Kielcach, który 

został przygotowany przez organizatorów plebiscytu Scyzoryki 2016. 
Odbył się on 27 maja.

Zespół kabaretowy Grom ze Skarżyska Kościelnego tworzą:  
Szymon Płusa, Kazimierz Przybycień, Bogusława Kowalik, Urszula 
Fijałkowska, Maria Ferszt, Mieczysław Szwed. Artyści są w wieku od 
54 do 75 lat, mają mnó-
stwo wigoru, którym 
zarażają publiczność. 
Kabaret występował 
na wielu festiwalach, 
między innymi Wiecz-
nie Młodzi. Dał występ 
również na Ukrainie. 
Grupa zajęła II miejsce 
w Festiwalu Scyzoryki 2014 w kategorii piosenka.

(jaki)

Co potrafi pies policyjny?
O tym mogli się 

przekonać przy oka-
zji ćwiczeń ewaku-
acyjnych uczniowie 
najmłodszych klas 
SP w Skarżysku Ko-
ścielnym.

Gościli oni czte-
rech funkcjonariu-
szy policji: asp. Mariusza Kwiatkowskiego, mł. asp. Karola Surdy, m. 
asp. Tomasza Banacha oraz st. post. Jarosława Grunta, którzy przy-
byli do nich z dwoma psami policyjnymi – Neronem i Omanem. 

Przewodnicy wraz z psami wrócili właśnie ze specjalistycznego 
szkolenia w Szkole Policji w Szczytnie. Co ciekawe – okazało się, że 
psy również otrzymują oceny za swe umiejętności.

Pokazy dzieciaki nagradzały brawami, zadawały też policjantom 
liczne pytania.

(jaki)
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turniej o Puchar Sekretarz Gminy

Gospodarze górą
Rzuty karne i to 

stosunkiem bramek 
11-10 zdecydowały 
o tym, że młodzi pił-
karze z SP Skarżysko 
Kościelne zwyciężyli 
w IV Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Se-
kretarza Gminy.

Do rozgrywek 
przystąpiły trzy 

drużyny uczniów klas 
IV-VI ze szkół pod-
stawowych w Gad-
ce, Grzybowej Górze 
i Skarżysku Kościel-
nym. Ostatecznie 
o wyniku zdecydowa-
ły rzuty karne, a decy-
dującą bramkę strzelił 

Wiktor Niewadzisz.
Puchary, medale i dy-

plomy wręczyli: sekretarz 
gminy Monika Mączyń-
ska przy pomocy Dagma-
ry Błach z UG, sołtysów 
Stefana Kiełka i Walde-

mara Błacha, koordyna-
tora turnieju Bogusława  
Kabały, radnego An-
drzeja Kwiatkowskie-
go oraz sędziów Rafała  
Lipki i Michała Dudka.

Zwycięski zespół 
zagrał w składzie: Wik-
tor Niewadzisz – bram-

karz, Kuba Wieczorek, 
Przemek Sobczyk, 
Igor Dąbrowa, Kac-
per Działak, Wiktoria 
Zając, Nikola Ćmiel, 
Wiktoria Czarnota, 
Filip Kuliński i Ma-
teusz Wątły. Królem 
strzelców (4 gole) został  

Maciej Zając z Gadki.
Organizatorzy dziękują za 

pomoc i przygotowanie pysz-
nych kiełbasek z grilla paniom 
Irenie Sykulskiej i Annie 
Błach oraz panom Stefanowi 
Kiełek, Waldemarowi Błach, 
Stanisławowi Tokarskiemu. 
Nad całością czuwali Dagma-
ra Błach i Bogusław Kabała. 

Dziękujemy również sponsorom: firmie Lukosz za pyszną kiełbaskę na 
grilla, firmie Dan z Szydłowca za wodę mineralną dla zawodników 
oraz piekarni Batmar za przekazane pieczywo.

Jacenty Kita

Gmina Skarżysko Kościelne opracowuje 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Skarżysko Kościelne przystąpiła do opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to jeden z dokumentów niezbędnych 
do ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich planowa-
nych przez gminę inwestycji. 

Celem opracowania dokumentu jest planowe prowadzenie działań 
zawartych w Pakiecie Klimatycznym 2020, w tym:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 

w ogólnym bilansie energetycznym,
- podniesienie efektywności energetycznej, co przyczyni się do 

zmniejszenia łącznego zużycia energii,
- poprawy jakości powietrza.

Po co gminie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie 

pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej w latach 2020-2024. 
Gminy, które posiadają opracowany plan będą mogły brać udział 
w programach, w których można będzie uzyskać dofinansowanie 
m.in. na: termomodernizacje budynków, wdrażanie Odnawialnych 
Źródeł Energii, działania z zakresu modernizacji transportu publicz-
nego.
Jakie najbliższe działania zostaną podjęte w związki z opraco-
waniem Planu?

Pierwszym etapem prac nad dokumentem jest przeprowadzenie 
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Będzie to 
wykonane za pomocą badania ankietowego. Sołtysi z poszczególnych 
sołectw odwiedzą poszczególne gospodarstwa domowe i przeprowa-
dzą wywiad z właścicielami gospodarstw domowych. Badanie nie jest 
anonimowe, jednak dane uzyskane z badań nie zostaną wykorzystane 
w innym celu, jak do opracowania Planu. Formularz ankietowy bę-
dzie można także pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Skar-
żysko Kościelne (www.skarzysko.com.pl) i po wypełnieniu dostarczyć 
do urzędu.

Informacje uzyskane z ankiet posłużą do sporządzenia bazy da-
nych o emisji oraz pomogą zaplanować działania zmierzające do ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a , 26-115 Skarżysko 
Kościelne, tel.: 41 271 44 66, faks: 41 271 44 81, e-mail: koscielne@
skarzysko.com.pl; www.skarzysko.com.pl 
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Czwarte spotkanie DKK
11 maja klubowiczki 

Dyskusyjnego Klubu Książki 
przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Skarżysku Kościel-
nym spotkały się na czwar-
tym w tym roku spotkaniu.

Omówiona przez nas na 
spotkaniu pozycja to Ostatni, 
który umrze Tess Gerritsen. 
Kolejna powieść z serii, któ-
rej bohaterkami są detektyw 
Jane Rizzoli oraz doktor me-
dycyny sądowej Maura Isles. 
Niektórymi wątkami nawią-

zuje do poprzednich powieści – Klub Mefista  oraz Dolina umarłych. 
Tym razem centrum zainteresowania stanowią dzieci , które w wy-

niku przemocy utraciły swoje rodziny. Kryjąca wiele tajemnic prywat-
na szkoła Evensong otoczona hektarami lasów, chroniona żelaznym 
ogrodzeniem i systemami alarmowymi, bez zasięgu telefonów komór-
kowych jest miejscem zamieszkania ponad dwudziestu uczniów, gdzie 
pod opieką psychologa uczą się radzić sobie z gniewem, koszmarami, 
odzyskać równowagę i poczucie bezpieczeństwa. Powieść kryminalna 
obfitująca w szybkie zwroty akcji, przerażające i nieprzewidywalne 
wydarzenia o sporej dawce emocji. Polecamy. 

Program jest realizowany we współpracy z Instytutem Książki.
Teresa Banaszczyk

Uhonorowanie naszych mieszkanek
Na sesji rady powiatu skarżyskiego w dniu 23 maja nasza pisarka, 

poetka, propagatorka kultury lokalnej Elżbieta Jach została laureatem 
Powiatowych Dębów w kategorii sztuka.

Gratulacje na tę okoliczność 
pani Elżbiecie złożyli radna po-
wiatowa Danuta Banaczek i wójt  
Zdzisław Woźniak.

W uzasadnieniu kapituły czyta-
my m.in. Emerytowana nauczycielka, 
osoba twórcza w wielu dziedzinach 
sztuki. Pisze wiersze, fraszki, afory-
zmy, limeryki, bajki dla dzieci i dorosłych. Rzeźbi w drewnie, interesuje 
się także kulturą ludową, zbiera regionalne pamiątki, które eksponuje 
w utworzonym przez siebie „Spichlerzu Regionalnym”. Jako poetka za-
debiutowała w almanachu „Świat i my” w 1987 r., a jako fraszkopisar-
ka w Magazynie „Słowa Ludu” w 1989 r. Wydała 11 publikacji, w tym 
- sześć wierszowanych bajek dla dzieci „Bajki z przysłowiami”, tomik 
poezji „...a sosny niebo przesuwają”, zbiór fraszek, aforyzmów i wier-
szy satyrycznych „Tere fere kuku”, tomik poezji regionalnej „W cieniu 

wikliny”, zbiór wierszy „Niecodzien-
ność” oraz zbiór fraszek i utworów 
satyrycznych „Słowo daję. 

Utwory Elżbiety Jach znajdują 
się w 26. antologiach, almanachach, 
pracach zbiorowych i wydawnic-
twach pokonkursowych. Druko-
wały je pisma lokalne, regionalne 
i ogólnopolskie (głównie Święto-

krzyski Kwartalnik Literacki, Radostowa, Akant). Jest laureatką wielu 
ogólnopolskich konkursów literackich i satyrycznych m.in. otrzymała 
I nagrodę w XIII Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Literackim 
im. L. Staffa (2011), I nagrodę w XXVI Międzynarodowym Konkursie 
Poetyckim Szukamy talentów wsi Wąglany - Białaczów (2007). Od po-
czątku istnienia Grupy Literackiej Wiklina działała bardzo aktywnie, 
a od trzech lat jest jej opiekunką. 

Elżbieta Jach jest animatorką działań kulturotwórczych gmi-
ny i Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym. Z jej inicjatywy umieszczona została pa-
miątkowa tablica na kapliczce we wsi Świerczek oraz zbudowany 
nagrobek powstańca styczniowego Franciszka Starachowskiego na 
cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym. Wszelka działal-
ność Elżbiety Jach prowadzona jest charytatywnie”.

(jaki)

XII Piknik Archeologiczny Rydno 2016 za nami
Od 15 do 17 maja na skraju 

naszej gminy, w miejscu pre-
historycznych znalezisk arche-
ologicznych, odbył się Piknik  
Archeologiczny Rydno 2016.

W zainscenizowanych obo-
zowiskach z epoki kamienia 
przedstawiono najważniejsze 
zagadnienia związane z życiem 

w tej epoce: metody uzyskiwania ognia, techniki obróbki krzemieni 
i innych materiałów, metody wytwarzania i zastosowania barwników 
mineralnych (między innymi krwicy otrzymywanej z hematytu wydo-
bywanego w przeszłości na Rydnie), różne rodzaje broni myśliwskiej, 
prehistoryczną sztukę, gastronomię, magię oraz dodatkowo metody 
pracy archeologów.

(jaki)

Wystawa obrazów Bogusława Jelonka
Pochodzi z Lipowego 

Pola i choć mieszka obecnie  
w Skarżysku-Kamiennej, to jak 
sam mówi, nadal więcej prze-
bywa w rodzinnej wsi. Mowa 
o Bogusławie Jelonku, którego 
obrazy możemy oglądać w holu 
urzędu gminy oraz gminnej bi-
bliotece.

Pan Bogusław maluje od około 10 lat. –W tematyce moich obra-
zów dominują pejzaże i malarstwo rodzajowe. Podglądam rosyjskich 
i holenderskich mistrzów – mówi.

Zaczął malować pod koniec pracy zawodowej na kolei, a konkret-
nie przy budowie mostów i linii kolejowych. Maluje dla siebie, swych 
prac nie sprzedaje, choć jedną z nich przekazał na aukcję organizowa-
ną przez OSP Lipowe Pole Plebańskie.

(jaki)
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Młode Talenty ‘2016
10 czerwca 2016r. w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbyła 

się piąta edycja festiwalu Młode Talenty.

Imprezę w iście hollywoodzkim stylu zorganizował Samorząd 
Uczniowski Gimnazjum wraz z opiekunem Anną Rokitą, przy 
współpracy z Renatą Wolską, Agnieszką Pakułą i Małgorzatą Paź, 
Dyrekcją i Radą Rodziców. Pomysł na festiwal zrodził się z potrzeby 
wspierania utalentowanej artystycznie młodzieży uczącej się w naszej 
placówce. Specjalnie na tę okazję przygotowano mnóstwo atrakcji 
m.in. wernisaż fotografii i rysunków, występy artystyczne oraz mini 
recital gitarowy. Uczniowie mieli swoje wielkie święto – Święto Mło-
dych Talentów. 

W 14. kategoriach 
nominowanych było 
ponad 50. uczniów. Sta-
tuetki otrzymało 22. 
z nich. 

Oto oni: wokalist-
ka - Giulia Cunto kl. 
IIIc; muzyka - Maria 
Sieczka kl. IIIc, Dawid 

Kutwin kl. IIIc; sztuka - Weronika Pożoga kl. IIIa, Gabriela Stefa-
niak kl. IIIc; fotografia - Karolina Róg kl. IIIa, Natalia Scibisz kl. IIIb;  
sport dziewczęta - Wiktoria Kraska kl. IIIc; sport chłopcy - Kamil 
Wojton kl. IIIa; taniec - Karolina Płusa kl. IIIa, Natalia Rybak kl. 
IIIa, Zuzanna Pa-
kuła kl. IIIc; aktor/
aktorka -  Małgo-
rzata Bernatek kl. 
IIIc; umysł ścisły 
-  Damian Po-
trzeszcz kl. IIIc; 
humanista - Moni-
ka Wiatr kl. IIIb; 
technika - Szcze-

pan Potrzeszcz kl. 
IIIc; działalność 
charytatywna -  
Aleksandra Pająk 
kl. IIIa, Paulina 
Ulewińska kl. IIIa, 
Oskar Glijer kl. IIIa, 
Katarzyna Gajew-
ska kl. IIIb;  osobo-

wość - Bartłomiej Zając 
kl. IIIa; mega talent - Ju-
lia Sasal kl. IIIa.

Galę uświetniły 
występy artystyczne 
uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. 
Zaproszeni goście mogli 

podziwiać występy m.in. 
zespołu tanecznego z kl. 
IV SP, Marii Sieczki, 
Blanki Figarskiej, Da-
wida Kutwina, Giulii 
Cunto, Pauliny Ulewiń-
skiej, Aleksandry Pająk, 
chóru szkolnego oraz 

zespołu instrumental-
nego. 

Po zakończeniu 
festiwalu goście mieli 
okazję podziwiać foto-
grafie, rysunki i obra-
zy zaprezentowane na 
wernisażu. Można było 
również skosztować wy-
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pieków uczniowskich podczas 
charytatywnego kiermaszu 
ciast (cały dochód ze sprzedaży 
przeznaczono na operację Izy  
Jaworskiej).

Kolejna taka impreza już za 
rok. Mamy nadzieję, że będzie 
się ona cieszyła dużym zainte-
resowaniem rodziców i miesz-

kańców naszej gminy. 
Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego dziękuje: 
Dyrekcji Szkoły i Radzie Ro-
dziców za wsparcie w przy-
gotowaniu imprezy, paniom 
Renacie Wolskiej, Agniesz-
ce Pakule i Małgorzacie Paź 
za pomoc w zorganizowaniu 

uroczystości, uczniom 
klasy IIIa za zaan-
gażowanie w przy-
gotowanie festiwalu 
a wszystkim uczniom, 
którzy przygotowy-
wali wernisaże i deko-
racje.

Anna Rokita

Uczniowie ZSP na wycieczkach
W ostatnich tygodniach mijającego powoli roku szkolnego 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym uczestniczyli 
w dwóch wycieczkach.
Uczniowie w „Spichlerzu Regionalnym”

1 czerwca uczniowie klas drugich  z wychowawczyniami spotkali 
się z Elżbietą Jach - regionalną artystką i poetką, inicjatorką powsta-
nia Spichlerza Regionalnego.

Dzięki ciekawym opowieściom Pani Eli mogliśmy przenieść się 
kilkadziesiąt lat wstecz i przekonać się, jak żyli nasi przodkowie. 
Zwiedziliśmy izbę wiejską oraz zgromadzone w niej stare przedmioty 
codziennego użytku, narzędzia pracy, odzież, ozdoby itp. związane 

z tradycjami regionu skarżyskie-
go. 

Następnie zostaliśmy za-
proszeni na Stryszek, gdzie 
podziwialiśmy mini galerię rę-
kodzieła. W spichlerzu uczest-
niczyliśmy także w muzealnej 
lekcji Dawne zabawy dzieci. Na 
zakończenie wizyty Pani Ela za-

poznała nas ze swoją poetycką twórczością. Na pamiątkę spotkania 
wpisaliśmy się do Księgi Pamiątkowej.

Serdecznie dziękujemy Pani Eli za ciepłe przyjęcie i przekazaną 
wiedzę. 
Wycieczka do Radomia

2 czerwca uczniowie z klas 
drugich i klasy trzeciej „a” pod 
opieką nauczycieli pojechali na 
wycieczkę autokarową do Ra-
domia.

Chcąc poznać historię re-
gionu, tradycję i miło spędzić 
czas, wybraliśmy się do Muzeum Wsi Radomskiej. Na wspólnych 
warsztatach regionalnych Od ziarenka do bochenka zgłębialiśmy ta-
jemnicę powstania chleba. 

Uczniowie dowiedzieli się, z jakiego zboża powstaje chleb, jak 
wytwarzana jest mąka, co to 
jest zakwas i jak tradycyjnie 
wypieka się chleb. Na zaję-
ciach próbowaliśmy samo-
dzielnie pozyskać mąkę oraz 
formować z ciasta drożdżo-
wego bułeczki. Po upieczeniu 
chrupiące bułeczki zjedliśmy 
ze smakiem.

Podczas wspólnego spa-
ceru z przewodnikiem po 
malowniczym skansenie 

zwiedzaliśmy zagrody chłopskie, remizę strażacką, młyn i inne daw-
ne zabudowy wiejskie. 

Następnym punktem naszej wycieczki było Centrum Zabaw 
Hula - Park. Tutaj dla dzieci czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, 
ozdobienie okularów minionko-
wych, zabawy z balonami, kon-
kursy oraz wesołe gry i zabawy. 
Z uśmiechem na twarzy poże-
gnaliśmy Radom i zadowoleni 
wróciliśmy  do domu. To była 
kolejna ciekawa wycieczka, łą-
cząca naukę z zabawą.

Małgorzata Lisowska

INFORMACJA (dot. zbiórki odpadów)
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy groma-

dzić w workach przeznaczonych do ich zbierania (worki rozdawane 
przez Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o .o.).

Wszelkiego rodzaju inne pojemniki, zbiorniki lub worki do tego 
nie przeznaczone nie będą odbierane.

Również odpady pozostawione luzem – nie popakowane nie zo-
staną zabrane.

Odpady selektywne mogą być gromadzone w innych przeźroczy-
stych workach i dodatkowo powinny być odpowiednio opisane jaki 
rodzaj odpadów się w nich znajduję. 
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Minął miesiąc w przedszkolu
Program edukacyjny w przedszkolu

 W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole przystąpiło do 
realizacji ogólnopolskiego programu Czyste powietrze wokół nas  
organizowanego przez Powiatową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną 
w Skarżysku Kamiennej. 

Celem programu było: uczenie dzieci szacunku do otaczającego 
świata, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papie-
rosowego, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł 
dymu papierosowego oraz zwiększenie wiedzy na temat skutków pa-
lenia papierosów.

W programie uczestniczyły dzieci 4 i 5-letnie. Treści progra-
mu realizowane były w czasie 5 zajęć warsztatowych: Co i dlaczego 
dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?, Co się dzieje, kiedy ludzie 
palą papierosy?, Jak unikać dymu papierosowego?, Nie pal przy mnie!. 
Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości 
dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, poznały czyn-
niki mające wpływ na zdrowie, dostrzegały szkodliwość palenia tyto-
niu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki. Poznały 
również dinozaura Dinka, który cały czas towarzyszył nam podczas 
zajęć oraz uczyły się piosenki o nim. Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chęt-
nie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. 
W ramach uroczystych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu dzieci 
z naszego przedszkola wraz z rodzicami wykonały prace do konkursu 
plastycznego, zorganizowanego przez PSSE w Skarżysku Kamiennej.

Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją wiedzę 
na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać 
o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie 
są najbardziej narażone na dym tytoniowy. 
Mini zapasy przedszkolaków

19. młodych adeptów sztuki za-
paśniczej - wychowanków naszego 
przedszkola - rywalizowało 31 maja 
podczas VI Turnieju Mini Zapa-
sów Dziewcząt o Chłopców w Wieku 
Przedszkolnym. 

Wcześniej pokazy umiejętności 
zapaśniczych pokazały przedszkola-
kom Gabrysia Walas i Julia Kabała. 

Choć była to przede wszystkim 
zabawa, to jednak nagrodzono 
najlepszych – wśród dziewczynek 
była nią Magdalena Markiewicz, 
wśród chłopców – Jakub Jasik, zaś 
wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy za udział w turnieju.

Na marginesie organizator 
turnieju Bogusław Kabała powie-

dział nam, że turniej jest elementem prowadzonego w szkole od dwóch 
lat projektu zatytułowanego Zapasy sportem wszystkich dzieci w śro-
dowisku wiejskim, do którego w całej Polsce wytypowanych zostało 
tylko 15 szkół. Jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu oraz 
Polskiego Związku Zapasów. W zajęciach uczestniczy 12. młodych 
adeptów zapasów, we wrześniu jadą na zawody do Warszawy.
Przedszkolacy pasowani na czytelnika

8 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościel-
nym odbyło się uroczyste zakończenie zajęć bibliotecznych oraz paso-
wanie dzieci z Przedszkola Samorządowego na czytelników biblioteki. 

W pasowaniu udział wzięły dzieci z grupy Biedronek, które w na-
stępnym roku szkolnym rozpocz-
ną już naukę w Szkole Podstawo-
wej  Przed przysięgą przedszkolaki 
poznały zasady zachowania w bi-
bliotece, korzystania z jej zbiorów 
i poszanowania książek Po tym 
wszystkim nadszedł długo ocze-
kiwany przez dzieci moment pa-
sowania na Czytelnika Biblioteki. 
Wszystkie dzieci otrzymały drob-
ne upominki. Natomiast najlepsi czytelnicy otrzymali nagrody książ-
kowe.

Przedszkolaki oraz grono pedagogiczne serdecznie dziękują pani 
Teresie Banaszczyk za cykl zajęć mających na celu zapoznanie dzieci 
z biblioteką, propagowanie idei  głośnego czytania, promowanie czy-
tania książek i dbania o nie oraz rozbudzanie zainteresowań czytelni-
czych dzieci.

Monika Sławińska

„Jak nie czytamy jak czytamy”
Redakcja miesięcznika Biblioteka w szkole zaprosiła uczniów szkół 

z całej Polski do udziału w akcji masowego czytania, która miała na 
celu promocję czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Nasza szkoła 
również włączyła się w to nowa-
torskie i ciekawe wydarzenie.

10 czerwca 2016r. o godz. 
10.30 uczniowie wyszli na plac 
przed budynkiem szkoły podsta-
wowej, gdzie przygotowana zosta-
ła akcja pod hasłem Jak nie czyta-

my jak czytamy związana z ustanowieniem rekordu czytania w jednym 
momencie. Wszyscy przynieśli ze sobą swoją ulubioną książkę. Część 
wychowanków zajęła 
przygotowane miej-
sca, tworząc w ten 
sposób słowo CZY-
TAMY. Po  krótkim 
powitaniu i przedsta-
wieniu celu naszego 
nietypowego spotka-
nia, chętni uczniowie 
(głównie z klas I-III) 
przeczytali kolejno 20 zalet czytania. Należą  się im ogromne brawa 
za odwagę i piękne czytanie. Następnie wszyscy przystąpili do cichego 
kilkuminutowego czytania swojej ulubionej  lektury. Spotkanie za-
kończyło się przejściem pod bibliotekę szkolną, gdzie uczniowie mogli 
oddać wypożyczone książki.

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji włączyły się uczennice 
klasy IIa gimnazjum: Blanka Figarska i Joanna Derlatka, którym ser-
decznie dziękuję za pomoc.

Monika Walachnia-Zawadzka
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w Szkołach

Z życia SP w Grzybowej Górze
Ekologia w Grzybowej Górze

We wtorek 24 maja uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej 
Górze odwiedzili artyści z białostockiego Teatru Profilaktycznego 
Magik, którzy wystąpili w przedstawieniu Jak Piotruś Dobre Serduszko 
uratował planetę Ziemię?

Aktorzy w wesoły i ciekawy sposób przybliżyli dzieciom problem 
segregacji śmieci 
kształtując posta-
wy proekologiczne. 
Wesołymi piosen-
kami i zabawnymi 
scenkami zachęcali 
do dbania o otacza-
jące nas środowisko 
zwracając uwagę na 
zagrożenia zwią-
zane z zanieczysz-
czeniami lasu. Do 

wspólnej zabawy zaprosili dzieci, które chętnie wzięły czynny udział 
w przedstawieniu. Była to wartościowa lekcja ekologii, która zostanie 
na długo zapamiętana.  
Smacznego!

Wtorkowy poranek 7 czerwca upłynął dzieciom z Szkoły Podsta-
wowej w Grzybowej Górze niezwykle przyjemnie. Naszą szkołę od-
wiedzili artyści z przedstawieniem profilaktycznym Mniam, mniam 
propagującym idee zdrowego odżywiania się i dbania o swoje zdrowie. 

Główna bohaterka pod wpływem złego jedzenia zamieniła się 
w tłustą kiełba-
skę zgodnie z my-
ślą: Jesteś tym, co 
jesz. Przeraziła się 
swoim wyglądem 
i chciała się zmie-
nić, więc odwiedzi-
ła babcię, lekarza 
i Magdę Seler, dzię-
ki którym przeszła 
niezwykłą meta-
morfozę zmieniając się w zdrową dziewczynkę. Artyści doskonale ba-
wili publiczność, przez śmiech uczyli zasad zdrowego odżywiana, a do 
swojego przedstawienia włączali również dzieci. 

Za swój występ otrzymali gromkie brawa. 
Wyśpiewały III miejsce

W piątek 10 czerwca w Publicznym Przedszkolu w Skarżysku Ko-
ścielnym odbył się 
Festiwal piosenki. 

Dzieci z Oddzia-
łu Przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze 
wzięły w nim udział 
w składzie: Wik-
toria Zając, Maria 
Pacek i Aleksandra 
Makowska. Dziew-
częta zaśpiewały 

piosenkę Przedszkolna samba oraz wykonały układ taneczny do pio-
senki. Dziewczynki zajęły III miejsce otrzymując medale oraz puchar. 

Występ został przygotowany pod kierunkiem Anety Makowskiej. 
(rl)

Profilaktyczne spotkania w szkole
W ramach XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dla klasy  

V Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym pedagog szkolny 
Renata Wiatr zorgani-
zowała spotkanie z funk-
cjonariuszem Policji asp. 
Anną Sławińską i pra-
cownikiem Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej Małgorza-
tą Ledwójcik. 

Poruszana tematyka 
dotyczyła odpowiedzial-

ności prawnej nieletnich, przemocy rówieśniczej, dopalaczy i narko-
tyków. Dla wyrazistości przekazu zostały zaprezentowane uczniom 
również prezentacje multimedialne. 

Uczniowie słuchali zaproszonych gości z wielkim zainteresowa-
niem, na zakończenie spotkania zadawali wiele pytań.
„Marihuana – prawdy i mity”

W ramach tych samych działań zorganizowane zostały dla klasy 

VI szkoły podstawowej i każdej klasy gimnazjalnej warsztaty prowa-
dzone przez terapeutów 
uzależnień Stowarzysze-
nia Pomocy Arka Noego 
Pawła Włoska i Marcina 
Rzeczkowskiego na te-
mat Marihuana – prawdy 
i mity. 

W ramach działań 
profilaktycznych odbyła 
się również rada szkole-
niowa dla nauczycieli Jak 

rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków w szkole i spotkanie 
profilaktyczne dla rodziców Narkotyki – to nie dotyczy mojego dziecka.

Renata Wiatr
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atmosfera pełna radości, 
ale i determinacji. Nie 
zabrakło także kiełbasek 
z grilla i ogniska. 

Dzień Dziecka na 
długo pozostanie w pa-
mięci dzieci. Było to świę-
to uśmiechu i radości.
Sukces na konkursie 
plastycznym

W ramach programu edukacji antytytoniowej pod hasłem Czyste 
powietrze wokół nas, 
którego organizato-
rem był Państwowy 
Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Skarży-
sku-Kamiennej, dzieci 
z punktu przedszkol-
nego oraz oddziału 
przedszkolnego wzię-
ły udział w konkursie 
plastycznym. 

Do konkursu zo-

stały zgłoszone 
dwie prace - Olafa  
Duklasa z punk-
tu przedszkolne-
go, który otrzymał 
wyróżnienie oraz 
Bartłomieja Maciej-
czaka, który zdobył 
III miejsce. Chłopcy 
zostali nagrodzeni 
dyplomami oraz upominkami w postaci gier planszowych. 

Gratulujemy!
Więcej zdjęć na www.pspskierz.szkolna.net.

Andżelika Kocia
Katarzyna Woźniak

w  Sz ko ł ac h

Z życia SP Kierz Niedźwiedzi
Na Zielonej Szkole

W dniach 16-20 maja uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim wybrali się na Zieloną Szkołę do Zakopanego. 
Wyjazd pozwolił uczniom zmierzyć się ze swoimi słabościami, otwo-
rzyć się na problemy swoje i innych oraz pomógł zwiększyć samooce-
nę i motywację.

Program wycieczki był bardzo bogaty i dzieci spędziły czas inten-
sywnie. Przez cały okres pobytu w Zakopanem uczniowie zwiedzili: 
Gubałówkę, Wielką Krokiew, Dolinę Białego, a także Dolinę Kościeli-
ska, gdzie znajduje się Jaskinia Mroźna, która wywarła na wszystkich 
ogromne wrażenie. Dzieci odwiedziły również Bacówkę, dowiedzia-
ły się tam jak powstają prawdziwe oscypki z owczego sera oraz mieli 
okazję spróbowania ich. Zmierzali także, w kierunku Sarniej Skały, co 
było nie lada wyzwaniem. Odwiedzili domek do góry nogami, w któ-
rym niejednej osobie mogło zakręcić się w głowie. Ciekawymi atrak-
cjami okazały się: Wystawa Figur Woskowych, Labirynt Luster oraz 
Fabryka Cukierków. Nie obeszło się bez zakupu pamiątek na najsłyn-
niejszej ulicy Zakopanego – czyli na Krupówkach. 

Największą radość sprawił uczniom Aqua Park, gdzie wszyscy do-
skonale się bawili i przeżyli mnóstwo wrażeń. Oczywiście, żeby wy-
cieczkę zaliczyć do udanej w drodze powrotnej uczniowie wstąpili do 
Restauracji McDonald’s. 

Na koniec wszystkie dzieci dostały drobiazgi, które były nagrodą 
za wytrwałość i dobre zachowanie. Pobyt na Zielonej Szkole był dla 
każdego wspaniałym czasem, pełnym niesamowitych przeżyć.
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to radosne święto wszystkich dzieci. W tym dniu 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim przygoto-
wano wiele atrakcji. 

Przedszkolaki spędziły czas na zabawie, nie obyło się także bez 
malowania twarzy. Natomiast starsi uczniowie brali udział w różno-
rodnych konkurencjach sportowych. W czasie zawodów panowała 

Wyśpiewali I i II miejsce
10 czerwca 2016 

roku dzieci z punk-
tu przedszkolnego 
i klasy 0 Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwie-
dzim wzięły udział  
w I Przeglądzie Pio-
senki Przedszkol-
nej organizowanym 
przez Przedszkole Sa-

morządowe w Skarżysku Kościelnym. 
I miejsce zajęła grupa Smyki (Kaja Duklas, Maja Kowal, Olaf 

Duklas, Maciej Woźniak) z punktu przedszkolnego z piosenką Dżun-
gla, natomiast II miejsce grupa Stokrotki z klasy 0 z piosenką Wiosna 
w błękitnej sukience (Karolina Gruszczyńska, Patrycja Ulewińska, 
Ewa Indyka, Jagoda Rymarczyk). 

Dzieci zostały obdarowane medalami oraz pucharami. Serdecznie 
gratulujemy! 

Kornelia Piskorz
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w Szkołach

Minął miesiąc w SP Lipowe Pole 
Skarbowe

Za nami kolejny, pracowity i bogaty w wydarzenia, miesiąc z życia 
szkoły w Lipowym Polu Skarbowym.
„Bo mama i tata to najlepszy duet świata”

W dniu 25 maja uczniowie Szkoły Podstawowej i  Punktu Przed-
szkolnego w Lipowym Polu Skarbowym świętowali Dzień Mamy 
i Taty czyli Dzień Rodziny. 

Mali wykonawcy zaprosili wszystkich przybyłych na wykład na 
temat rodziców do Akademii Miłości. Poezją, śpiewem i tańcem przy-
pomniały jak ważna dla dziecka jest rodzina. Występ dostarczył wiele 
radości i wzruszeń, a nagrodzony został gromkimi brawami. Rodzice 
zostali obdarowani prezentami własnoręcznie wykonanymi przez ich 
pociechy. 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Wiele powodu do radości 
miały dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej oraz Punktu Przed-
szkolnego w Dzień Dziecka, 
który dla nich tak naprawdę, 
rozpoczął się już 31 maja 

Uczniowie  z małej szko-
ły,  gościli  w skarżyskiej 
Brykolandii, gdzie świetnie 
się bawili, dając upust swojej 
niespożytej energii, talentom 
tanecznym i kreatywności, 
w wymyślaniu wspólnych 
zabaw, w nowo utworzonych 
kącikach tematycznych. 

Wyjazd był prezentem od 
organu prowadzącego szko-
łę – Stowarzyszenia Wiedza 
i Rozwój. Rodzice natomiast, 

na 1 czerwca - święto dzieci, ufundowali pyszny torcik. Na koniec 
dnia dzieci zostały, kolejny już raz, obdarowane słodkim upominkiem 
przez anonimowego Darczyńcę. 

Dziękujemy!
„Nie pal przy mnie, proszę”

W ramach programu edukacji antytytoniowej Nie pal przy mnie, 
proszę, który organizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skarżysku-Kamiennej, uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej  
w Lipowym Polu Skarbowym wzięli udział w konkursie plastycznym. 

Do konkursu można 
było zgłosić dwie prace. 
Obie wysłane prace pla-
styczne, promujące zdrowie 
i zachęcające do zrezygno-
wania z używki, jakim są pa-
pierosy - Oliwii Stopińskiej 
i Kacpra Sieczki uczniów 
klasy II, zostały nagrodzone 
dyplomami oraz nagrodami 
książkowymi. 

Gratulujemy!
Na sportowo w Lipowym Polu Skarbowym

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego  
w Lipowym Polu Skar-
bowym wzięli udział  
w XXII Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin 
2016 r., do którego 
zaprosiła ich Gmina 
Skarżysko Kościelne. 
Miały miejsce nastę-
pujące konkurencje 
turniejowe.: Szybcy 
i sprawni - tor prze-
szkód, Turniej tenisa 
stołowego, Turniej sza-

chowy – finały, Celne oko 
- turniej rzutów do celu. 
W każdej konkuren-
cji byli inni zwycięzcy, 
a na koniec po zliczeniu 
ogólnej punktacji, zosta-
li wyłonieni zwycięzcy 
TMiG. 

Miejsce I zajął   
Kacper Sieczka, II 
- Julia Glijer a III  

Jakub Mendak.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Sto-

warzyszenie Wiedza i Rozwój - organ prowadzący szkołę, natomiast 
wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplo-
mami.

Małgorzata Pączek

Jak zostać weterynarzem?
Po tej wycieczce, na 

pytanie: Kim chcesz zostać 
w przyszłości? -  była tylko 
jedna odpowiedź: WETE-
RYNARZEM :)

Kolejnym punktem 
w planie wycieczek zawodo-
znawczych w SP w Lipowym 
Polu,  była wizyta w gabine-
cie weterynaryjnym. Dzieci 
miały okazję zobaczyć, jak 

wybudzany jest pies po operacji, oglądały z zaciekawieniem przyrządy 
służące do badań, miały możliwość pooglądania pod mikroskopem 
preparatów oraz wysłuchały jak się zachować się w sytuacji spotkania 
z nieznanym zwierzęciem. Serdecznie dziękujemy dr Cichoniowi oraz 
jego asystentce za ciekawą lekcję i cierpliwe odpowiadanie na wiele 
pytań dzieci.
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S P o r t

III Bieg Uliczny za nami
7 m.in. 55 sek. potrzebował najlepszy biegacz, aby przebiec ok. 

2,5 km trasę III Biegu Ulicznego o Puchar Wójta Gminy. Najlepszym 
przedstawicielem naszej gminy był Kacper Gładyś (8,30).

Na starcie stanęło około 40. zawodników. Sygnał do startu dał wójt 
gminy Zdzisław Woźniak. Najpierw na trasę o długości 200 m wybie-
gła trójka dzieciaków, później nastąpił start biegu głównego.

Ostatecznie w biegu dla najmłodszych (do 6. lat) pierwsze miejsce 
zajęła Kasia Kabała, drugie Kacper Jach, a trzecie Zosia Jabłońska.

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, nagrody oraz dyplo-
my, które wręczył wójt gminy 
Zdzisław Woźniak w towa-
rzystwie radnej Renaty Kępy 
oraz Dagmary Błach z UG. 

Dodajmy, że ostatni za-
wodnik potrzebował 24. mi-
nut na dotarcie do mety. Go-
ściliśmy biegaczy nie tylko 
z naszej gminy, ale również 
z Skarżyska-Kamiennej, Sad-
ku, Gąsaw a nawet… Rzeszo-
wa.

Organizatorzy bie-
gu dziękują za pomoc 
w organizacji biegu: Soł-
tysom i Radom Sołeckim 
Skarżysko Kościelne I i II 
oraz radnym: Stefanowi 
Kiełkowi, Jackowi Bry-
zikowi, Renacie Kępie 
i Andrzejowi Kwiatkow-

skiemu. Dziękujemy 
Jarosławowi Mosioł-
kowi i Bogusławowi  
Kabale oraz wolonta-
riuszkom z ZSP w Skar-
żysku Kościelnym za 
obsługę techniczną 
i sędziowską. Były to: 
Gabrysia Walas, Julia 

Kabała, Ewa Lisowska, 
Wiktoria Młodawska 
oraz Katarzyna Sieczka 
ze świetlicy w Lipowym 
Polu SKarbowym.

Dziękujmy OSP Lipo-
we Pole Plebańskie, OSP 
Grzybowa Góra, OSP 
Kierz Niedźwiedzi oraz 
załodze karetki pogoto-

wania za zapewnienie 
bezpieczeństwa i za-
bezpieczenie medycz-
ne. Szczególne podzię-
kowanie kierujemy dla 
Dagmary Błach, za 
całościowe ogarnięcie 
tego wydarzenia - po-
zyskanie sponsorów, 
przygotowanie nagród, 
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dyplomów i czuwanie nad całością. 
Dziękujemy również sponsorom, wśród 
których byli: Hotel Promień Danuta Ba-
naczek - pyszna grochówka, Firma Dan 
Szydłowiec - woda dla zawodników, 
Piekarnia Batmar – chleb.

Jacenty Kita

S P o r t

Rywalizowali o II ligę szachową
W dniach 10-12 czerwca w hotelu Senator w Starachowicach  od-

były  się  finałowe rozgrywki  III Ligi Świętokrzyskiej.  W rozgryw-
kach wzięło udział sześć najlepszych drużyn z rundy zasadniczej.

Wyniki przedstawiają się następu-
jąco: ćwierćfinały: Bristol Busko-Szlem 
Skarżysko-Kościelne 68,6:98; Hotel Se-
nator-Geobejur Radom 95:89,6; półfi-
nały: CK  Kielce-Hotel Senator 99,8:103 
(30,8:28, 23:21, 27:26, 19:28), Kamienna   
-  Szlem Skarżysko-Kościelne 96,8:113 
(37,8:21, 38:28, 7:34, 14:30); finał: Hotel 

Senator Starachowice-Szlem Skarżysko-Kościelne - 118,2:63 - wynik 
po czwartym segmencie (24:17, 44:12, 0:24, 43:10) ze względu na zbyt 
dużą  różnicę punktów Szlem zrezygnował z dalszej gry. Drużyna Ho-
tel Senator Starachowice awansowała do II Ligi.

W debiucie tych rozgrywek nasza drużyna odniosła duży sukces 
zajmując drugie miejsce. Zarząd stowarzyszenia gratuluje osiągnię-
tego wyniku  i dziękuje wszystkim zawodnikom drużyny biorących 
udział w grze, za sportową postawę i poświęcony czas. Poniżej za-
mieszczamy wszystkie wyniki osiągnięte przez naszą drużynę oraz  
osiągnięcia  osobiste poszczególnych zawodników.

Zarząd Stowarzyszenia  SZLEM.

Turniej brydżowy w ramach ETS
30 maja 2016  roku  Stowarzyszenie  Szlem  zorganizowało ramach  

XXII Ogólnopolskiego Turnieju Miast i Gmin i Europejskiego Tygo-
dnia Sportu turniej brydża sportowego. 

Pierwsze miejsce przypa-
dło parze Andrzej Łepkowski/
Andrzej Wiśniewski (106 pkt), 
drugie – Ryszard Adamczuk/
Piotr Szczygieł (99) a trzecie 
Wojciech Płusa/Jerzy Woj-
tachnio (92)

Puchary dla zwycięz-
ców i nagrody rzeczowe ufundował prezes stowarzyszenia Andrzej   
Kwiatkowski. Turniej prowadził i  sędziował  Marek Jaskólski.  

W turnieju wzięło udział  28 zawodników.
Najlepsi w klasyfikacji rocznej są: Piotr Szczygieł (187 pkt.), An-

drzej Wiśniewski (180), B(174,5), Andrzej Kwiatkowski (170). Łącz-
nie klasyfikowanych jest aż 60. brydżystów.

(jaki)

Na sportowo w Grzybowej Górze
W dniach 30 maja - 1 czerwca br. 

w Szkole Podstawowej w Grzybowej 
Górze prowadzone były rozgrywki 
sportowe w ramach Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich i Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin. 

Dzieci rywalizowały w różnorodnych dyscyplinach i konku-
rencjach wykazując ogromny zapał do ćwiczeń i chęć rywalizacji. 
W poniedziałek 30 maja dzieci i młodzież realizowali zadanie Pobiegaj  
razem z Nami zachęcające między innymi do uprawiania joggingu 
oraz biegania dla zdrowia. We wtorek uczniowie wzięli udział w tur-
nieju gier zespołowych Z boiska na stadiony, podczas którego wyszu-
kiwano talenty sportowe. W Dzień Dziecka przeprowadzono zawo-
dy w lekkiej atletyce pod hasłem Lekkoatletyczne szaleństwa, które 
zwieńczył mecz piłki ręcznej Uczniowie - Nauczyciele zakończony 
nieoczekiwanym remisem.    

 (rl)

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym uprzejmie przypomina  

mieszkańcom gminy, że dowody tożsamości, które utraciły termin 
ważności lub wystąpiły w nich zmiany danych osobowych podlegają 
niezwłocznej wymianie, ponieważ każdy obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej  obowiązany jest posiadać ważny dowód  tożsamości.

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

„Wylądowali na Policji”
Następny punkt wycieczek zawodoznawczych miał miejsce 15 

czerwca. Kierunek - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Ka-
miennej. 

Dzieci z zaciekawieniem zwiedzały, nowoczesny kompleks budyn-
ków Komendy Policji oraz bliżej poznały zawód policjanta. Zobaczyły 
biura pracowników po-
licji, pomieszczenie dy-
żurnego, areszt, garaże  
aut i motorów policyj-
nych oraz kojce tresowa-
nych psów policyjnych. 
Największym zaintere-
sowaniem cieszyła się 
strzelnica gdzie poli-
cjanci ćwiczą celne oko 
oraz siłownia, na której 
dbają o swoją kondycję. 

Przy okazji spotka-
nia, oprowadzający nas Rzecznik Prasowy KPP Damian Szwagierek 
przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po dro-
gach. 

Ewa Cedro
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Biegi przełajowe w Grzybowej Górze

Z udziałem 45. osób 
5 czerwca w Grzybowej 
Górze na 9. dystansach 
zmagali się biegacze. 
Najmłodszy z nich – 
Olaf Gładyś – miał… 
3 lata.

W zależności od 
wieku zawodnicy biegli 
na dystansie od 100 me-

trów do 2 km. Wszyscy 
ukończyli bieg, w rolę 
startowych wcielili się 
Małgorzata Strzelec 
i Rafał Lipka, wspoma-
gały ich Ewelina Hame-
ra i Katarzyna Kowalik. 

Po południu na-
stąpiło ogłoszenie wy-

ników oraz wręczenie 
pucharów, dyplomów 
i upominków, co uczy-
nili przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, 
sekretarz gminy Monika 
Mączyńska, prezes OSP 
Grzybowa Góra Marian 
Gładyś (jednostka była 
organizatorem zawodów) oraz dyrektor miejscowej szkoły Małgorza-
ta Strzelec.

Wyniki były nastę-
pujące:

- Kat. przedszkola 
– I – Filip Kowalik, II 
– Olaf Gładyś;

- Kat. klasy I-III – 
dziewczęta – I – Ame-
lia Kuźdub, II – Ka-
mila Fijakowska, III 
– Lena Sykuła, IV – 

Blanka Dąbrowska;
- Kat. klasy I-III – chłopcy – I – Kacper Garbacz, II – Mateusz 

Woźniak, III – Bartosz Gładyś, IV – Dawid Walczyński;
- Kat. klasy IV-VI – dziewczęta – I – Amelia Suwara, II – Julia 

Pik, III – Jowiata Wiatr, IV – Emilia Błach;
- Kat. klasy IV-VI – chłopcy – I – Daniel Gładyś, II – Paweł Płusa, 

III – Kacper Płusa, IV – Bartosz Strzelec;
- Kat. gimnazjum/szkoła średnia – chłopcy – I – Sebastian Rogal-

ski, II – Kacper Gładyś, III – Dawid Klimorowski, IV – Barosz Gło-
waki;

- Kat. open kobiet – I – Karolina Dąbrowska, II – Agnieszka Wal-
czyńska, III – Ewelina Garbacz;

- Kat. open mężczyzn – I – Zbigniew Dulemba.

Opiekę medyczną zapew-
nili ratownicy z firmy Rav-
-Med. – Rafał Piotrowski 
i Łukasz Kostera, zaś żurek, 
którym częstowano zawodni-
ków i publiczność przygoto-
wały Jadwiga Łęcka i Dorota 
Działak, do smaku doprawiał 
prezes Gładyś.

Oprawę muzyczną impre-
zy zapewnił DH WAH. Zadanie współfinansowane było przez Staro-
stwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej w ramach wsparcia realiza-
cji zadania publicznego w zakresie sportu.

Jacenty Kita
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Sportowa sobota w Michałowie
Michałów i Majków aktywnie włączyły się w tegoroczną edycję 

Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin.

Najpierw odbył się terenowy rajd rowerowy na długości 7 km. 
Później sportową zabawę kontynuowano w Stanicy, gdzie przepro-

wadzono m.in. zawody 
strzeleckie, konkurs 
rzutów piłką do kosza, 
grano również w pił-
kę siatkową, letniego 
hokeja i wiele innych 
sportowych atrakcji.

Wśród bawiących 
się byli m.in. miejsco-
wi radni Mieczysława 
Miernik, Zdzisław 

Rymarczyk i Mariusz 
Szwanke oraz dyrektor 
szkoły Danuta Jasiew-
ska. Całość poprowadzi-
ła Ilona Szewd.

W konkursie strze-
leckim najlepsze miejsce 
zajęli: Krzysztof Rau-
szer, Paulina Rauszer 
i Ryszard Szwed. Na-
grody i upominki ufun-
dowali Bank PKO oraz Danuta Banaczek.

Jacenty Kita

Kolejne pasmo sukcesów Rafała Lipki
Niezwykle uda-

nie zakończył pierwszą 
część sezonu trójbojo-
wych zmagań nauczyciel 
z Grzybowej Góry, Rafał 
Lipka, który rywalizował 
w Mistrzostwach Polski 
w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc i Pucharze Polski 
w Trójboju Siłowym. 

W dniu 4 czerwca Lipka walczył w Chorzowie z Seniorami i We-
teranami w kategorii +120 kg w wyciskaniu sztangi leżąc. Wynikiem 
225 kg zajął 1 miejsce w kategorii +120 kg zawodników 40-49 lat, na-
tomiast wśród Seniorów był czwarty. 

Jeszcze lepiej Lipka wypadł podczas Pucharu Polski rozegranego 
w Kielcach w dniach 11-12 czerwca. Tam również rywalizował z Se-
niorami i Weteranami w kat. +120 kg. W przysiadach zaliczył 270 
kg, w wyciskaniu sztangi leżąc 225 kg, a w martwym ciągu 275 kg, 
co w sumie dało 770 kg i pozwoliło zająć 2 miejsce w Pucharze Pol-
ski Seniorów. Osiągnięty rezultat dał także Lipce triumf w kat. +120 
kg Weteranów, a także pozwolił zająć 3 miejsce pośród wszystkich 
zawodników powyżej 40 lat. Zdobyte przez zawodnika punkty dały 
ekipie Wikinga Starachowice 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

Gratulujemy!
(jaki)

Młodym wędkarzom deszcz niestraszny
Choć niemal cały 

czas padał deszcz – 13. 
młodych adeptów węd-
karstwa wzięło udział 
w II zawodach wędkar-
skich Złap rybkę.

Nie udało się pobić 
ubiegłorocznego rekor-
du. W tym roku złowiono 

tylko 50 ryb – rok temu było ich dziesięć razy więcej. Największa ryba 
– japoniec - miała 21cm, a złowiła ją Natalia Nowak. Dyplom dla 
najmłodszego uczestnika otrzymał Oskar Garbacz, który ma 6 lat. 
W kategorii junior młodszy kolejność była następująca:

I miejsce – Bartosz Dębicki
II miejsce – Marcel Zawadzki
III miejsce – Oskar Garbacz

Natomiast w kategorii junior star-
szy czołowe miejsca zajęli:

I miejsce – Jakub Wieczorek
II miejsce – Jakub Goliński
III miejsce – Bartosz Strzelec
Nagrody i dyplomy wrę-

czyli: sekretarz gminy Monika  
Mączyńska, zajmująca się pro-

mocją w Urzędzie Gminy 
Dagmara Błach oraz pre-
zes Koła Wędkarskiego 
w Skarżysku Kościelnym 
Tomasz Wiatr.

Impreza była częścią 
XXII Europejskiego Tygo-
dnia Sportu.

Jacenty Kita
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Uczestnicy biegów przełajowych w Grzybowej Górze

Zwycięzcy zmagań sportowych w Majkowie Sportowy Piknik w ŚwierczkuZajęcia sportowe w przedszkolu

Turniej o Puchar Sekretarz Gminy

Turniej o Puchar 
Sekretarz Gminy


