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* ruszają ważne inwestycje,
* pasmo sukcesów naszych uczniów i zespołu,
* relacja z sesji rady gminy,
* To i owo na ludowo,
* w gminie i okolicy,
* 10-lecie Teatru Paluszek,
* Kolorowy zawrót głowy,
* obchody Dnia Matki i Dziecka,
* z życia szkół, biblioteki i wydarzenia sportowe.

Najlepsi czytelnicy

127 książek przeczytał Patryk Sieczka, pozostali również w oko-
licy 100. Wójt Zdzisław Woźniak i kierownik biblioteki Teresa Ba-
naszczyk wręczyli nagrody 19. najlepszym czytelnikom dziecięcym.

Czytaj na str. 16

W Michałowie na sportowo
Dzień dziecka w Michałowie upłynął na sportowo – pod znakiem 

I Wyścigu Leśno – Terenowego w którym wystartowało ok. 25. za-
wodników z rodzicami.

Czytaj na str. 18

Jubileusz Złotych Godów

12 par małżeńskich z naszej gminy dniu 28 maja otrzymało me-
dale Za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Czytaj na str. 2

Wielki dzień parafii

To był naprawdę wielki dzień dla naszej parafii i parafian.  
3 czerwca ks. Marian Czajkowski obchodził Jubileusz 36-lecia ka-
płaństwa. Po południu zaś parafię wizytował arcybiskup Wacław 
Depo, który udzielił sakramentu bierzmowania.

Czytaj na str. 2

Kolejny sukces „Niedźwiadków
W konkursie 

Jawor - u źródeł 
kultury organi-
zowanym przez 
Radio Kielce dla 
twórców i wyko-
nawców działających 
w obszarze kultury 

ludowej wyróżnienie zdobył zespół Niedźwiadki z Kierza Niedźwie-
dziego.

Czytaj na str. 4
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Wielki dzień parafii

Punktualnie w połu-
dnie 3 czerwca rozpoczęło 
się uroczyste nabożeństwo 
na okoliczność 36. rocznicy 
święceń kapłańskich księ-
dza proboszcza Mariana 
Czajkowskiego i jego rocz-
nika seminaryjnego. Mszę 

świętą uświetniła schola i gru-
pa parafialna Trinitas pięknym 
śpiewem przy akompaniamencie 
Marty Kwiatkowskiej. Dodatko-
wą atrakcją była oprawa muzycz-
na Kariny Piętak i Adama Ni-
ziołka.

Po nabożeństwie delega-
cje grup parafialnych, Rycerzy 

Kolumba, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. 
Trójcy, władz samorządowych gminy z wójtem Zdzisławem Woź-
niakiem i sekretarz gminy Moniką Mączyńską złożyli Jubilatom 
życzenia. Towarzyszyły temu kwiaty. Życzenia imieninowe złożone 
zostały również mamie ks. proboszcza - pani Zofii.

Po południu w parafii przebywał arcybiskup Wacław Depo - 
razem studiujący z księdzem Marianem, który podczas nabożeń-
stwa udzielił sakramentu bierzmowania 46. młodym osobom z pa-
rafii Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole, Majków 
i Kierz Niedźwiedzi.

Jacenty Kita
Więcej zdjęć na: http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.

asp?typ=13&sub=0&menu=1&artykul=715&akcja=artykul

Jubileusz Złotych Godów
12 par małżeńskich z na-

szej gminy dniu 28 maja otrzy-
mało medale – Za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Najpierw w kościele para-
fialnym ks. proboszcz Marian 
Czajkowski odprawił Mszę 
św. w ich intencji z udziałem 
samych Jubilatów, człon-

ków ich rodzin i władz 
gminy. –Dziś chcemy 
podziękować za to, że 
wytrwaliście 18 tys. dni 
razem i dochowaliście 
wierności przysiędze 
małżeńskiej. To ważne 
dziś, gdy tak wiele mał-
żeństw nie dochowuje 
sobie wierności – po-

wiedział ks. proboszcz.
Odnowiona została 

przysięga małżeńska, a Ju-
bilaci przekazali dar do na-
szej świątyni.

Później w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy dzieci 
z Przedszkola Samorządowe-

go pod kierunkiem Anety Działak przedstawiły okolicznościowy 
program artystyczny.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła zastępca kierownika 
USC Urszula Suwara witając wszystkich obecnych. Kulminacyj-
nym momentem było wręczenie medali, dyplomów i kwiatów, czego 
dokonali: wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz Monika Mączyńska, 
skarbnik gminy Danuta Barwicka, zastępca kierownika USC Ur-
szula Suwara.

Pół wieku temu na ślub-
nym kobiercu stanęli: Cichocki 
Adam i Zenobia Teresa, Kwiat-
kowski Jerzy Henryk i Barbara 
Czesława, Kwiatkowski Wit 
i Kamila Jadwiga, Miernik Ze-
non Jan i Wanda Marianna, 
Niewczas Włodzimierz Zyg-
munt i Grażyna, Sieczka Ta-
deusz i Bogusława Anastazja, Sieczka Kazimierz Marek i Jadwiga 
Bronisława, Szymczyk Jan Marian i Lidia Anna, Wilczyński Sta-
nisław i Ewa, Ziółkowski Zenon i Natalia Alina, Błach Tadeusz 
i Alicja Teresa, Wrzesień Marian i Anna.

Jubilatom składamy najlepsze życzenia!
Jacenty Kita
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Międzynarodowe spotkanie
W dniu 8 czerwca w Bliżynie przebywały delegacje z czterech 

państw: Białorusi, Mołdowy, Rumunii i Słowenii. W Zameczku podej-
mowali ich Anna Leżańska – radna powiatowa, Jerzy Rams – prze-

wodniczący rady gminy i jego zastępca Jacek Krzepkowski, wójt gmi-
ny Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak oraz Grzegorz Świetlik 
– przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo – Za-
chodniego Mazowsza, organizatora przyjazdu.

Pobyt delegacji tych krajów był elementem XVI spotkań zatytuło-
wanych Regionalizm wobec integracji europejskiej.

Wcześniej, 1 czerwca na konferencję rozpoczynającą wizytę 
w Ujeździe do uczestników spotkań dołączyli przedstawiciele z samo-
rządów województwa łódzkiego i świętokrzyskiego – starosta powiatu 
skarżyskiego, Michał Jędrys, członek zarządu powiatu – Stanisław 
Dymarczyk, wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak 
oraz wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia.

Jacenty Kita

Panu
Andrzejowi Bętkowskiemu

Posłowi na Sejm RP
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Ojca

składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy

w Skarżysku Kościelnym. 

Rondo jeszcze w tym roku
Do końca listopada tego roku w Skarżysku Kościelnym ma po-

wstać rondo u zbiegu ulic Szkolnej, Kolonii, Kościelnej i Iłżeckiej. Po-
wiat skarżyski jest na etapie rozstrzygania przetargu na tą ważną dla 
mieszkańców i ich bezpieczeństwa inwestycję. 

Zakres przeprowa-
dzonych robót obej-
mie budowę ronda, 
przebudowę linii na-
powietrznych kolidu-
jących z projektowa-
nym skrzyżowaniem 
dróg, budowę oświe-
tlenia skrzyżowania, 
przebudowę urządzeń 
teletechnicznych koli-

dujących z przebudową skrzyżowania, przebudowę istniejącego sys-
temu odwodnienia. Znajdujące się w tym miejscu figura NMP oraz 
fundamenty masztów flagowych urzędu gminy zostaną przesunięte 
poza granice projektowanego pasa drogowego. Przeniesione zostaną 
również kolidujące ogrodzenia. Wyspa centralna ronda zostanie za-
gospodarowana zielenią, podobnie jak pozostałe tereny zielone wokół.

(jaki)

Poprawią odwodnienie w Grzybowej Górze
Przez najbliż-

sze trzy miesiące 
w Grzybowej Górze 
prowadzone będą ro-
boty budowlane na 
drodze powiatowej 
związane z poprawą 
odwodnienia i przebu-
dową przepustów.

-Zakres robót 
obejmuje remont prze-

pustu pod jezdnią, remont przepustu skrzynkowego i przepustów na 
zjazdach. Wykonane zostanie także oczyszczenie rowu, umocnienie 
skarp prefabrykatami i uzupełnienie poboczy – mówi Małgorzata 
Nosowicz, rzecznik prasowy starosty skarżyskiego. 

Wykonawcą robót, które zgodnie z planami mają zakończyć się na 
początku września, jest firma Lis-Tel z Szydłowca. Wartość inwesty-
cji wynosi blisko 144 tys. zł. Środki finansowe na jej realizację prawie 
w całości pokryła dotacja, którą powiat skarżyski uzyskał z budżetu 
państwa na usuwanie skutków powodzi.

(jk)

Prośba o wsparcie budowy pomnika
W związku z budową obelisku upamiętniającego  setną roczni-

cę pobytu w Majkowie marszałka Józefa Piłsudskiego zwracamy się 
z prośbą do zainteresowanych mieszkańców o dobrowolne wpłaty na 
powyższy cel na konto.

Numer konta: 59 8523 0004 0014 6043 2000 0002.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Nad Żarnówką, Radni Majkowa 

i Michałowa, Rady Sołeckie Majkowa i Michałowa.
Stowarzyszenie nad Żarnówką prosi o kontakt wszystkich zain-

teresowanych dysponujących wiedzą na temat uczestników walk wy-
zwoleńczych z lat 1914 -1920 pochodzących z Gminy Skarżysko Ko-
ścielne.

Informacje prosimy przekazywać do następujących osób: Alicja 
Pasis, Jan Wąsowski, Danuta Jasiewska.

Pani 
Bożentynie Pałka-Koruba

Wojewodzie Świętokrzyskiemu
wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają 

Zdzisław Woźniak - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
oraz Paweł Wiatr – Przewodniczący Rady Gminy 

Skarżysko Kościelne.

Ludzie są jak wiatr. 
Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje,
drudzy dmą jak wichry… A inni wieją jak trzeba. I po tych zostaje 
piękno naszego świata.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Pawła Rokity

- nauczyciela ZSP w Skarżysku Kościelnym -
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie Zmarłego
składają 

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym
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Dzień Dziecka w przedszkolu

W poniedziałek 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka do przedszkola-
ków ze Skarżyska Kościelnego z życzeniami przyszli wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska. 

Dzieci z uśmiechem na twarzach przyjęły naszych miłych gości. 
Wójt życzył przedszkolakom samych radosnych dni, udanych zabaw 
i stwierdził, że czas dzieciństwa to najlepszy okres w życiu człowieka, 
który długo zachowuje się w pamięci. Razem z panią Sekretarz wrę-
czyli dzieciakom upominki i słodkości, podkreślając, że i one nie za-
pominają o samorządowcach w dniu Ich święta.

Barbara Kocia

„Jawory” trafiły do Kierza Niedźwiedziego
W konkursie Jawor - u źródeł kultury organizowanym przez Radio 

Kielce dla twórców i wykonawców działających w obszarze kultury lu-
dowej wyróżnienie w kategorii dziecięco - młodzieżowy zespół ludo-

wy zdobył zespół Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego.
W niedzielę 8 czerwca w Tokarni Laureaci wzięli udział w koncer-

cie finałowym.
Zespół Niedźwiadki staje się powoli naszym produktem ekspor-

towym. Przypomnijmy, że w kwietniu w WDK w Kielcach  podczas 
przeglądu dziecięcych wykonawców folkloru z województwa święto-
krzyskiego, spośród 26. uczestników zajął I miejsce. Występował już 
w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio w gminie Bliżyn oraz oczywiście na 
naszych, lokalnych imprezach.

Gratulujemy! Oby tak dalej!
Jacenty Kita

Laureaci uhonorowani
30 maja w Miej-

skim Centrum Kul-
tury w Skarżysku 
- Kamiennej odbyło 
się spotkanie Funda-
cji Daj Szansę z lau-
reatami wojewódz-
kich konkursów 
przedmiotowych 
gimnazjalistów z te-
renu powiatu skar-

żyskiego. Celem spotkania  było promowanie osiągnięć uzdolnionej 
młodzieży, szkół i nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym. 

W trakcie uroczystości gimnazjaliści-laureaci konkursów przed-
miotowych otrzy-
mali nagrody 
i dyplomy od 
Fundacji. Wśród 
nich był Robert 
Jakubczyk - uczeń 
Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Skar-
żysku Kościelnym, 
laureat konkursu 
przedmiotowego 
z geografii. 

Wszyscy laureaci otrzymają od Fundacji Daj Szansę nagrody fi-
nansowe w wysokości 300 i 200 zł w formie talonów z przeznaczeniem 
na zakup książek oraz dyplomy pamiątkowe.

Ponadto Fundacja Daj Szansę za pracę z uczniem zdolnym przygo-
towała podziękowania dla nauczycieli, w tym dla Moniki Walachnia-
-Zawadzkiej.

(jaki)
Marysia Gładyś powtarza recytatorski sukces!

W dniach 31 maja i 1 czerwca br. w Starachowicach odbył się finał 
XXIV Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego. Uczenni-
ca klasy III SP im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym Ma-
rysia Gładyś powtórzyła swój recytatorski sukces z ubiegłego roku 
i znów zdobyła ty-
tuł Laureata Zło-
tego Klucza do 
Tajemnic Wszech-
świata.

Po przejściu 
pierwszego etapu 
konkursu w Skar-
żysku-Kamien-
nej oraz drugiego 
w Kielcach Ma-
rysia znalazła się 
w finale, wśród 
30. uczestników 
w swojej kategorii 
wiekowej (0-III) 
przybyłych do Starachowic z całej Polski.

Do każdego etapu konkursu uczennicę przygotował polonista 
z gimnazjum w Skarżysku Kościelnym Paweł Rokita. Praca instruk-
tora, wsparcie rodziców uczennicy oraz jej zaangażowanie przyniosły 
wymarzone efekty.

Mały OKR to najbardziej prestiżowy konkurs recytatorski dla 
dzieci w Polsce.

Gratulujemy!!!
(jaki)
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INFORMACJA
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że sporządzony 

na podstawie   art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 
roku o finansach publicznych ( tj. – Dz. U.  z 2013 roku poz. 885 ze 
zm.) wykaz podmiotów, w stosunku do których zastosowano ulgi 
i umorzenia podatkowe został zamieszczony w wersji elektronicz-
nej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko 
Kościelne pod adresem ww.ugskarzysko.bip.doc.pl/budżet i finan-
se/wykazy/2013.

Słów kilka o pracy redaktora
Pozwolicie Państwo, że chyba po raz pierwszy na łamach gazety 

pozwolę sobie o osobisty komentarz. W związku z sytuacją, iż dosłow-
ność zapisu wypowiedzi poszczególnych osób zabierających głos pod-
czas obrad sesji rady gminy (zarówno radnych jak i gości) w brzmieniu 
publikowanym w gazecie wzbudził wiele kontrowersji i emocji wśród 
zainteresowanych stron, po dość długiej i burzliwej dyskusji podczas 
ostatniej sesji, zgodnie z sugestią przewodniczącego rady gminy Paw-
ła Wiatra, wspartej przez wójta gminy Zdzisława Woźniaka – przy 
sprzeciwie niektórych radnych – ten punkt obrad będzie podawany 
mieszkańcom do wiadomości na łamach Naszej Gminy dopiero po ko-
lejnej sesji zatwierdzającej protokół z sesji poprzedniej.

Wiele ze zgłaszanych interpelacji powtarza się już w artykułach 
sprzed kilku lat i nie ma sensu – moim zdaniem – ich powtarzać, a jak 
wszyscy wiemy, listopad tego roku, to czas wyborów samorządowych, 
więc aktualnie nastąpiła kumulacja pilnych problemów do natych-
miastowego rozwiązania i będzie ich coraz więcej. Nie jest również 

Pracowała rada gminy
Sesja rady gminy odbyła się 29 maja, a obecnych na obradach 

powitał przewodniczący rady Paweł Wiatr. Dokonano uzupełnienia 
porządku obrad. Wątpliwości do jednego z punktów dotyczącego oce-
ny zasobów pomocy społecznej gminy, wyraziła radna Alicja Pasis. 
Zdaniem radnej ocena powinna mieć formę uchwały i być podjęta 
w terminie do 30 kwietnia. –Skoro minął termin, to co z tym teraz 
zrobić? Moim zdaniem ten punkt powinien zostać zniesiony z po-
rządku obrad – dodała radna. Na uwagi Alicji Pasis odpowiedziała 
radca prawny Iwona Kowalska: -Choć termin został przekroczony, ja 
nie widzę powodu do nie zapoznania się z tą informacją. Sankcji za 
przekroczenie terminu żadnych nie ma. Przewodniczący rady Paweł 
Wiatr dodał, że nie zawsze da się zgrać terminy sesji w wymogami 
formalnymi. Radni postanowili przegłosować wniosek radnej Pasis. 
Za zdjęciem punktu dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej 
była 1 osoba, przeciw – 10, a wstrzymało się od głosu 2.

Po ostatecznym przyjęciu porządku obrad sprawozdanie ze swej 
pracy w okresie między sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak, które 
uzupełniła sekretarz gminy Monika Mączyńska, za czas zastępstwa 
wójta podczas urlopu. Ważne były informacje dotyczące inwestycji: 
jest już projekt techniczny dotyczący ul. Słonecznej w Grzybowej Gó-
rze, choć konieczne będą tu wywłaszczenia. Gmina podpisała umowę 
na budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Grzybowej 
Górze i Skarżysku Kościelnym - prace potrwają do końca lipca tego 
roku i mają wartość ponad 330.000 złotych. Jest już także podpisa-
na umowa na budowę kanalizacji w Michałowie (Rudka) – realiza-
cja również do końca lipca, a jej wartość to niemal 345.000 zł. Nadal 
trwają starania o uruchomienie dodatkowego kursu komunikacji do 
Majkowa – prowadzone są rozmowy zarówno z miastem Skarżysko 
– Kamienna, jak i prywatnym przewoźnikiem, który złożył do powia-
tu stosowny wniosek o zgodę na wykonywanie przewozówka tej linii. 
Jednak, jak wynika z uzyskanych przez nas nieoficjalnych informacji, 
prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej, nie udzielił zgody na korzy-
stanie z przystanków na terenie miasta. 

Kolejnym punktem obrad, zwyczajowo bardzo obszernym były 
zgłaszane przez radnych interpelacje, wnioski i zapytania.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg uchwał dotyczących 
funkcjonowania naszej lokalnej społeczności.

Już po wydrukowaniu gazety, w dniu 27 czerwca, radni mieli gło-
sować nad absolutorium dla wójta gminy Zdzisława Woźniaka z wy-
konania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2013 rok. O tym za 
miesiąc, a wcześniej na stronie internetowej gminy.

Jacenty Kita

celowe – moim zdaniem – zamieszczanie sprostowań, po niemal 18. 
miesiącach od ukazania się artykułu, ponieważ wielu z nas już nawet 
dokładnie nie pamięta wypowiedzianych wówczas słów, a konflikty 
osobiste należy rozwiązywać między sobą, a nie na łamach gminnej 
gazety, która jest tylko rodzajem informatora.

Ponadto nie da się, przy ograniczonej objętości gazety w pełnym 
zakresie publikować słów, wyrażeń, czy też skrótów myślowych po-
szczególnych osób zabierających głos podczas sesji. Zapis w gazecie 
jest tylko sygnalizacją poruszanego tematu, opisanego słowami dzien-
nikarza, mającą na celu przekazanie informacji, zasygnalizowanie 
problemu (chyba, że mamy do czynienia z wypowiedzią autoryzo-
waną). Zapisem odzwierciedlającym dokładny przebieg obrad i treść 
poszczególnych wypowiedzi jest protokół z sesji Rady Gminy zatwier-
dzany przez Państwa Radnych, do którego przed zatwierdzeniem rad-
ni mogą wnieść uwagi (dotyczące swoich osobistych wypowiedzi).

Wypowiedź radnego powiatowego na temat mojej manipulacji 
zdjęciami była bardzo nie na miejscu i nie będę nawet jej komentował 
– niech każdy w swoim sumieniu rozważa i ocenia swe czyny i moje 
postępowanie w tym względzie.

Dodam jeszcze, że na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – po zatwierdze-
niu protokołu przez radę na kolejnej sesji – są publikowane zarówno 
interpelacje, jak i udzielane na nie odpowiedzi i tam każdy z miesz-
kańców może się z nimi zapoznać, ponadto protokół jest do wglądu 
w biurze Rady Gminy.

Jacenty Kita

Sukces Kacpra Garbacza!

Uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Grzybowej Górze, Kac-
per Garbacz, zajął II miejsce 
w etapie regionalnym Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycz-
nego dla dzieci klas 0-III Bez-
piecznie na wsi – nie zbliżaj się 
zuchu do maszyny w ruchu. Konkurs został zorganizowany przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Starachowicach. Wręczenie 
pamiątkowych dyplomów i nagród odbyło się 18 czerwca bieżącego 
roku w Starachowicach. 
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VI Prezentacje Kapel i Zespołów Ludowych

Coraz większą rangę zdobywają  organizowane w tym roku już po 
raz VI Prezentacje Kapel i Zespołów Ludowych, których organizato-
rem było Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry. Setki uczest-
ników zabawy, kilkanaście zespołów i kapel ludowych, doskonała 
zabawa przy pięknej pogodzie z gwiazdą wieczoru – zespołem Papa 
Mobile. Ale, by impre-
za została tak sprawnie 
przeprowadzona, trze-
ba wiele przygotowań 
i trudu, o czym w roz-
mowie z nami mówili 
przed imprezą jej or-
ganizatorzy: -Pierw-
sza impreza odbyła 
się w Grzybowej Gó-
rze, a jej organizację zaproponował Gabriel Szewczyk, sołtys i radny 
z Grzybowej Góry – wspomina Magdalena Piętak, szefowa koła. 

– Chciałem po prostu promować gminę, choć nie zawsze może-
my liczyć na takie wsparcie samorządu gminy, jakiego chcielibyśmy – 
mówi sołtys. A Magdalena Piętak dodaje: -Przygotowania zaczynamy 
już trzy miesiące wcześniej, a zaangażowany był w to prawie cały skład 
zespołu – dodaje pani Magda.

8 czerwca punktualnie o godz. 14.00 na scenę wszedł zespół 

Grzybowianki, który 
oczywiście piosenką 
powitał przybyłe ze-
społy, publiczność, 
jak również gości. 
Kilka chwil później 
liderzy zespołu, czy-
li Magdalena Piętak 
oraz Gabriel Szew-
czyk, uczynili to 

samo słowami, następnie 
gości powitał wójt gmi-
ny Zdzisław Woźniak. 
Teraz prowadzenie festy-
nu przejęli Monika Ko-
cia oraz Piotr Stefański 
prowadząc całą impre-
zę z dużą dozą humoru 
i profesjonalizmu.

Wówczas zabawa za-
częła się na całego. Co 

kilkanaście minut na 
scenę wkraczały ko-
lejne zespoły z terenu 
powiatu skarżyskiego, 
ale również z gminy 
Mirzec czy też Jastrząb. 

Co jakiś czas wystę-
py zespołów przeplata-
ły się z popisami kapel 
ludowych Bliżej Serca 
z Bliżyna i Grzybowian, 
które dla zwiększenia 

efektu z czasem łączyły 
siły. Kilka popularnych 
utworów zaśpiewała 
była wokalistka zespo-
łu Anna Tchórzewska 
oraz solista Wacław 
Pejas. Aplauz wzbudził 
występ Niedźwiadków 
z Kierza Niedźwiedzie-
go.

Najmłodsi mogli 
pobawić się w wesołym 
miasteczku, starsi napić 
piwa lub zjeść kiełbaskę.

Za naszym pośred-
nictwem w imieniu 
organizatorów Magda-
lena Piętak i Gabriel 
Szewczyk chcą po-
dziękować sponsorom, 

wśród których byli: Wójt 
Gminy i Rada Gminy 
Skarżysko Kościelne, 
Danuta Barwicka, Da-
nuta Banaczek, Marze-
na Okła-Drewnowicz, 
Agnieszka Buras, Ro-
bert Płóciennik, Grze-
gorz i Michał Węglosz, 
Jan Sokołowski, Anna 

Minda, Sebastian Pik, Firma 
Pierrot i Piotr Herman. Pa-
tronat nad imprezą sprawo-
wali: Wójt Gminy Skarżysko 
Kościelne Zdzisław Woźniak, 
Stowarzyszenie Nasza Gmina 
oraz Firma Dana Danuty Ba-
naczek.

Jacenty Kita
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P o W I ato W E  o b C h o dy  d n I a  s t r a ż a k a

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Uroczystą mszą św. w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w dniu 20 maja br. rozpoczęto uroczystości związane z obchodami 
Powiatowego Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Skar-

żysku-Kamiennej. Mszę 
w intencji wszystkich 
strażaków powiatu skar-
żyskiego oraz ich rodzin 
odprawił powiatowy ka-
pelan strażaków ks. Je-
rzy Karbownik. 

Po nabożeństwie na 
placu wewnętrznym Ko-
mendy Powiatowej PSP 
w Skarżysku-Kamiennej odbyła się dalsza część uroczystości, w któ-
rej uczestniczyli zaproszeni goście, funkcjonariusze Komendy i JRG 
w Skarżysku-Kamiennej oraz druhny i druhowie OSP powiatu skar-
żyskiego wraz z pocztami sztandarowymi. 

Gminę Skarżysko Kościelne re-
prezentowali wójt gminy Zdzisław 
Woźniak, komendant gminny Piotr 
Janiec, prezesi poszczególnych jed-
nostek oraz delegacje strażackie 
z pocztami sztandarowymi. Podczas 
uroczystości wręczone zostały od-
znaczenia i medale m.in. najwyższa 
odznaka – Złoty Znak Związku dla 
Józefa Szymańczyka z Lipowego Pola 
Plebańskiego oraz srebrną odznakę 
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej dla Mariana Gładysia – prezesa 
OSP Grzybowa Góra.

Jacenty Kita

Chcą upamiętnić Józefa Piłsudskiego
W Majkowie 

w październiku od-
słonięty zostanie obe-
lisk upamiętniający 
Józefa Piłsudskiego 
i jego żołnierzy. Taki 
cel stawia sobie Komi-
tet Honorowy, który 
powstał przy Stowa-

rzyszeniu Nad Żarnówką.
Komitet Honorowy utworzyło kilkanaście osób. Wśród nich zna-

leźli się m.in. inicjator przedsięwzięcia Jan Wąsowski – sołtys Micha-
łowa, starosta skarżyski Michał Jędrys, wójt Skarżyska Kościelnego 
Zdzisław Woźniak, którzy wybrani zostali do reprezentowania Ko-
mitetu. Jego członkami są też: Maria Zuba – poseł na Sejm RP, Ur-
szula Oettingen z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, Leszek 
Steć – komendant Polskich 
Drużyn Strzeleckich w Skar-
żysku-Kamiennej, Genowe-
fa Piotrowska ze Światowe-
go Związku  Żołnierzy AK 
Szaracy, radni gminy Skar-
żysko Kościelne Alicja Pa-
sis i Wiesław Derlatka oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia Nad Żarnówką – Danuta Jasiewska 
i Beata Szczygieł. 

Pomnik ma zostać odsłonięty 26 października. Obelisk zostanie 
usytuowany na terenie parafii Chrystusa Światłości Świata w Majko-
wie. Będzie upamiętniał pobyt Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy 
w tej miejscowości w październiku 1914 roku. 

Małgorzata Nosowicz

„Majowe śpiewanie”
Pod tym tytułem 

28 maja w świetlicy 
wiejskiej w Skarżysku 
Kościelnym zespół „Ro-
mano” zorganizował 
spotkanie integracyjne, 
a jego uczestników po-
witała szefowa zespołu 
Krystyna Staszewska. 
Wśród gości znaleźli się: 
radna powiatowa Danu-

ta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, radni: Marzena Piętak, 
Wiesław Derlatka, 
Stefan Kiełek, Woj-
ciech Płusa i Janusz 
Sieczka oraz zało-
życiel zespołu Ro-
man Gładyś.

Popołudnie upły-
nęło na wspólnym 
śpiewaniu oraz snuciu 
wspomnień z ośmio-
letniej działalności 
zespołu. Na tę oko-
liczność Zdzisław Sieczka napisał okolicznościowy wiersz, a dodatko-
wo wystąpił kabaret Grom.

(jaki)
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J u b I L Eusz  t E at r u  Pa LuszE k

Jubileuszowy występ Teatru Rodzica 
„Paluszek”

Przedstawieniem Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków za-
prezentowanym 4 czerwca Teatr Paluszek działający przy Przedszkolu 
Samorządowym uświetnił 10. lecie swego istnienia.

Inicjatorem jego powstania w 2004 roku była Anna Tołwińska, 

a w pierwszym przedstawieniu Tomcio Paluszek tytułową rolę zagrała 
Agnieszka Pakuła. Od dwóch lat teatr prowadzi Monika Sławińska, 

a przez dekadę łącznie 
swe umiejętności aktor-
skie zaprezentowało 50. 
aktorów, których zapro-
szono na jubileusz.

W jubileuszowym 
przedstawieniu gości 
i uczestników powita-
ła dyrektor przedszkola 
Barbara Kocia. Byli to: 
wójt gminy Zdzisław 

Woźniak, sekretarz 
gminy Monika Mą-
czyńska, kierownik bi-
blioteki Teresa Banasz-
czyk, dyrektor ZSP 
Witold Woźniak, była 
dyrektor przedszkola 
Maria Piwowarska, ro-
dzice, nauczyciele, bab-
cie i dziadkowie oraz najmłodsi.

Na szczególną uwagę zasługuje barwna scenografia przygotowa-
na przez samych aktorów i Anetę Działak. Zaproszeni goście podzi-
wiali domek krasnoludków wykonany przez jednego z aktorów teatru 
- Marka Kumalskiego, który już po raz kolejny wykazał się swoim 
ogromnym talentem.  Publiczność zachwyciła gra aktorów oraz ich 
talenty wokalne i taneczne. Na zakończenie aktorzy zaśpiewali pio-

senkę, a na DJAMBIE  
akompaniował sam au-
tor tekstu Marcin Ku-
liński. Refren brzmiał:

My w teatrze wiemy 
jak użyć mowy ciała,

wiemy jak poruszać 
tym co mama w ge-
nach dała.

To jest taa gorąca krew, to jest naasz aktorski zew!
My w teatrze wiemy jak użyć mowy ciała,
wiemy jak poruszać tym co mama w genach dała.
To jest ta słowiańska krew, to jest taa uroda i wdzięk.
W rolę aktorów tego dnia wcielili się: Królowa - Monika Kocia, 

Śnieżka – Katarzyna Kumalska, Myśliwy - Marek Kumalski, Książę 
- Artur Szumiał,  Krasnoludki: Marek Kumalski – śmieszek, Marcin 
Kuliński – śpioszek, Dominik Derlatka – maluszek, Robert Gładyś 
– pracuś, Mariola Szumiał – piękniś, Magdalena Minda – beksa, Ber-
nadetta Wiatr – łasuch, Narrator - Iwona Skorek, Wrona i Lustro- 
-Katarzyna Solarz.

Na zakończenie wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz dyrektor 
przedszkola Barbara Kocia wręczyli pamiątkowe statuetki wszystkim 
aktorom grającym w teatrze na przestrzeni dziesięciu lat oraz osobom, 

które wspierają działalność teatru. Wiązankami kwiatów uhonorowa-
no Annę Tołwinską 
i Monikę Sławińską.

Szczególne po-
dziękowania pra-
cownicy przedszkola 
pragną złożyć Witol-
dowi Woźniakowi - 
dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Skarżysku 
Kościelnym za co-
roczne udostępnianie 
sali gimnastycznej 
oraz okazaną życzliwość i serdeczność.

Jacenty Kita
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Znów kolorowo zawrócili w głowie
115. tancerzy, 14 formacji ta-

necznych, kilkaset osób na sali. Tak 
wyglądało popołudnie 23 maja w Ze-
spole Szkół Publicznych. To kolejna 
odsłona Kolorowego zawrotu głowy.

W tym roku tancerzy oraz pu-
bliczność powitał dyrektor ZSP Wi-
told Woźniak. W owym tłumie uda-
ło nam się wyłowić wójta Zdzisława 
Woźniaka, sekretarz gminy Moni-
kę Mączyńską, radnych: Zbignie-
wa Górzyńskiego, Stefana Kiełka, 
Wojciecha Płusę, Janusza Sieczkę, Janusza Ulewińskiego.

Imprezę ze swadą poprowadzili Arek Piętak i Maciek Wolski, 
a występy oceniało jury w składzie: Marek Bilski, Małgorzata Lisow-
ska, Tatiana Rojek – Figarska, Anna Rokita i Renata Wolska. Po oce-
nie występów komisja konkursowa zdecydowała o kolejności i nagro-
dach fundowanych przez 
Urząd Gminy w Skarży-
sku Kościelnym.

- Klasy 0-  dwa rów-
norzędne wyróżnienia 
dla zespołów KICANKI 
oraz JUNGLE GIRLS;

- Klasy I-III - I miej-
sce: ZGAG B1; II miej-
sce: DANCE ROSE i ze-
spół SŁONECZKA, III 
miejsce: DZIEWCZY-

NY Z DRUŻYNY. 
Dyplomy za udział 
otrzymały zespoły: 
SMYKI, JUST DAN-
CE, GWIAZDA, 
MINI PRINCESS .

- Klasy IV-VI - 
I miejsce: POWER 
DANCE; II miejsce: 
FIVE GIRLS.

- Gimnazjum - 
I miejsce: FART, II miejsce: ANGELS.

Nagrody i dy-
plomy wręczyli wójt 
Zdzisław Woźniak 
i dyrektor szkoły Wi-
told Woźniak.

Nie były to jedy-
ne atrakcje tego dnia. 
Piękny pokaz tanecz-
ny dali tancerze Ta-
tiana i Jerzy Figarscy 
– jedyna reprezen-

tacja województwa 
świętokrzyskiego 
seniorów, na co-
dzień działająca 
przy MCK w Skar-
żysku – Kamiennej. 
Wystąpiła też grupa 
hip-hopowa Rock 
step Legacy, w ocze-
kiwaniu na werdykt 

jury zaśpiewały i zatańczyły Niedź-
wiadki z Kierza Niedźwiedziego, 
a Katarzyna Czarnecka popro-
wadziła wszystkich uczestników 
przeglądu do zatańczenia La bomy 
zespołu King Africa. 

Imprezę przygotowali: Beata 
Pastuszka, Monika Chrobot, Ma-
rzanna Dręga, Anna Miernik. 
Dokumentację fotograficzną za-
pewniła Agnieszka Pakuła a opra-
wę muzyczną Marcin Matynia.

Gratulacje!
Jacenty Kita
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„To dla Was Rodzice”

Pod tym tytułem 28 
maja w SP w Kierzu Niedź-
wiedzim młodzież miej-
scowej placówki zapre-
zentowała pełne kunsztu 
artystycznego przedsta-

wienie, w którym zaprezentowali się wszyscy wychowankowie szkoły. 
Licznie przybyłych powitał dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk składa-
jąc równocześnie Mamom najlepsze życzenia w dniu ich święta. 

Na  program arty-
styczny złożyły się piosen-
ki w wykonaniu solistów 
i zespołów, prezentacja 
układów tanecznych oraz 
występ kabaretu, a całość 
prowadziła Oliwia Go-
łoś. Grupę najmłodszą 
do występu przygotowały 
Iwona Rafalska, Jadwiga 

Staniszewska i Katarzyna 
Piskorz, grupy starsze Ka-
tarzyna Woźniak i Justyna 
Duklas. Mogliśmy usłyszeć 
solowe piosenki Natalii Wi-
śnios i Wiktorii Brzeziń-
skiej, wiersze o rodzicach 
w wykonaniu Wiktoria Wi-

niarskiego i Zuzi Lelonek, piosenkę kwartetu: Amelii Kuźdub, Kuby 
Woźniaka, Patryka Kobierskiego i Wiktora Winiarskiego. W sce-
nach kabaretowych zagrali: Julia Sadza, Wojtek Sadza, Ola Wiśnios, 
Wiktor Winiarski, Zuzia Lelonek, Konrad Sieczka. Układ taneczny 
prezentowały Nikola Maciejczak, Weronika Winiarska i Maja Sa-
dza. Całość zakończył wspólny poczęstunek.

Jacenty Kita

„Mama i Tata. Cały mój świat”

Ten tytuł najlepiej 
oddaje treść przedsta-
wienia artystycznego 
w wykonaniu uczniów 
SP w Lipowym Polu 
Skarbowym odbytego 
w dniu 26 maja. Przy-
byłe mamy i ojców, ale 
również i babcie oraz 

dziadków powitała 
dyrektor szkoły Iwona 
Maj. 

Program składał 
się z dwóch części. 
W pierwszej zaprezen-
towali się przedszko-
lacy pod opieką Ka-
tarzyny Żmijewskiej 
i Małgorzaty Mar-

szałek, w drugiej uczniowie szkoły podstawowej przygotowani przez 
Ilonę Wątłą i Ewelinę Górecką. Uczniowie wręczyli swym rodzicom 
upominki, a całość zakończył słodki poczęstunek.

(jaki)
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Wspaniała zabawa z Mamą i Tatą
Wspaniała zabawa, pięk-

na pogoda, uśmiechnięte 
twarze dzieci oraz rodziców 
to obrazki, które można było 
zauważyć podczas Festynu 
Rodzinnego Z Mamą i Tatą, 
który odbył się 7 czerwca 
w Przedszkolu Samorządo-
wym.

O godzinie 10.00 w gru-
pach miały miejsce występy dzieci dla rodziców z okazji Dnia Mamy 
i Taty oraz bajka przygotowana przez grupę starszaków pt. Kwiat pa-
proci. W programie pojawiały się piosenki, wiersze, życzenia i prezen-
ty własnoręcznie wykonane przez dzieci. Na dzieci czekały prezenty 
ufundowane przez  rodziców z okazji Dnia Dziecka. Nasze spotkanie 
upływało w  atmosferze 
pełnej radości i śmie-
chu. Dzieciom podobało 
się również malowanie 
twarzy, dzięki czemu 
po przedszkolu biega-
ły wdzięczne motylki 
i słodkie kociaki. 

Na wszystkich 
uczestników festynu  
czekały także kiełbaski 
z grilla oraz słodkości.

W miłej atmosferze czas festynu szybko minął. Z tej imprezy po-
zostanie wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzien-
na atmosfera zostaną na długo w pamięci rodziców i dzieci.

Barbara Kocia

dz I E ń  dz I E C k a

Dzień Dziecka w Lipowym Polu Skarbowym
W dniu 3 czerwca 

w Przedszkolu w Lipowym 
Polu Skarbowym odbyły 
się obchody Dnia Dziecka 
zorganizowane przez wy-
chowawczynie - Małgorzatę 
Marszałek oraz Katarzy-
nę Żmijewską.

Tego dnia nasza sala 
przedszkolna zamieni-
ła się w wioskę indiańską! 

Dzieci dowiedziały się skąd pochodzą Indianie, obejrzały bajkę Bo-
lek i Lolek – Indiańskie trofeum – mogły przyjrzeć się jak wygląda-
ją oraz jakie zwyczaje mają czerwonoskórzy.  Pierwszym zadaniem 
każdego uczestnika zabawy 
było zaprojektowanie własne-
go indiańskiego pióropusza. 
Gdy już wszystkie pióropusze 
były gotowe, a na twarzach 
pojawiły się indiańskie znaki 
rozpoczęła się rada plemien-
na na której wybrano nazwę 
plenienia oraz każdy wylo-
sował swoje indiańskie imię. 
I tak Błękitny Obłok, Pędząca 
Strzała, Płonąca Przełęcz, Sokole Oko, Groźny Niedźwiedź i inni In-
dianie z plemienia Wiki-Tiki wraz ze swoim wodzem Czarny Warkocz 
i szamanem Tańcząca Chmura wyruszyli na poszukiwanie przygód. 
Budowanie tipi, polowanie na bizony, skradanie się, nauka zaklęć oraz 
pieśni i tańców indiańskich to tylko niektóre atrakcje jakie czekały 
na dzieci w tym uroczystym dniu. Największym powodzeniem cie-
szyło się wypowiadanie zaklęcia wywołującego deszcz. Podczas gdy 
wszyscy Indianie z naszego plemienia wypowiadali zaklęcie wodza, 
nasz szaman czarował chmurę (balon z konfetti). Były niezapomniane 
wrażenia i wspaniała zabawa! Punktem kulminacyjnym całej impre-
zy była słodka niespodzianka, którą kochanym dzieciom upiekły wy-
chowawczynie, a mianowicie… pyszny kolorowy tort! Dzieci dostały 
także słodkości ufundowane przez Panią Dyrektor, za które serdecz-
nie dziękujemy.

Katarzyna Żmijewska

Majków na Olimpie
2 czerwca ucznio-

wie Szkoły Podstawowej 
w Majkowie przenieśli się 
do starożytnej Grecji. Na 
Olimpie powitała ich elita 
bogów i bogiń greckich, 
w rolę których brawuro-
wo wcielili się uczniowie 
klasy V.

Humorystyczne ujęcie 
mitu greckiego wywołało 

bardzo pozytywny odbiór. Ponadto w ramach Dnia Dziecka przewi-
dziano atrakcję w postaci jazdy konnej, którą poprowadzić miał wła-
ściciel niedużej Michałowskiej stadniny – pan Marcin Śmigielski. 
Niestety, plany te pokrzyżowała deszczowa aura.

Fakt ten zrekompensowała pani dyrektor częstując wszystkich 
obecnych słodyczami.

Justyna Dziumowicz - Dziura

Spotkanie z malarzem
Słuchając opowieści 

Mariana Gładysia i jej eks-
presji zastanawiałem się, 
czemu został on policjan-
tem a nie nauczycielem. 
Jego przekaz tak trafiał do 
uczniów klas najmłodszych 
szkoły i wychowanków 
świetlicy w Lipowym Polu 
Plebańskim, że siedziały 

one podczas spotkania wręcz z otwartymi ustami.
Spotkanie 

zorganizował rad-
ny Włodzimierz 
Foch, nauczyciele 
miejscowej szkoły 
oraz opiekunka 
świetlicy Paulina 
Waligóra. Pan 
Marian nie tylko 
opowiadał o swej 
pasji malarskiej, 
ale również wziął 
udział w zajęciach 
plastycznych z najmłodszymi. To kolejny, ciekawy przykład zajęć re-
alizowanych wspólnymi siłami szkoły i świetlicy w tej miejscowości.

(jaki)
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„A na imię miała…”
Pod tym tytułem w dniu 1 czerwca na placu szkolnym w Grzybo-

wej Górze odbył się coroczny festyn z okazji Dnia Dziecka. W imie-
niu organizatorów przybyłych na zabawę powitała dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec, 
przewodniczący rady 
rodziców i zarazem 
radny Wojciech Płu-
sa oraz prezes OSP 
Marian Gładyś.

Program był bo-
gaty w atrakcje. Naj-
pierw zaprezentował 
się chór szkolny z pio-
senką Ta Dorotka pod 

kierunkiem Joanny Ber-
nackiej. Oddział przed-
szkolny przygotowany 
przez Anetę Makowską 
zaśpiewał piosenkę Miód 
Malina, a piosenkę Nie 
ma nas Oliwia Miso-
wiec, Emilia Raczyńska, 
Klaudia Kocia, i Nikola 
Klimorowska. Wszystkie 
dzieci nasze są – tę pio-

senkę Majki Jeżowskiej zaśpiewali uczniowie klasy I pod kierunkiem 
Eweliny Hamera. Jako kolejni wystąpili uczniowie klasy II i III przy-
gotowani przez Jolantę Kobierską, a dzieci z klasy I wykonały układ 
taneczny. W dalszej kolejności swe wokalne umiejętności prezentowa-
li uczniowie klas starszych – IV pod opieką Justyny Rokita, V – Kingi 
Gawron i VI – Rafała Lip-
ki, a w międzyczasie dzieci 
z oddziału przedszkolnego 
zaprezentowały układ ta-
neczny. 

Kolejnym etapem nie-
dzielnej zabawy było wrę-
czenie dyplomów i nagród 
dla najlepszych sportow-
ców w roku 2014. Dokona-
li tego: europoseł Czesław 
Siekierski, sekretarz gmi-
ny Monika Mączyńska 
oraz Małgorzata Strzelec, Wojciech Płusa i Marian Gładyś.

W poszczególnych klasach byli to: punkt przedszkolny – Kamila 
Fijałkowska, Oskar Garbacz, Krzysztof Iwoła; oddział przedszkol-

ny – Oliwia Misiowiec, 
Paulina Karpeta, Ni-
kola Klimorowska 
– Kacper Garbacz, 
Mateusz Pacek, Domi-
nik Kwaśniewski; klas 
I-III – Emilia Błach, 
Anna Strzelec, Zuzan-
na Materek – Mateusz 
Janiec, Kamil Kocia, 
Paweł Płusa; klasy IV-
-VI – Weronika Płusa, 

Patrycja Bułka, Julia Pik – Konrad Mularski, Kamil Zawada, Prze-
mysław Derlatka.

Dużo emocji dostarczył 
także pokaz sprawności bojo-
wej druhów z miejscowej jed-
nostki strażackiej – akcja ra-
townicza w trakcie wypadku 
drogowego – oraz konkursy 
z nagrodami dla dzieci.

Wieczorem wystąpiła 
gwiazda wieczoru – solistka 

Katarzyna Połeć, a ten 
pełen wrażeń dzień za-
kończyła zabawa ta-
neczna. Podczas festynu 
można było nabyć także 
domowe wypieki przygo-
towane przez rodziców, 
a serwowane przez peda-
gogów miejscowej szkoły.

Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej serdecznie dzię-

kuje Rodzicom za prze-
pyszne domowe wypieki 
oraz pomoc w przygoto-
waniu strojów na wystę-
py, sponsorom nagród dla 
dzieci: Sebastianowi Pik, 
Firmie Stacja Demontażu 
Pojazdów AUTOPORT 
z Piekoszowa, Wojciecho-
wi Płusie za dofinanso-
wanie oprawy muzycznej, 

druhom OSP za bezpieczny nadzór oraz wszystkim uczestnikom fe-
stynu za miłą atmosferę i wspaniałą zabawę. 

Jacenty Kita
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Zajęcia z kuratorem sądowym 
Odpowiedzialność prawna nieletnich – pogadankę na ten temat dla 

klas VI SP w Skarżysku Kościelnym przedstawiła kurator sądowy Re-
nata Suwara.

W Zespole Szkół 
Publicznych w Skar-
żysku Kościelnym 
w ramach Szkolnego 
Tygodnia Profilaktyki 
dla uczniów klas: VI 
szkoły podstawowej 
oraz IIa, IIb gimna-
zjum pedagog szkolny 
Renata Wiatr zor-
ganizowała zajęcia 
z kuratorem sądowym Renatą Suwarą dotyczące Odpowiedzialności 
prawnej nieletnich.

Pani kurator przekazała uczniom informacje, czym zajmuje się 
Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Skarżysku – Ka-
miennej. Uczniowie dowiedzieli się, jakiego typu sprawy mogą być 
w Sądzie rozpatrywane według Ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich oraz jakie środki wychowawcze może zastosować Sąd wobec 
nieletnich. Uczniowie zapoznali się również ze Skalą Nieprzystosowa-
nia Społecznego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i ak-
tywnością uczniów, która widoczna była poprzez dużą liczbę pytań 
skierowanych do Pani kurator.

Renata Wiatr

Programy profilaktyczne - podsumowanie
Nie pal przy mnie, proszę i znajdź właściwe rozwiązanie – to 

programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym.

W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym w roku 
szkolnym 2013/2014 we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epi-
demiologiczną ze Skarżyska – Kamiennej realizowane były programy 
profilaktyczne Nie pal przy mnie, proszę i Znajdź właściwe rozwiąza-
nie. Zajęcia obejmujące tematykę z profilaktyki palenia tytoniu zakoń-
czono w maju. 

Program Nie pal przy mnie, proszę adresowany był do uczniów 
klas I – III szkoły podstawowej, program Znajdź właściwe rozwiązanie 
do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. 
Zajęcia były realizowane w ramach Programu Ograniczania Zdrowot-
nych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce i prowadzone były przez wy-
chowawców wymienionych klas, szkolnym koordynatorem programu 
była pedagog szkolny Renata Wiatr. Głównym celem programu jest 
zapobieganie palenia tytoniu. 

W ramach podsumowania realizacji wymienionych programów  
uczniowie wzięli udział w powiatowym konkursie profilaktycznym 
na pracę plastyczną pt. Nie pal przy mnie, proszę i Znajdź właściwe 
rozwiązanie zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno Epi-
demiologiczną ze Skarżyska – Kamiennej w ramach obchodów Świa-
towego Dnia Bez Tytoniu. Najlepsze prace zostały nagrodzone i wy-
różnione. III miejsce zdobył uczeń klasy VI – Mateusz Zielenkiewicz. 
Natomiast wyróżnienie zdobyły prace uczniów ze szkoły podstawo-
wej: Wiktorii Stefańskiej z klasy Ia i Sebastiana Skrzypczyka z klasy 
VI oraz uczniów gimnazjum: Wiktorii Dwojak z klasy IIa i Aleksan-
dry Walas z klasy IIb. 

Prace wymienionych uczniów można oglądać na wystawie zorga-
nizowanej w PSSE w Skarżysku – Kamiennej, natomiast prace pozo-
stałych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie na wystawie zorga-
nizowanej w szkole. 

Renata Wiatr

Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki
W Zespole Szkół Publicznych Szkolny Tydzień Profilaktyki  zorga-

nizowany w ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zakończyły 
spektakle profilaktyczne zorganizowane przez pedagog Renatę Wiatr 
dla wszystkich uczniów szkoły. 

Dla uczniów klas I – III odbył się spektakl pt. Dzieci świata – pro-
gram poruszał tematykę tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, 
różnic kulturowych, zawierał również elementy dbałości o przyrodę 
i środowisko naturalne: oszczędność wody, światła, segregację śmieci; 
zdrowego odżywiania, higieny osobistej.  Dla uczniów klas IV – VI 
przedstawiono formę teatralną pt. Internetowa pułapka, która skupiła 
uwagę uczniów na zagrożeniach wynikających z nieumiejętnego ko-
rzystania z Internetu – przemoc, pornografię, przestępstwa zamierzo-

ne i niezamierzone, fałszerstwa. Uczniowie muszą mieć świadomość, 
że jeżeli mają problem, muszą go rozwiązać w realnym świecie, najle-
piej przy pomocy osób dorosłych,  nie uciekać w świat wirtualny. Dla 
uczniów gimnazjum przygotowano spektakl pt. Koń trojański, który 

poruszał problem zażywania przez młodzież narkotyków, głównie 
marihuany, ukazując, jak niszczą realną egzystencję człowieka, jak 
pozbawiają go godności. 

Powyższe formy teatralne sfinansowała Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku 
Kościelnym, za co Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie składają 
serdeczne podziękowania.

Renata Wiatr
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Ciastomania w Gimnazjum
16 maja 2014r. 

Samorząd Uczniow-
ski wraz z opieku-
nem Anną Rokitą, 
Magdaleną Mam-
carz oraz Agnieszką 
Pakułą zorganizo-
wał charytatywny 
kiermasz słodkości 
– Ciastomanię 2014. 

Tego dnia za je-
dyne 2 zł można było 
kupić pyszne serniki, 

murzynki, babeczki, babki i rogaliki, które przygotowywali ucznio-
wie, rodzice, a także 
część nauczycieli. 
Zebraną sumę (770 
zł) wpłacono na kon-
to uczennicy gimna-
zjum, podopiecznej 
Fundacji Dzieciom 
Zdążyć z pomocą. 

Organizatorzy 
dziękują wszystkim, 
którzy przygotowali 
domowe wypieki na 
kiermasz oraz wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję. 

Anna Rokita

Szkoła się otwiera
W dniu 29 maja 

w ZSP w Skarżysku 
Kościelnym od-
była się dyskoteka 
integracyjna wraz 
z dniem otwartym 
dla uczniów szkół 
podstawowych. 
W organizację im-
prezy zaangażowani 
byli nauczyciele, ro-
dzice i  Rada Rodzi-

ców, Dyrekcja  oraz uczniowie ZSP w Skarżysku Kościelnym. Dysko-
tekę  poprowadził Party Dance DJ Tomasz Gluza.  

Słodki poczęstunek, szalona zabawa oraz prezentacja szkoły to 
tylko niektóre z atrakcji, które znalazły się w programie czwartkowej 
dyskoteki integracyjnej. O godzinie 16:00 Anna Miernik powitała 
zgromadzonych szóstoklasistów. Następnie grupa taneczna FART za-
prezentowała swoje umiejętności. Po pokazie tanecznym w bibliotece 
Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów klas szóstych prezen-
tację multimedialną pt: Najlepsze dopiero przed Wami, czyli co Was 
czeka w naszej szkole?, ulotki oraz klip reklamujący szkołę do piosenki 
Pharrell’a Williams’a Happy. Ostatnim punktem programu była dys-
koteka wraz ze słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodzi-
ców. Impreza zakończyła się o godzinie 18:30. 

Uczniowie klasy szóstej ZSP w Skarżysku Kościelnym wraz z wy-
chowawcą Katarzyną Malik serdecznie dziękują: Dyrekcji, Radzie Ro-
dziców, uczniom, rodzicom, nauczycielom ZSP w Skarżysku Kościel-
nym oraz  wszystkim obecnym za udział. 

Katarzyna Malik

Niezwykłe spotkanie z kosmonautą 
gen. Mirosławem Hermaszewskim

14 maja uczniowie z klas IV-VI  z Zespołu Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym wraz z opiekunami: Małgorzatą Lisowska, 
Grażyną Wiatr i Lidią Mirkowską oraz ich rówieśnicy z powiatu stara-
chowickiego i skarżyskiego spotkali się z jedynym polskim kosmonau-

tą gen. Mirosławem 
Hermaszewskim. 
Spotkanie odbyło 
się w hali sporto-
wej w Wąchocku 
z inicjatywy Artura 
Wieczorka, Partne-
ra Programu Dosko-
nałe mleko w szkole.

Tego dnia zwie-
dziliśmy także za-
łożone w XII wieku 
opactwo Cystersów, 
barokowy kościół 

Najświętszej Marii Panny i św. Floriana z barokowym wnętrzem 
z XVII wieku. Spacerując po malowniczym Wąchocku  dostrzegliśmy 
pomnik mjr Jana Piwnika Ponurego oraz jedyny w Polsce Pomnik Soł-
tysa.

Małgorzata Lisowska
Agroturystyka Dom pod sową

Dzieciaki w Plecaki » Kalendari

Gimnazjaliści z wizytą u małych pacjentów
20 maja 2014r. na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowe-

go w Skarżysku-Kamiennej pojawiła się kolorowa i radosna grupa 

uczniów Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym. 
Gimnazjaliści przynieśli małym pacjentom baloniki i słodycze, 

a do świetlicy szpitalnej podarowali kredki, ołówki, mazaki, papiery 
kolorowe i bloki rysunkowe. Wszystkie artykuły papiernicze zebrano 
podczas akcji szkolnej przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli 
ZSP w Skarżysku Kościelnym z okazji Dnia Dobrych Uczynków (19 
maja). 

To już druga (i pewnie nie ostatnia) edycja tej akcji SU. W ubie-
głym roku gimnazjaliści podarowali małym pacjentom książki do bi-
blioteki oddziałowej. 

Akcję zorganizowały opiekun SU Anna Rokita i Magdale-
na Mamcarz.
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Wyjazd do Hula Parku
Dnia 29 maja 2014  r. 

dzieci z punktu przed-
szkolnego i klasy 0 
szkoły podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim 
wybrały się do Hula 
Parku. 

Wyjazd zorganizo-
wany był z okazji zbliża-
jącego się Dnia Dziecka. 
Meksyk był tematem 

zabaw maluchów. Było malowanie meksykańskich motywów na twa-
rzy, warsztaty plastyczne Bliżej Meksyku, konkurencje sportowe oraz 
rozbijanie meksykańskiej piniaty z niespodzianką .Największą radość 
dała dzieciom próba rozbicia piniaty z zawiązanymi oczami. Wszyst-
ko to odbyło się pod okiem opiekunów: Iwony Rafalskiej, Karoliny 
Piskorz oraz Jadwigi Janiszewskiej. To był udany, pełen wrażeń wy-
jazd.

Iwona Rafalska

Teatrzyk profilaktyczny w Kierzu
Dnia 29.05.2014 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedź-

wiedzim odbył się teatrzyk profilaktyczny. 
Głównym te-

matem przedsta-
wienia było bez-
pieczeństwo w sieci 
i tolerancja. Dzie-
ciom bardzo się po-
dobała ta lekcja po-
nieważ brały w niej 
czynny udział. Każ-
da lekcja, która uczy 
właściwych postaw i zachowań jest bardzo cenna w dzisiejszych re-
aliach. Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły wyszli ze spektaklu 
bardziej empatyczni i tolerancyjni.

Katarzyna Woźniak

Wiewiórki Majki dobre rady
16 maja w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu miał miejsce 

spektakl profilaktyczny pt. Wiewiórki Majki dobre rady. Fundatorem 
spektaklu była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym. 

Przedstawienie utrzymane było w żartobliwej konwencji, mającej 
na celu przekazać 
treści edukacyj-
ne i profilaktyczne 
w sposób przystęp-
ny dla dzieci. Ak-
torzy poprzez przy-
gody mieszkańców 
leśnej polany - wie-
wiórki Majki i misia 
Miśka przekazali 
podstawy wiedzy 
niezbędnej dla właściwego rozwoju uczniów. Celem programu było 
promowanie zdrowego stylu życia. Podczas przedstawienia poruszona 
została problematyka higieny osobistej i higieny otoczenia oraz wła-
ściwego odżywiania. Bohaterzy podkreślali fakt, że dzieci mają prawo 
przebywać w zdrowym otoczeniu - bez biernego kontaktu z papie-
rosami i innymi używkami. Poruszana była także kwestia właściwej 
organizacji czasu dnia. Pod koniec przedstawienia uczniowie mieli 
okazję spotkania się na scenie z aktorami, było to dla nich niezwy-
kłe doświadczenie.

Ilona Wątła

Wycieczka do kina
29 maja przedszkolaki, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Li-

powym Polu wraz z wychowawcami wybrali się do kina, by obejrzeć 
popularną wśród najmłodszych bajkę Rio 2. Przygody Blu i jego zwa-

riowanej rodzinki urzekły nie tylko dzieci. Ta przepięknie wystylizo-
wana opowieść spełnia najśmielsze oczekiwania. Była przede wszyst-
kim efekciarska i imponująca, zarówno pod względem szaty graficznej 
jak i dialogów. Losy Blu na długo zostaną w pamięci dzieci. Młodzi 
widzowie byli zachwyceni emisją filmu. Uśmiechy goszczące na twa-
rzach dzieci świadczyły o ich zadowoleniu.

Ilona Wątła

Strażacy w przedszkolu
W ramach spo-

tkań z ciekawymi 
ludźmi przedszkolaki 
z Przedszkola Samo-
rządowego w Skar-
żysku Kościelnym  
w poniedziałek 26 
maja zaprosili do 
swojego przedszkola  
strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
w Lipowym Polu.           

W trakcie spotka-
nia strażacy zapoznali dzieci z ich pracą zawodową, przestrzeganiem 
zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz 
wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy 
wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również 
są wzywani do wypadków samochodowych, powodzi. Jak zawsze naj-
większe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali 
strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, ja-
kim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, stra-
żacy Każde dziecko mogło obejrzeć go z zewnątrz, a także posiedzieć 
w środku, chętni mogli przymierzyć hełm strażacki Na koniec kilku 
ochotników wspólnie ze strażakami, mogło lać wodę z węża strażac-
kiego. Jednym z atrakcyjniejszych elementów spotkania była rozmowa 
z prezesem Tadeuszem Chybem, który w sposób przystępny i ciekawy 
pokazał dzieciom uroku swojej pracy w straży Przedszkolaki wyka-
zały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły 
cenną wiedzę dotyczącą wielozadaniowej, odpowiedzialnej i poży-
tecznej pracy strażaka i nagrodzili komendanta i strażaków z Lipowe-
go Pola stosownym podziękowaniem.

Barbara Kocia
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Pasowanie czytelników

W ramach ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek przedszko-
laki z Przedszkola Publicznego 
w Skarżysku Kościelnym zostały 
pasowane na czytelników Biblio-
teki Publicznej. 

Dzieci w ciągu roku przed-
szkolnego uczestniczyły w cy-
klicznych lekcjach bibliotecznych, 
w czasie których zapoznawały się 
z biblioteką, jej regulaminem i za-
sadami wypożyczania książek. 

Po przywitaniu nastąpiła część artystyczna. Gimnazjaliści pod 
kierunkiem Moniki Walachni-Zawadzkiej przedstawiły insceniza-
cję pt. W krainie baśni. Następnie starszaki złożyły uroczyste przy-
rzeczenie. Ślubowali, że będą czytać i szanować książki. Na pamiątkę 
tego wydarzenia wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki oraz nagrody 
książkowe dla najlepszych czytelników. 

Pasowanie było jednocześnie zakończeniem akcji Cała Polska czy-
ta dzieciom. Przez cały rok systematycznie, raz w miesiącu czytane 
były wybrane pozycje z literatury dziecięcej.

Teresa Banaszczyk

Czytanie łączy pokolenia 
To hasło tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek i Dnia Biblio-

tekarza.  
Z tej okazji bibliotekę publiczną w Skarżysku Kościelnym w dniu 

13 maja odwiedziła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim oraz przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego.

Zapoznały się z organizacją księgozbioru ze szczególnym wskaza-
niem na zbiory dla dzieci, systemem wypożyczeń książek oraz pracą 
bibliotekarza. Dzieci buszowały w ulubionych bajkach, opowiada-
niach oraz wzięły udział w zabawach (krzyżówki, rebusy). Końcowym 
akcentem podsumowującym całość spotkania było rozdanie drob-
nych upominków w postaci zakładek do książek i słodyczy.

Teresa Banaszczyk

Skarbnik czytała dzieciom
30 maja w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej odbyło 
się ostatnie spotkanie z cy-
klu Cała Polska czyta dzie-
ciom. Gościem spotkania 
była Skarbnik Gminy Danu-
ta Barwicka.

Pani Skarbnik przeczy-
tała opowiadanie pt. Bolek 
i Lolek poszukiwacze skar-
bów. Dzieci z uwagą słuchały 
ciekawej przygody ulubionych bohaterów. Pani Danuta przedstawiła, 
krótką historię powstania serii o przygodach dwójki braci. W drugiej 
części spotkania opowiedziała przedszkolakom o swojej pracy i zapro-
siła do swojego gabinetu. Dzieci w podziękowaniu za miłe spotkanie 
wręczyły pani Skarbnik własnoręcznie wykonaną laurkę w zamian 
otrzymały cukierki.

Teresa Banaszczyk

Najlepsi czytelnicy 2013
127. książek przeczytał 

Patryk Sieczka, pozosta-
li również w okolicy 100. 
Wójt Zdzisław Woźniak 
i kierownik biblioteki Te-
resa Banaszczyk wręczyli 
nagrody 19. najlepszym 
czytelnikom dziecięcym.

Wyboru spośród 318 
czytelników do lat 15. do-
konała komisja w składzie: 

Barbara Kocia, Agata Gula i Teresa Banaszczyk. Najwięcej książek 
przeczytali: Chelsea Banaszak, Oliwier Woźniak, Marcel Zawadzki, 
Jan Jabłoński, Oliwier Banaszak, Zofia Jabłońska, Paulina Karpeta, 
Karolina Sieczka, Gabriela Woźniak, Patryk Sieczka, Jakub Jaros, 

Kacper Jaros, Milena Ćmiel, Nikola Ćmiel, Agnieszka Strzelec, Ad-
rianna Walachnia, Alicja Derlatka, Jakub Zbroiński i Patryk Paź. 

Wójt uhonorował również upominkiem Monikę Walachnię-Za-
wadzką.

Zarówno wójt Zdzisław Woźniak, jak i kierownik Teresa Bansz-
czyk w swych krótkich wystąpieniach nie tylko gratulowali laureatom, 
ale podkreślali również rolę książki i czytelnictwa we współczesnej 
cywilizacji cyfrowej, dominacji Internetu.

Jacenty Kita
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Pokaz zapaśniczy w Kierzu
Dnia 19.05.2014 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim odbył się pokaz zapaśniczy 
przygotowany przez Klub Sportowy 
Orlik Wierzbica pod kierunkiem tre-
nera Jakuba  Rywackiego. 

Zajęcia miały na celu przybliżyć 
wszystkim specyfikę zapasów oraz 
zachęcić dzieci i młodzież do wzięcia 
udziału we wspólnych treningach. 

Jedną z atrakcji, jaka czekała na zebranych widzach, był pokaz tech-
niki i akrobatyki w wykonaniu zapaśników. Salta, przewroty i efek-
towne rzuty robiły ogromne wrażenie na zgromadzonych na pokazie  
widzach , którzy w nagrodę odwdzięczali się ogromnymi brawami. 

Iwona  Rafalska

Podsumowanie Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin

Przez 7 dni w 111. imprezach prowadzonych przez 142. wolontariu-
szy wzięło udział 4.992 osób (na 6.307 mieszkańców gminy) w ramach 
XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Rok temu już tradycyjnie wśród laureatów znalazło się Skarżysko 
Kościelne zajmując III miejsce w kategorii gmin od 5 do 7,5 tys. miesz-
kańców. Nagrodą było 8.000 złotych, które zostało przeznaczone na za-
kup sprzętu sportowego. Rok temu w dniach 26 maja – 1 czerwca w całej 
Polsce czynny udział wzięło około 2,5 mln osób. W naszej gminie w za-
jęciach uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób.

Czy powtórzymy ubiegłoroczny sukces?
Poniżej relacje z wybranych imprez (o innych na naszych stronach).

Jacenty Kita
***

W przedszkolu na sportowo…

W związku z obchodzonym XX Sportowym Turniejem Miast 
i Gmin w dniach 17 - 23 maja w Przedszkolu Samorządowym w Skarży-
sku Kościelnym przeprowadzono szereg ciekawych imprez sportowo- 
rekreacyjnych. 

Tydzień sportu dzieci rozpoczęły uczestnicząc w niedzielnym 
Gminnym Biegu ulicznym o Puchar Wójta. Następnie przez cały tydzień 
w przedszkolu oraz pobliskiej szkole podstawowej odbywało się wiele 
sportowych atrakcji. Dzieci uczestni-
czyły m. innymi w międzygrupowych 
zawodach zabawowo-sportowych 
zorganizowanych przez nauczycieli 
marszobiegu do pobliskiego lasku, za-
bawach ruchowych w Zielonej Sali na 
terenie placu szkolnego. 

Przedszkolaki mogły także spró-
bować swoich sił w zabawach z ele-
mentami zapasów, które przygotował 
dla nich Bogusław Kabała ze Szkoły 
Podstawowej w Skarżysku Kościel-
nym. Podczas przygotowanego wi-

dowiska dzieci obejrzały zarówno elementy treningu zapaśniczego 
jak i rywalizacji na macie. Trener pokazywał dzieciom proste chwyty, 
rzuty i pozycje zapaśnicze, a chętne osoby mogły je także wypróbować. 
Nie trzeba dodawać, że chętnych było wielu, ponieważ prawie wszyscy 
chcieli poczuć się jak prawdziwi zawodnicy.

Miniony sportowy tydzień pozwolił przedszkolakom bardzo cieka-
wie spędzić wolny czas w przedszkolu oraz zachęcił i rozbudził u dzieci 
tę jakże zdrową formę aktywności.

Zofia Sieczka
***

…w Lipowym Polu Skarbo-
wym także

W dniach 19-23 maja 
2014 r. w Lipowym Polu Skar-
bowym odbyły się z sportowe 
rozgrywki, gry oraz zabawy 
w ramach Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin.

Pierwszego dnia zorga-
nizowana została Miniolim-

piada Przedszkolaka pod nadzorem Małgorzaty Marszałek. Następnie 
Katarzyna Żmijewska poprowadziła zumbę dla najmłodszych. Dzięki 
ćwiczeniom przy muzyce dzieci uwrażliwiły się na rytm oraz udosko-
naliły sprawność ruchowo-słuchową. Pod nadzorem Sławomira Jawor-
skiego odbyły się gry i zabawy w terenie, które były dla uczniów jedną 
z bardziej atrakcyjnych form spędzania czasu. Następnie miał miejsce 
turniej gier i zabaw. Konkurencje, jakie odbyły się w tym czasie to: rzut 

ringiem do celu, rzut lotką do tarczy 
oraz gra w kręgle.

Rozgrywki sportowe pt. Jak prze-
grać, to w uczciwej walce poprowadzi-
ła Małgorzata Marszałek. Głównym 
celem zabaw było wdrażanie do prze-
strzegania zasad w uczciwej walce na-
wet, jeśli nie prowadzi ona do zwycię-
stwa. 

W kolejnych dniach na placu szkol-
nym zorganizowane zostały gry i zaba-
wy – Mieszkańcy lasu. Zajęcia poprowadziła Katarzyna Żmijewska. 22 
maja o godzinie 9:00 odbył się marszobieg do miejscowości Świerczek. 
W biegu udział wzięło 10 uczniów klas III-VI wraz z opiekunem Iloną 
Wątłą. Celem marszobiegu było pokonywanie przeszkód terenowych 
oraz kształtowanie sprawności biegowej. Marszobieg był idealnym roz-
wiązaniem, aby połączyć skuteczność biegu i przyjemność spaceru.

Pod przewodnictwem Ilony Wątłej uczniowie brali udział w kon-
kurencjach sportowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Zabawy 
miały na celu integrację uczniów oraz wzmacnianie zdolności do zaba-
wy. Na placu szkolnym odbyły się gry i zabawy z piłkami, skakankami, 
przyborami wybranymi przez dzieci. Po zakończeniu tygodniowego 
Turnieju Miast i Gmin dyrektor szkoły Iwona Maj wręczyła zwycięzcą 
dyplomy. I miejsce w Mistrzostwach Szkoły w ringo zdobyła Aleksan-
dra Romańska z klasy III. II miejsce w tej konkurencji przypadło To-
maszowi Staszałkowi z klasy VI, natomiast III Oliwii Bućko. 

W rzucie lotką I miejsce uzyskał Tomasz Staszałek, II Oliwia Buć-
ko z klasy IV, natomiast III miejsce Klaudia Bućko z klasy VI. W krę-
glach najlepsza okazała się Aleksandra Romańska, II miejsce uzyskała 
Klaudia Bućko, a III Kamil Nowakowski z klasy VI. Gratulujemy!!!

Ilona Wątła
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i słodkości wspólnie fundowali Gmina Skarżysko Kościelne, Monika 
Mączyńska i Stefan Kiełek. Dodać warto, że nasze zespoły wystąpiły 
w nowych strojach zakupionych przez Gminę ze środków Gminne Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 
z funduszu sołeckiego.

(jaki)

W Michałowie na sportowo
Dzień dziecka w Mi-

chałowie upłynął na spor-
towo – pod znakiem I Wy-
ścigu Leśno – Terenowego, 
w którym wystartowało 
ok. 25. zawodników z ro-
dzicami.

Na mecie okazało się, 
że najlepsi byli: Kamil 

Wojton, Michał Stępień 
i Kamil Rauszer. 

W grupie dziewcząt 
zwyciężyła Dominika Bąk 
przed Pauliną Rauszer 
i Klaudią Pastuszką. Naj-
młodszymi rowerzystami 
byli Maciej Rymarczyk 
i Paweł Szwagierek (8 lat). 
Dodajmy, że podczas rajdu 

zawodników na trasie pi-
lotował na motorze Mi-
chał Rymarczyk.

Puchary i upomin-
ki najlepszym wręczali: 
radny Zdzisław Rymar-
czyk, sołtys Jan Wą-
sowski oraz członkowie 
rady sołeckiej.

Impreza połączona 

była z obchodami Dnia Dziecka, a o poczęstunek zadbali sponsorzy: 
firma OS-CAR Mateusza Wąsowskiego, miejscowy rady Zdzisław 
Rymarczyk, rada sołecka Michałowa oraz radny Majkowa Michał 
Rymarczyk. Można było skosztować domowych wypieków, chleba ze 
smalcem, kiełbasek i kaszanki z grilla.

Jacenty Kita

Dzień Sportu w gimnazjum
Dnia 2 VI br. w Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym 

uczennice klasy drugiej pod opieką pani Anny Miernik zorganizo-
wały Dzień Sportu w ramach projektu edukacyjnego. Do rywalizacji 
o miano Najbardziej usportowionej klasy stanęło 8 klas gimnazjalnych 
wraz ze swoimi wychowawcami, którzy mogli wziąć udział w przygo-
towanych konkurencjach. 

Po prezentacji każdej z klas, występie szkolnych cheerleaderek 
oraz po wspólnych ćwiczeniach rozgrzewających, drużyny gimnazja-
listów stanęły do walki. Najbardziej wysportowaną okazała się klasa 
IIIa wraz z wychowawcą Pawłem Rokitą, który zarówno dopingował, 
jak i pomagał w zmaganiach sportowych swoim podopiecznym. IIIa 
tylko w jednej z siedmiu konkurencji zdobyła drugie miejsce (prze-
ciąganie liny), w pozostałych zaś triumfowała (skakanka; skrzynia; 
rzut do kosza; piłka nożna; drążek; skoki w worku). Wszyscy bawili się 
świetnie i zgodnie z zasadami fair play.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce – III a (77p.), II miejsce – II a (61p.), 
III miejsce – III c (60p.), IV miejsce – I c (58p.), V miejsce – I a (56p.), VI 
miejsce – II b (52p.), VII miejsce – I b (32p.), VIII miejsce – III b (31p.).

Paweł Rokita

s P o r t

Walczyli o Puchar Sekretarz Gminy
23 maja 2014 roku na 

Orliku pięć drużyn ry-
walizowało w II Turnieju 
o Puchar Sekretarz Gmi-
ny Moniki Mączyńskiej.

Zwyciężył zespół 
z Gadki, przed ekipą 
Skarżyska Kościelne-
go i Jagodnego. Pucha-
ry nagrody oraz napoje 
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