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W numerze m.in.:
* ZAPRASZAMY NA BOGATY PROGRAM KOLEJNEJ 

EDYCJI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 
(szczegóły na str. 19),

* na temat nowego LGD rozmawiamy z wójtem gminy 
Zdzisławem Woźniakiem,

* koncert Nad Kamienną już po raz XXXIII,
* relacja z sesji rady gminy,
* o gminnych inwestycjach i wydarzeniach w sołectwach,
* strażacy na Jasnej Górze,
* promocja nowego zbioru fraszek Elżbiety Jach,
* w naszych placówkach oświatowych.

Świętowali strażacy
4 maja 304 

roku męczeńską 
śmierć poniósł św. 
Florian, patron 
strażaków. Na pa-
miątkę jego ofiary 
tego dnia obcho-
dzony jest Dzień 
Strażaka. O gmin-
nych i powiato-
wych obchodach 
czytaj na str. 10-11.

„Z energią zmieńmy źródła”

Pod tym hasłem obchodzone były tegoroczne Dni Ziemi.  
Do organizowanych obchodów w całej Polsce włączyły się również 
nasze placówki oświatowe.

Czytaj w tym wydaniu gazety.

Rywalizowały teatry dziecięce
Na sali gimna-

stycznej SP w Skar-
żysku Kościelnym 
28 kwietnia odbył 
się jubileuszowy, X 
już Gminny Prze-
gląd Teatrów Dzie-
cięcych, podczas 

którego zebrani mogli obejrzeć łącznie siedem przedstawień.
Czytaj na str. 13, fotorelacja na str. 20

Matka. Moja Miłość

17 maja pod tym tytułem na boisku parafialnym miało miejsce 
wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz  Odnowy 
Zabytków Parafii św. Trójcy.        Czytaj na str. 2

18. najlepszych spośród 300 czytelników

W bibliotece gminnej podsumowano konkurs Najlepszy czytel-
nik dziecięcy 2014. Spośród 100. dzieci w  wieku do  15. lat nagro-
dzono 18. Rekordzista przeczytał 105 książek, a najmłodsza Julia 
Małecka ma… 3,5 roku!    

Czytaj na str. 9
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W y da r z e n i a

Matka. Moja Miłość

17 maja pod tym tytu-
łem na boisku parafialnym 
miało miejsce wydarzenie 
zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz  Odnowy 
Zabytków Parafii św. Trójcy.

Mimo zimnej, ale bez-
deszczowej pogody, wiele 
osób przyszło, aby wysłuchać 
koncertu w wykonaniu połą-
czonych sił Chóru z klasz-
toru Ojców Franciszkanów, 
naszej Scholi parafialnej oraz 
grupy Trinitas pod kierun-

kiem s. Małgorzaty Galik, eucharystki.
Przybyłych przywitał ks. pro-

boszcz Marian Czajkowski, po 
czym prowadzenie przejęła prezes 
Stowarzyszenia Anna Kowalik. 

Poza koncertem adresowanym 
do Mam, a także do Matki Boskiej, 
wręczone zostały nagrody w ogło-
szonych wcześniej konkursach 
o tytułowej tematyce – plastycz-
nym i literackim. 

W konkursie literackim 
w kategorii najmłodszej (klas I-
-III) I miejsce zajęły Martyna  
i Wiktoria Szumiał, w katego-
rii klas IV-VI Marysia Dwojak, 
a szkół ponadgimnazjalnych  

Karina Piętak. Natomiast w konkursie plastycznym w grupie naj-
młodszej (klasy I-III) I miejsce zajęły Julia Borowska i Gabriel Kar-
peta, II – Wiktoria Wiatr, zaś III – Patrycja Michalska i Weroni-
ka Jakubiec. Wyróżniono Igora Jakubca i Olę Skrzypczak. Z kolei 
w grupie klas IV-VI komisja najwyżej oceniła pracę Karoliny Siecz-
ka – I miejsce i Jakuba Golińskiego – miejsce II. Spośród gimna-

zjalistów I miejsce 
przypadło We-
ronice Huptas 
i Klaudii Pastusz-
ce, wyróżniono za 
udział: Annę Bąk, 
Weronikę Der-
latkę i Martynę 
Derlatkę. Nagrody 
zakupione przez 
Stowarzyszenie za 
środki pozyskane 

z Gminy w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych wrę-
czyły Anna Kowalik, 
Elżbieta Ścisłowicz 
i Anastazja Górzyńska.

Laureaci, młodzi 
twórcy recytowali swe 
wiersze, śpiewali przy-
gotowane na tę okolicz-
ność piosenki, wystąpił 
też duet Oliwia Kocia 
i Patryk Jędrzejczyk. 
Wśród obecnych do-
strzegliśmy m.in. przewodniczącą rady gminy Marzenę Piętak oraz 
radnego powiatowego Pawła Wiatra.

Później odbyło się rodzinne grillowanie, zaś modlitwę majową 
odmówiły panie z Odnowy 
w Duchu Świętym.

Uczniowie ZSP sprzeda-
jąc upieczone przez rodzi-
ców ciasta zbierali środki 
pieniężne dla swojego chore-
go kolegi.

-Pragnę podziękować 
siostrze Małgorzacie za 
przygotowanie koncertu, ks. 

proboszczowi Marianowi Czajkowskiemu za udostępnienie placu, 
Rycerzom Kolumba za pomoc organizacyjną, członkom Stowarzy-
szenia oraz tym wszystkim, którzy swą obecnością zaszczycili nasze 
wydarzenie – mówiła prezes Anna Kowalik.

Jacenty Kita
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Młodzi pianiści „Nad Kamienną”

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamien-
nej w dniu 20 kwietnia odbył się Koncert Laureatów XXXIII Ogólno-
polskiego Konkursu Młodych Pianistów Nad Kamienną 2015. Uczest-
ników powitała 
dyrektor placówki 
Elżbieta Rokita.

W tym roku 
rywalizacja odby-
wała się w dwóch 
grupach - dla klas 
III i IV (16 uczestni-
ków) i dla klas V i VI  
(10 uczestników) 
szkół muzycznych 
I stopnia z Toma-
szowa Mazowieckiego, Miechowa, Rabki Zdrój, Ruszkowic, Radomia, 
Wieliczki, Krakowa, Tomaszowa Lubelskiego, Starachowic, Tarnowa, 

Warszawy, Kielc, Boch-
ni, Dąbrowy Górniczej, 
Zduńskiej Woli i Skar-
żyska - Kamiennej. Mło-
dych pianistów oceniało 
jury w składzie: prof. Ja-
cek Tosik-Warszawiak 
(Akademia Muzyczna 
Kraków), Ewa Grubich 
(PSM II st.w Krakowie) 
i Maria Grzebalska 

(ZPSM w Warszawie). 
Fundatorem jednej z nagród od lat jest samorząd Skarżyska Ko-

ścielnego, w imieniu którego jednego z laureatów w jednej z kategorii 
uhonorowali przewod-
nicząca rady gminy 
Marzena Piętak oraz 
wójt gminy Zdzisław 
Woźniak, zaś koncertu 
słuchali także sekre-
tarz gminy Monika 
Mączyńska i radny  
Janusz Sieczka.

Konkurs ma na celu 
prezentację umiejętno-
ści młodych pianistów szkół muzycznych I stopnia. Odkrywa i szlifuje 
młode talenty, oraz promuje miasto i woj. świętokrzyskie. Wielu lau-
reatów kontynuuje naukę w szkołach II stopnia.

Jacenty Kita

Nowa formuła działania LGD
Od 2008 roku gmina Skarżysko Kościelne wspólnie z gminą Mi-

rzec tworzyły Lokalną Grupę Działania Razem na Rzecz Rozwoju. 
W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 taka for-
muła nie miała szans istnienia. Z czego to wynika? I jak rozwiązany 
został ten problem? – pytamy wójta gminy Zdzisława Woźniaka.

- Jacenty Kita: Dlaczego dotychczasowa formuła LGD straciła 
rację bytu?

- Zdzisław Woźniak: Gminy Skarżysko Kościelne i Mirzec razem 
liczą około 15 000 mieszkańców. Tymczasem, dla nowej perspektywy 
unijnej, po zmianie przepisów prawnych, wymóg ten został zwięk-
szony do 35 000 mieszkańców. Stąd konieczność poszukiwań nowych 
rozwiązań po to, aby skutecznie zabiegać o środki finansowe z nowej 
perspektywy unijnej.

- Jakie zatem działania Pan podjął?
- Już w 2014 roku wspólnie z ówczesnym wójtem Mirca  

Marianem Kukiełką oraz prezes LGD Agnieszką Napiórkowską – 
Idzik podjęliśmy działania zmierzające do stawienia czoła powstałej 
sytuacji. Rozważaliśmy włączenie naszego stowarzyszenia do innego, 
już istniejącego na terenie naszego województwa. Ale uzyskaliśmy 
także informację, że gminy z województwa mazowieckiego i łódz-
kiego chcą się połączyć z LGD-em z naszego województwa. I w tym 
kierunku poszły nasze działania, spowolnione nieco po wyborach 
samorządowych w związku ze zmianą wójta w Mircu. W IV kwar-
tale 2014 roku, już z nowym wójtem, kontynuowane były rozmowy  
z tymi samorządami.

- I jaki jest efekt tych rozmów?
- Po kilkumiesięcznych rozmowach efektem jest powołanie LGD 

Razem na Piaskowcu, co formalnie nastąpiło 5 maja, a wcześniej Rada 
Gminy w Skarżysku Kościelnym uchwałę o przystąpieniu do nowego 
LGD podjęła na sesji już 30 kwietnia. 

- Jakie gminy wchodzą w skład nowego LGD?
- Są to Skarżysko Kościelne i Mirzec (woj. świętokrzyskie) oraz 

Mirów, Jastrząb, Orońsko, Chlewiska, Borkowice i Szydłowiec z wo-
jewództwa mazowieckiego. Siedzibę LGD będzie miało u nas. W tym 
miejscu chciałbym podziękować wszystkim podmiotom za pracę dla 
wspólnego dobra.

- Kto nas będzie reprezentował w tym stowarzyszeniu?
- Moja osoba wchodzi w skład Rady Programowej jako przed-

stawiciel samorządu, Stanisław Chrzanowski ze środowiska przed-
siębiorców oraz Mirosław Sasal jako czynnik społeczny. W komisji 
rewizyjnej pracuje Danuta Jasiewska, we władzach będzie też jedna 
osoba z dotychczasowego zarządu.

- Kiedy pojawią się pierwsze środki z LGD na inwestycje czy też 
wsparcie organizacji pozarządowych?

- Aktualnie stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji w KRS. Potem 
musimy opracować Strategię Rozwoju, a pierwsze realne pieniądze po-
jawią się w przyszłym roku.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Majówka w Majkowie
224. rocznicę uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja 
z inicjatywy XIII Święto-
krzyskiego Okręgu Pol-
skich Drużyn Strzeleckich 
świętowano w Majkowie.

Pod odsłoniętym 
w ubiegłym roku pomni-
kiem upamiętniającym 
pobyt Józefa Piłsudskiego 
w tej miejscowości w 1914 

roku przybyłych 
powitał dowódca 
XIII okręgu świę-
tokrzyskiego PSD 
Leszek Steć, po 
czym głos zabrała 
przewodnicząca 
rady gminy Marze-
na Piętak. 

Później de-
legacje złożyły 

wiązanki kwiatów. 
Byli to przewodni-
cząca rady gminy 
Marzena Piętak, jej 
zastępca Zdzisław  
Rymarczyk, przed-
stawicielka komba-
tantów Genowefa 
Piotrowska, delega-
cje sołectw Micha-

łowa oraz Majkowa, 
a także inicjatorzy bu-
dowy pomnika.

Leszek Steć wyraził 
nadzieję, że w przyszło-
ści uroczystości trze-
ciomajowe w Majkowie 
będą mieć szerszy wy-
miar.

Jacenty Kita

Upiększają swe miejsce na ziemi
W sobotę, 2 maja 2015 roku młodsi i starsi mieszkańcy Świerczka, 

a także młodzież ze Skarżyska Kościelnego sympatyzująca z naszym 

sołectwem sadzili 
drzewka na terenie na-
szego Centrum Kultu-
ralno - Rekreacyjnego.

Podczas tej wspa-
niałej akcji, która od-
była się z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej 
i radnej posadzono 
260 drzewek. 

Pogoda dopisała, 
wszyscy mieli nie-
samowity zapał do 
pracy. Po kilku godzi-
nach nasze miejsce na 
ziemi wypiękniało.

Serdecznie dzię-
kuję wszystkim za  
p o ś w i ę c o n y  c z a s 
i pracę na rzecz naszej 
Malutkiej Ojczyzny.

Radna - Marzena 
Piętak

Zapraszamy na Dni Węgierskie
W dniach 19-21 czerwca br. na terenie powiatu skarżyskiego go-

ścić będzie węgierska delegacja przedstawicieli dwóch zaprzyjaźnio-
nych gmin węgierskich oraz przedstawicieli Ambasady Węgierskiej. 
Wizyta ta będzie okazją do złożenia podziękowań dla narodu węgier-
skiego za udzieloną pomoc, w latach 1919-1922 dla walczącego z agre-
sją bolszewicką Wojska Polskiego. 

Dla nadania rangi temu wydarzeniu, 20 czerwca w miejscowości 
Majków w gminie Skarżysko Kościelne zostanie odsłonięta tablica 
upamiętniająca pomoc narodu węgierskiego. 

Po uroczystościach upamiętniających to wydarzenie zaplanowano 
część artystyczną, podczas której gościnnie wystąpi młodzieżowy ze-
spół z Węgier, który zaprezentuje muzykę i taniec węgierski. 

Organizatorami tych uroczystości są: Stowarzyszenie nad Żar-
nówką z Majkowa, 13 Świętokrzyski Korpus Polskich Drużyn Strze-
leckich i Towarzystwo Miłośników Dolnej Kamiennej, Starostwo 
Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Gmina Skarżysko Kościelne, 
Gmina Bliżyn, Miasto Skarżysko-Kamienna. 

Szczegółowy przebieg imprezy będzie podany do publicznej wia-
domości w późniejszym terminie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego pragniemy prze-
kazać Wszystkim Samorządowcom wyrazy uznania za trudną, 
odpowiedzialną i wymagającą fachowości pracę, jaką wykonu-
jecie Państwo na rzecz środowiska lokalnego.

Wraz z gratulacjami prosimy przyjąć podziękowanie za 
wszystkie dotychczasowe dokonania, a także gorące życzenia 
nieustannego zapału, wytrwałości w podejmowaniu i realizo-
waniu nowych przedsięwzięć, satysfakcji z pełnionej służby, 

szczęścia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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Pracowała rada gminy
Miłym akcentem rozpoczęła się sesja rady gminy, odbyta 30 

kwietnia. Władze samorządowe podziękowały byłemu już prezesowi 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku – 
Kamiennej Janowi Stojkowi m.in. za dobrą współpracę podczas budo-

wy sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy. Później po sprawozdaniu 
wójta gminy Zdzisława Woźniaka ze swej pracy w okresie pomiędzy 
sesjami, nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Ko-
ścielnym Renata Wolska poinformowała zebranych o ostatnich suk-
cesach wokalno – muzycznych uczniów tej placówki (pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu – red.).

Tradycyjnie już radni zgłosili wiele pytań, interpelacji i wniosków. 
Stefan Kiełek zgłosił wniosek o postawienie znaków kierunkowych na 
nowym rondzie obok urzędu gminy, Renata Kępa prosiła o naprawę 
chodników w Lipowym Polu Plebańskim oraz udrożnienie przepustu 
drogowego. Jacek Bryzik zgłosił wniosek o podawanie do publicznej 
informacji o planowanych sesjach rady, ponowił wniosek o montaż 
szyb w wiatach przystankowych. Dodatkowo radny zgłosił pisemne 
interpelacje w sprawie niepotrzebnej – jego zdaniem – budowy altany 
z grillem obok szkoły w Lipowym Polu Skarbowym (potrzebne są dro-
gi i chodniki – pisze w uzasadnieniu radny), budowy chodnika na ul. 
Polnej oraz rozwiązania problemów kolejek do specjalistów w ośrodku 
zdrowia. Stanisław Czubak pytał o efekty wizyty komisji na drodze 

w Kierzu Niedź-
wiedzim, zwrócił 
uwagę na fatalny 
stan dróg lokal-
nych do pól, wnio-
skował o sprząt-
nięcie piasku po 
zimie z ulicy, pytał 
o termin opraco-
wania koncepcji 
kanalizacji Kierza. 

Monika Kocia pytała o to, czy gmina podpisała już umowę z ŚBRR 
w sprawie dofinansowania inwestycji w Lipowym Polu Skarbowym 
oraz zasugerowała powołanie komisji, która oceni stan dróg po budo-
wie kanalizacji. Sebastian Pik pytał z kolei o termin renowacji boiska 
w Grzybowej Górze oraz ponowił wniosek o naprawę chodnika, zaś 
Włodzimierza Focha interesowała sprawa ewentualnej termomo-
dernizacji budynku szkoły w Lipowym Polu Skarbowym. Mariusz 
Szwanke poruszył sprawę problemów wynikających przy budowie 
ul. Staffa w Majkowie, Janusz Sieczka również wnioskował o napra-
wę dróg lokalnych, podobnie jak Andrzej Kwiatkowski o naprawę ul. 
Dworskiej i Racławickiej, zaś Zbigniew Piętak o zmianę lokalizacji 
słupa energetycznego stojącego w chodniku oraz ustawienie tablicy 

informacyjnej obok szkoły.
Odpowiadając na część powyższych wniosków dyrektor ZDP  

Marek Czyż potwierdził konieczność prawidłowego oznakowania 
ronda. Obiecał 
przebudowę do 
końca czerwca 
przepustu w Li-
powym Polu Ple-
bańskim, szyb-
kie uprzątnięcie 
piasku z drogi 
w Kierzu oraz do-
konanie jej prze-
glądu technicz-
nego w związku 
z upływem termi-
nu gwarancji, zaś możliwość remontu chodnika w Grzybowej Górze 
w tym roku uznał za nierealne ze względu na brak pieniędzy. 

Na dalszą część pytań odpowiadał wójt Zdzisław Woźniak. Na 
pisemne interpelacje zostaną udzielone również pisemne odpowiedzi, 
zaś na najbliższą sesją zaproszona zostanie dyrektor SPZOZ, aby wyja-
śnić kwestię kolejek do specjalistów. Projekt modernizacji szkoły w Li-
powym Polu Skarbowym jest możliwy dlatego, że część pomieszczeń 
jest przeznaczona na świetlicę, zaś budowa altany wraz z grillem była 

elementem do-
kumentacji pro-
jektowej. Umo-
wa z ŚBRR 
zostanie popisa-
na lada moment, 
a wykonawca zo-
stał wyłoniony na 
podstawie zapew-
nień o dofinanso-
waniu tej inwe-

stycji z PROW. Drogi gminne lada moment będę w miarę możliwości 
remontowane, zaś na koncepcję kanalizacji Kierza wkrótce ogłoszony 
będzie przetarg. Gmina właśnie ogłosiła II przetarg na budowę miejsc 
parkingowych przy SP Majków. Boisko w Grzybowej Górze zostanie 
poprawione po osuszeniu terenu.

Z kolei, jak powiedział Ksawery Krupa z urzędu gminy – słup 
w Grzybowej Górze zlokalizowany jest w terenie należącym do powia-
tu i jest to zadanie leżące po stronie starostwa. Zaś dzielnicowy Ire-
neusz Borowiec prosił o zgłaszanie informacji o bezpańskich psach, 
o działaniach wandali oraz zapowiedział zwiększoną liczbę patro-
li drogówki.

W między-
czasie obecni na 
sesji odpowie-
dzieli na apel 
przewodniczą-
cej rady gminy 
Marzeny Piętak 
z prośbą o wspar-
cie leczenia Da-
miana, ucznia 
szkoły podstawo-
wej w Skarżysku Kościelnym – zebrano ponad 400 złotych.

Radni przyjęli informację na temat zasobów pomocy społecznej 
gminy, którą przedstawiła kierownik GOPS-u Jadwiga Piętak, doko-
nali zmian w budżecie gminy oraz WPF i zadecydowali o przystąpie-
niu do Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu, której siedziba 
mieścić się będzie w naszym urzędzie gminy.

Jacenty Kita
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Trwają remonty dróg
Na terenie gmi-

ny rozpoczęły się 
pozimowe remon-
ty cząstkowe dróg. 
Powiatowy Zarząd 
Dróg już pod koniec 
kwietnia rozpoczął 
prace na odcinku 
Lipowe Pole – Świer-
czek – Skarżysko 

Kościelne. Kolejne 
remonty są w trakcie. 
Także gmina dowozi 
kruszywo i żużel na 
najbardziej uszkodzo-
ne po zimie odcinki 
dróg gminnych.

(jaki)

Trwa budowa ul. Staffa
W szybkim tem-

pie postępują prace 
przy budowie ul. 
Staffa w Majkowie, 
które – przypo-
mnijmy – za kwotę 
2,54 mln złotych, 
wykonuje firma Bu-
dromost ze Stara-
chowic. Choć prace 
postępują, to jed-

nak już pojawiły się 
pierwsze problemy. 
Jak mówi dyrektor 
Powiatowego Zarzą-
du Dróg Marek Czyż 
to przede wszystkim 
trudny, skalisty te-
ren, co spowoduje 
zwiększenie zakresu 
finansowego robót. 

Z kolei miesz-
kańcy narzekają 
na zbyt wyso-
kie krawężniki, 
które do czasu 
położenia nowej 
nawierzchni as-
faltowej często 
uniemożliwiają 
wjazd na posesję.

Planowany 
termin zakończenia prac  to 30 wrzesień, zaś łączna długość inwestycji 
na naszym terenie to niemal 1,6 km (pozostałe ok. 670 mb to już teren 
gminy Wąchock).

(jaki)

Będzie jaśniej na placu w Michałowie
Gmina podpisała umo-

wę na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą 
Budowa zasilania w energię 
elektryczną i oświetlenie pla-
cu w miejscowości Michałów. 
Prace o wartości 26.010 zło-
tych wykona firma Pro-Mar 
z Końskich w terminie do 26 
maja br. 

Zakres rzeczowy obejmuje budowę linii zasilającej oraz postawie-
nie 6 słupów oświetleniowych. Budowa oświetlenia uatrakcyjni to do-
skonałe miejsce integracyjno – rekreacyjne w Michałowie.

(jaki)

Remont na finiszu
Dobiegają koń-

ca prace związane 
z modernizacją świe-
tlicy w SP Lipowe Pole 
Plebańskie, których 
wartość opiewa na kwo-
tę 99.936,00 zł.

Zakres prac obej-
mował rozbiórkę prze-
wodu kominowego, wy-

mianę stolarki drzwiowej, 
zabudowę dodatkowych 
drzwi przesuwnych pomię-
dzy zapleczem rekreacyjno- 
sportowym, a zapleczem 
socjalnym, wymianę opraw 
oświetleniowych i instalacji 
oświetleniowej, wymianę 
okładzin ściennych i sufi-
towych na ognioodporne 

z płyt gipsowo – kartono-
wych, malowanie pomiesz-
czenia oraz wymianę podłogi 
w pomieszczeniu zaplecza na 
panele. Zmieniono konstruk-
cję dachu. Wzbogaceniu ule-
gło miejsce do rekreacji, gdyż 
w ramach zagospodarowania 
terenu powstała altana ogro-

dowa wraz ze stołem i ławkami, palenisko do grillowania, teren zosta-
nie utwardzony kostką brukową i okrawężnikowany. 

Jacenty Kita



Nasza Gmina 7M A J  2015 Nasza GminaM A J  2015 7

Pi e lG r z y M o Wa l i  s t r a ż ac y 

Strażacka pielgrzymka na Jasną Górę
W niedzielę 26 

kwietnia br. druhowie 
OSP z terenu naszej 
gminy wzięli udział 
w VII Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Straża-
ków na Jasną Górę. 
Kilkadziesiąt tysię-
cy strażaków, setki 
pocztów sztandaro-
wych, 150 orkiestr 
strażackich oraz 26. 

zespołów chóral-
nych a także udział 
Prezydenta RP Bro-
nisława Komorow-
skiego – te fakty 
najlepiej świadczą 
o randze uroczysto-
ści.

Prezydent naj-
pierw zasadził Dąb 

Wdzięczności na 
częstochowskim 
Placu Władysła-
wa Biegańskiego, 
a następnie w towa-
rzystwie ochrony, 
pocztów sztandaro-
wych Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
i pocztów Państwo-

wej Straży Pożarnej przeszedł na Jasną Górę, gdzie odbyły się główne 
uroczystości. Stamtąd uczestnicy spotkania przeszli na Jasną Górę, 
aby uczestniczyć we Mszy św. na jasnogórskim szczycie.

Pielgrzymkę około godziny 10.30 rozpoczął koncert 150. orkiestr 
straży pożarnych z całej Polski oraz występy solistów i chórów wyko-
nujących pieśni re-
ligijne i patriotycz-
ne. Punktualnie 
w niedzielne po-
łudnie rozpoczęła 
się Msza Święta, 
której przewod-
niczył abp Sławoj 
Leszek Głódź, de-
legat Konferencji 
Episkopatu Pol-

ski ds. duszpasterstwa 
strażaków. Po homilii 
nastąpiło ślubowanie 
strażackie, któremu 
przewodniczył ks. bryg. 
Jan Krynicki, krajo-
wy kapelan strażaków. 
Wszyscy druhowie zło-
żyli następujące ślubo-
wanie:

Najświętsza Maryjo Panno
Bogurodzico Dziewico
My Polacy, Strażacy-Ratownicy
zebrani dziś u Twego Tronu na Jasnej Górze
składając korny hołd i dziękczynienie,
polecamy Twojej Matczynej Opiece
naszą służbę strażacką.
 Jednocześnie ślubujemy:
 Wiary ojców dochować - ślubujemy!
 Życia i mienia naszych Braci
 ze wszystkich sił bronić - ślubujemy!
Cnoty Rycerskie Naszego Patrona
św. Floriana naśladować - ślubujemy!
Dla dobra Ojczyzny
ze wszystkich sił pracować - ślubujemy!
Tak nam dopomóż Bóg
i Najświętsza Królowo Polski - Maryjo!
Oprócz Prezydenta RP na Jasnej Górze obecni byli m.in.: Teresa 

Piotrowska, minister spraw wewnętrznych; Władysław Kosiniak-
-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej; Waldemar Pawlak, 
prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. 

W pielgrzymce udział 
wzięli członkowie OSP, funk-
cjonariusze i pracownicy PSP, 
słuchacze szkół pożarniczych, 
pracownicy Wojskowej Ochro-
ny Przeciwpożarowej, strażacy 
Zakładowych Straży Pożar-
nych, członkowie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych 

i wszyscy, którym bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa są 
szczególnie bliskie. 

Pierwsza Pielgrzymka Strażacka odbyła się w 1939 roku, a następ-
na dopiero w 1991 roku. Obecnie organizowane są co pięć lat, a za każ-
dym razem gromadzą wielotysięczne tłumy strażaków i ich bliskich. 

Materiał nadesłany przez uczestników pielgrzymki zebrał:
(jaki)
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W GMinie i okolicy

„Akcja bocian” zakończona sukcesem
Już na początku roku mieszkanka Grzybowej Góry Barbara  

Stanisz zainteresowała się losem bocianiego gniazda, które ucierpiało 
po zeszłorocznych letnich burzach i wichurach. 

Gniazdo umiej-
scowione jest na starej 
uschniętej topoli na wys. 
ok 10 m na terenie po-
sesji Józefa Błacha. Co 
roku bociany remonto-
wały swoje gniazdo zno-
sząc materiał budulcowy 
z pobliskich pól, skutkiem 
czego rozrosło się ono do 
dużych rozmiarów a do-
datkowo zwiększający się 
ciężar gniazda i wichury 
spowodowały, że pod ko-
niec sierpnia ubiegłego 
roku połowa gniazda ru-
nęła na ziemię. 

Do gniazda od kilku-
dziesięciu lat przylatują 
bociany i wydają co roku 

nowe pokolenie tych pięknych ptaków. Widok bocianiego gniazda od 
lat wpisuje się w krajobraz Grzybowej Góry, dlatego też ta sprawa dla 
grupy mieszkańców Grzybowej Góry stała się priorytetowa.

Pani Barbara zainterweniowała u radnego Zbigniewa Piętaka, 
który w połowie lutego zwrócił się o pomoc to do Urzędu Gminy Skar-
żysko Kościelne. Po ustnym zgłoszeniu problemu pracownik urzędu 
gminy Ksawery Krupa poprosił o pomoc Państwową Straż Pożarną, 
dysponującą samochodem wy-
posażonym w drabinę z koszem. 

Na odzew strażaków nie mu-
sieli długo czekać. Już 24 lutego 
2015 r. strażacy przyjechali pod 
wskazany adres. Niestety mimo 
dużego zaangażowania i chęci 
pomocy okazało się, że ukształ-
towanie terenu i podmokły teren 
uniemożliwił podjechanie pod 
drzewo specjalistycznym samo-
chodem. Jedyne co strażacy  mo-
gli zrobić, to zabezpieczyć teren.

Przyjazd wozu strażackiego 
wywołał jednak w miejscowości 
na tyle duże zainteresowanie, że 
wśród osób zebranych pojawiła 
się sugestia aby o pomoc popro-
sić znanego w miejscowości pi-
larza Grzegorza Mularskiego. 
Pan Grzegorz również nie pozo-
stał obojętny.

I tak gniazdo wspólnymi siłami mieszkańców Grzybowej Góry 
zostało odbudowane, a co najważniejsze zaakceptowane przez bocia-
na, który po długiej podróży 24 marca przyleciał do swojego nowego 
domu. 9 kwietnia mogliśmy przywitać również panią bocianową, któ-
ra po dwutygodniowym opóźnieniu cieszy swoją obecnością. 

Wszystkim mieszkańcom, a szczególnie: Barbarze Stanisz,  
Zbigniewowi Piętakowi, Tomaszowi Piętakowi i Emilowi Strychar-
skiemu, którzy zaangażowali się w pomoc przy odbudowie gniazda 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy postawy.

Justyna Minda

Rozbudowują remizę

W Lipowym Polu Plebańskim prowadzone są prace związane 
z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. -Łączny koszt 
rozbudowy to około 15 000 złotych, które stanowią środki własne jed-

nostki oraz urzę-
du gminy. Prace 
wykonywane są 
sposobem gospo-
darczym przez 
strażaków, a ich 
wartość można 
oszacować na 
kolejne 15 000  zł 
- mówi prezes 
jednostki Tade-
usz Chyb.

W  d o b u-
dowanej części 
znajdą się szatnie 
oraz pomieszcze-
nia gospodarcze, 
a w planach na 
ten rok jest jesz-

cze przebudowa jednego boksu garażowego. W tym przypadku jed-
nostka pozyskała dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach.

(jaki)

Udogodnienia w starostwie
Od maja br. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Po-

wiatowego w Skarżysku-Kamiennej wprowadzono udogodnienie dla 
klientów polegające na możliwości dokonania wszelkich opłat komu-
nikacyjnych (rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy itp.) za po-
średnictwem kart płatniczych.

W referacie pojazdów (rejestracja) funkcjonują dwa do tego prze-
znaczone terminale, zaś w referacie uprawnień ( prawa jazdy) jeden. 
Dodatkowa opłata za taką usługę wynosi 2 zł i jest to prowizja pobie-
rana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Korzy-
stanie z kart płatniczych jest szczególnie istotne w przypadkach, kiedy 
kasa starostwa jest już nieczynna.

-Zdajemy sobie sprawę, że Wydział Komunikacji i Transportu jest  
najbardziej obleganym wydziałem starostwa, dlatego podejmujemy 
różne działania mające na celu zmniejszenie kolejek i planujemy na-
stępne rozwiązania, które mogą usprawnić obsługę – mówi sekretarz 
starostwa Małgorzata Łakomiec.
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18. najlepszych spośród 300.
W bibliotece gmin-

nej podsumowano kon-
kurs Najlepszy czytelnik 
dziecięcy 2014. Spośród 
100. dzieci w tym wieku 
nagrodzono 18. Rekor-
dzista przeczytał 105 
książek, a najmłodsza 
Julia Małecka ma… 
3,5 roku!

Konkurs podsumo-
wała kierownik biblio-

teki Teresa Banaszczyk, która następnie wraz z wójtem gminy Zdzi-
sławem Woźniakiem oraz Moniką Walachnią – Zawadzką wręczyli 
nagrody najlepszym. I miejsce zajęła Paulina Karpeta (105 przeczy-
tanych książek), II – Alicja Derlatka (101), zaś III – Patryk Sieczka 
(89). Nagrodzono także: Olę Derlatkę, Julię Małecką, Jakuba Jarosa, 
Zuzię Materek, Zosię 
Jabłońską, Zosię Ma-
terek, Karolinę Siecz-
ka, Kacpra Jarosa, 
Jakuba Jarosa, Jana 
Jabłońskiego, Nata-
lię Staszałek, Jana 
Kowalika, Adriannę 
Walachnia, Marcela 
Zawadzkiego oraz Pa-
tryka Pazia.

(jaki)

W  b i b l i ot e c e

„Tydzień Bibliotek”
W Gminnej Bibliotece 

w Skarżysku Kościelnym 
z okazji przypadającego 
w dniach 8-15 maja Tygo-
dnia Bibliotek odbył się 
cykl spotkań z uczniami. 
Już w czwartek 7 maja bi-
bliotekę odwiedziły dzieci 
z kl. I z wychowawczynią 
Małgorzatą Lisowską oraz 

bibliotekarką  Moniką Walachnia - Zawadzką. Odbyła się rozmowa 
z dziećmi o bibliotece: Co to jest biblioteka? Jakie książki się w niej 
znajdują? Po pogadance dzieci 
bardzo chętnie wypożyczyły so-
bie książeczki do domu. W piątek  
8 maja bibliotekę odwiedziły dwie 
grupy przedszkolne ze swoimi 
paniami Zofią Sieczka i Moniką 
Sławińską. Dzieci wysłuchały 
opowiadania pt. I kto tu jest mą-
dry ? - Ewy Ostrowskiej. Sytuacje 
tu przedstawione mogły się zda-
rzyć wszędzie i każdemu, choć 
na pierwszy rzut oka wydają się 
absurdalne i nieprawdopodobne. 
Książeczka uczy jak radzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Dzieci 
chętnie oceniały postaci i wyda-
rzenia. Po słodkim poczęstunku opuściły bibliotekę.

Teresa Banaszczyk

Przewodnicząca Rady Gminy czytała 
dzieciom w przedszkolu 

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju czło-
wieka, i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, roz-
wijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny i emocjonalny 
młodego słuchacza i  czytelnika. 

Rozumiejąc to i doceniając – Przedszkole Samorządowe w Skar-
żysku Kościelnym, w ramach społecznej kampanii Cała Polska czy-

ta dzieciom 
realizowanej 
we współpracy 
z Biblioteką Pu-
bliczną w Skar-
żysku Kościel-
nym, zaprasza 
ludzi różnych 
profesji z terenu 
Gminy, którzy 
czytają bajki 
przedszkola-
kom. 

Tym razem zaproszenie przyjęła przewodnicząca Rady Gminy 
Skarżysko Kościelne Marzena Piętak, która w dniu 30 kwietnia prze-
czytała dzieciom jedną z przygód żółwia Franklina. Po ciekawej in-
terpretacji tekstu pani Marzena podzieliła się swoimi wspomnieniami 
związanymi 
z przedszko-
lem, do któ-
rego również 
uczęszczały 
jej dzieci. Na  
spotkaniu 
przy książce 
była też obec-
na Teresa 
Banaszczyk – 
kierownik bi-
blioteki, współrealizatorka projektu Czytających przedszkoli.

Pani przewodnicząca podarowała dzieciom kredki, piłki i inne 
gadżety promujące województwo świętokrzyskie, słodycze, a w po-
dziękowaniu przedszkolaki podarowały własnoręcznie zrobione 
kwiatki oraz podziękowania dla Marzeny Piętak - za ciekawe spo-
tkanie i Marszałka województwa świętokrzyskiego pana Adama  
Jarubasa – za upominki dla dzieci. 

Barbara Kocia
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Świętowali strażacy

W przypadku OSP Lipowe Pole Plebańskie staje się już powoli tra-
dycją, iż podczas organizowanych przez nich uroczystości i spotkań 
wybuchają pożary.

Podczas tegorocznych obchodów Święta Strażaków (na pamiątkę 
męczeńskiej śmierci patrona strażaków św. Floriana w dniu 4 maja 
304 roku) paliły się trawy przy torowisku i strażacy musieli wyjechać 
do akcji gaśniczej. W marcu, podczas zebrania sprawozdawczego po-
jechali ratować zakład meblarski w Suchedniowie, a podczas ubiegło-
rocznego festynu również jechali do pożaru.

Uroczystości w dniu 4 maja rozpoczęły się uroczystą Mszą św., 
którą odprawił gminny kapelan strażaków ks. Mirosław Maciąg, 
proboszcz parafii w Lipowym Polu. Uczestniczyli w niej strażacy z Li-
powego Pola Plebańskiego i Grzybowej Góry, członkowie ich rodzin, 

Strażackie Dru-
henki, seniorzy 
oraz członkowie 
Młodzieżowych 
Drużyn Pożar-
niczych. Dopi-
sali goście. Na 
strażackie święto 
przybyli prezes 
ZW ZOSP poseł 
Mirosław Pawlak 
wraz ze swym zastępcą Ireneuszem Żakiem, przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radni powiatowi 

Danuta Banaczek 
i Paweł Wiatr, 
radni naszej rady 
Renata Kępa, Wło-
dzimierz Foch 
i Janusz Siecz-
ka, komendant 
powiatowy PSP 
Sylwester Hame-
ra oraz rzecznik 
skarżyskiej straży  
Michał Ślusarczyk.

W homilii ks. kapelan nawiązał do encykliki Jana Pawła II Veri-
tatis splendor, która w znacznej mierze poświęcona jest męczeństwu, 
a taki charakter czasami ma służba strażaków. –Dziś, wobec panują-
cego relatywizmu i braku autorytetów, potrzeba nam świętych, zwy-
czajnych ludzi – mówił ks. Maciąg. Homilię ks. proboszcz zakończył 
wierszem Modlitwą do św. Floriana:

Męczenniku święty, święty Florianie, 
od wieków czczony na polskiej ziemi, 
bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem 
i Obrońcą przed Bogiem.
 Uproś nam u Boga żywą wiarę, 
 byśmy oparli się laicyzacji życia 
 i wszędzie słowem i czynami  

 miłości 
 umieli mężnie ją wyznać.
Tak, jak dawniej chroń nas 
od wojny, ognia, powodzi i wszelkich  
klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebez-
piecznej pracy: 
strażakami, hutnikami i kominiarza-
mi.
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej 
służby 
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w czasie klęsk żywiołowych, 
w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
 Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
 Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, 
 abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże 
 zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. 

Po nabożeń-
stwie w remizie 
obecnych przywitał 
prezes jednostki 
Tadeusz Chyb: -Być 
strażakiem, to nie-
zwykłe wyzwanie. 
To zaszczyt i obo-
wiązek, to bezin-
teresowna służba 
innym, ciągła praca 
nad sobą i doskona-

lenie własnych umiejętności – mówił prezes.
Okolicznościowy 

program zaprezento-
wali członkowie Mło-
dzieżowych Drużyn 
Pożarniczych przygo-
towani przez Agatę 
Niziołek. 

Jak na strażac-
kie święto przystało 
- nie zabrakło odzna-
czeń, okolicznościo-
wych życzeń i przemówień. Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP dh  
Kazimierz Adamczyk został odznaczony Złotym Znakiem Związku 
OSP RP (został on mu wręczony podczas powiatowych obchodów 

Dnia Strażaka w dniu 14 
maja w Komendzie Powia-
towej PSP w Skarżysku – 
Kamiennej). Uchwałą ZW 
ZOSP w Kielcach złotymi 
medalami Za zasługi dla 
pożarnictwa odznacze-
ni zostali Jerzy Bernat  
i Wojciech Chyb, srebrny-
mi: Anna Chyb, Urszula 

Kowalczyk, Bogusława Niziołek i Jadwiga Szymczyk, zaś brązowym 
Zbigniew Górecki. Z kolei odznaki Strażak Wzorowy otrzymali Piotr 
Chyb i Mariusz Kamiński.

Na koniec strażacy i ich goście zasiedli do koleżeńskiego poczę-
stunku.

Jacenty Kita

ś W i ę to Wa l i  s t r a ż ac y

Medale, odznaczenia i awanse 
strażaków

14 maja w Skarżysku – Kamiennej odbyły się Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka, podczas których wręczone zostały medale, odznacze-
nia oraz awanse na wyższe stopnie.

Meldunek o goto-
wości do rozpoczęcia 
uroczystości na ręce 
komendanta woje-
wódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej gen. 
Zbigniewa Muszcza-
ka złożył komendant 
powiatowy Sylwester 
Hamera. Przy dźwię-
kach Mazurka Dą-

browskiego na maszt 
wciągnięto flagę naro-
dową a kulminacyjnym 
punktem uroczystości 
było wręczenie meda-
li, odznaczeń i stopni 
awansowego straża-
ków zawodowych.

Prezydium Zarzą-
du Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Zło-
ty Znak Związku OSP RP dla dh Kazimierza Adamczyka z OSP Lipo-
we Pole Plebańskie. Z kolei Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego woj. świętokrzyskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej nadało medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa 

m.in. złoty – dla dh. Da-
niela Przygoda,  srebrny 
– dla dh. Anety Pająk 
i dh. Sylwestra Płusy, zaś 
brązowy dla dh. Dariu-
sza Kocia – wszyscy OSP 
Grzybowa Góra.

Gminę Skarżysko 
Kościelne podczas uro-
czystości reprezentowali 
radna powiatowa Danuta 

Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, komendant gminny OSP 
Piotr Janiec oraz prezesi OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś oraz 
OSP Lipowe Pole Plebańskie Tadeusz Chyb.

Jacenty Kita
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Zakończenie peregrynacji symboli ŚDM
18 kwietnia, z udziałem naszej młodzieży, w radomskim Automo-

bilklubie miało miejsce uroczyste zakończenie peregrynacji Krzyża 
Światowych Dni Młodzieży i ikony Matki Bożej na terenie naszej die-
cezji.

W spotkaniu wzięła udział prawie 50. osobowa grupa młodzieży 
z terenu naszej gminy. Uczniowie ZSP oraz uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych zaangażowani są w przygotowanie Światowych Dni 
Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku. Wyjazd ten był częścią tych 
przygotowań. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 słowem, które skierował 
do nas ordynariusz diecezji radomskiej - bp Henryk Tomasik. Później 
na scenie wystąpiła grupa Wyrwani z Niewoli zachęcając do wspólnej 
modlitwy i uwielbienia 
Pana Boga. 

Kulminacyjnym 
punktem spotkania 
była adoracja Krzy-
ża Światowych Dni 
Młodzieży. Został on 
uroczyście wprowa-
dzony przez harcerzy 
i wolontariuszy. Adora-
cję poprowadził bp Piotr  
Turzyński. Podkreślił, 
że rzeczywistość krzyża i cierpienia jest wpisana w życie każdego czło-

wieka, natomiast ból i to, 
co trudne zawsze mija - tak 
jak deszcz i grad, które spa-
dły na nas właśnie w trak-
cie adoracji. 

Każdy obecny na spo-
tkaniu miał możliwość po-
dejścia do krzyża i złożenia 
kartki ze swoim darem du-
chowym w intencji Świato-
wych Dni Młodzieży.

Ostatnim punktem 
programu był występ ze-
społu Trzecia Godzina 

Dnia. Bp Henryk Tomasik uroczystym błogosławieństwem zakoń-
czył nasze spotkanie. Wzięło w nim udział ponad 1800 osób z  terenu 
naszej diecezji.

s. Anna Wrzesińska

„Słowo daję”
Taki tytuł nosi najnowszy zbiór 

fraszek i innych utworów satyrycz-
nych Elżbiety Jach, którego promocja 
19 maja odbyła się w Kawiarence Lite-
rackiej skarżyskiego MCK-u.

Przybyłych powitała p.o. dyrekto-
ra Centrum Katarzyna Ziomek. Byli 
wśród nich skarżyscy literaci, członko-
wie grupy literackiej Wiklina, prezes 
kieleckiego oddziału Związku Litera-

tów Polskich Stanisław Nyczaj. Gminę Skarżysko Kościelne reprezen-
towali radny powia-
towy Paweł Wiatr, 
przewodnicząca rady 
gminy Marzena Pię-
tak, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, 
reprezentanci Stowa-
rzyszenia na Rzecz 
Odnowy Zabytków 
Parafii św. Trójcy 
(w którym Elżbieta 
Jach działa) z wice-
prezes Elżbietą Ścisłowicz i jej mężem Zbigniewem. Szczególnie cie-

pło poetka i pisar-
ka powitała swych 
byłych nauczycieli 
oraz koleżanki 
z pracy ze skarży-
skiej siódemki. 

Elementy li-
terackie, pełne 
humoru, przepla-
tały się z wystę-
pami artystycz-
nymi. Najpierw 

wystąpił duet wokalno – muzycz-
ny – Dorota Dąbrowska i Tomasz  
Juchniewicz, następnie grupa te-
atralna Bez Maski przygotowana 
przez Jagodę Juchniewicz, która 
wykorzystała fraszki zawarte w zbio-
rze. Piosenki Agnieszki Osieckiej 
śpiewała jedna z wokalistek. Ciepłe 
słowa pod adresem Elżbiety Jach 
skierował Stanisław Nyczaj oraz 
poeta Wincenty Rak, mieszkający 
na Węgrzech. Rozmowę z autor-
ką w formie wywiadu poprowadził  
Mateusz Bolechowski z Echa Dnia.

Na koniec przyjaciele złożyli pani Elżbiecie życzenia oraz kwia-
ty m.in. członkowie 
Wikliny, Marzena  
Piętak i Paweł Wiatr 
oraz w imieniu własnym 
i wójta gminy Zdzisła-
wa Woźniaka sekre-
tarz gminy Monika  
Mączyńska.

Jacenty Kita
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Rywalizowały teatry dziecięce

Na sali gimnastycznej SP w Skarżysku Kościelnym 28 kwietnia 
odbył jubileuszowy, X już Przegląd Gminnych Teatrów Dziecięcych, 

podczas którego zebrani mogli obejrzeć łącznie siedem przedstawień. 
Salę wypełniły barwnie ubrane dzieciaki, uczniowie szkoły oraz ro-

dzice.  W tym roku przegląd prowadzony był pod hasłem Bajarz pol-
ski, czyli prezentacja inscenizacji opartej na tradycji ludowej, baśni, 
opowiadaniu, legendzie.

Wydarzenie otworzyła w imieniu organizatora Barbara Kocia 

– dyrektor przedszkola, przypominając, że inicjatywa ta to pomysł 
Anny Tołwińskiej, a w tegoroczną edycję przygotowań zaangażowana 
była cała kadra placówki.

Imprezę poprowadziła Magdalena Kolasa, która najpierw przed-

stawiła uczestników przeglądu. Pokaz siedmiu prezentacji oceniało 
jury w składzie: wójt gminy Zdzisław Woźniak – przewodniczący 
oraz Jadwiga Kaleta, Teresa Banaszczyk i Agata Gula. 
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Po dwugodzinnych zmaganiach punktację zsumowały Izabela 
Jabłońska i Katarzyna Kumalska. I miejsce zajęły Asy z I klasy przy-
gotowane przez Anastazję Górzyńską za inscenizację Legendy starego 
Krakowa, II – przedszkole ze Skarżyska Kościelnego (grupa Biedronki 
- Zofia Sieczka – przedstawienie Pierniki z Torunia) a III ekipa Złotka 
z Grzybowej Góry (Aneta Makowska – przedstawienie Złota Kacz-
ka). Ponadto wystąpiły grupy teatralne: Bajkoludki ze Skarżyska Ko-

ścielnego (Małgorzata Lisowska – Wędrówki z Pyzą po Polsce), Smyki 
z Kierza Niedźwiedziego (Kornelia Piskorz – Legenda o Smoku Wa-
welskim), Mali Warszawiacy z Grzybowej Góry (Sylwia Stanisławek 
– Wars i Sawa) oraz Smerfy z SP w Majkowie (Ilona Szwed – Legenda 
o Piernikarzu i jego córce Katarzynie). Tytuł najlepszego aktora przy-
padł Aleksowi Duklasowi, zaś aktorki Julii Borowskiej. Puchary naj-
lepszym trzem grupom, zaś dyplomy i pamiątkowe medale wręczył 
wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita

Konkursy rozstrzygnięte 
Podczas X Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych dyrektor przedszkola Barbara Kocia uhonorowała 

laureatów i uczestników dwóch konkursów plastycznych. Oceny prac dokonały Teresa Banaszczyk i Agata Gula.
W pierwszym z nich pod nazwą Marzanna – to zimna panna I miejsce zajęła Wiktoria Piętak, II – Szymon  

Petrykowski i Wiktoria Sieczka, zaś III – Oktawian Wiatr, Daria Kocia i Ola Derlatka. Wyróżniono Jagodę  
Szumiał, Mateusza Dulębe i Zuzię Kulińską.

Z kolei w konkursie Wielkanocny witraż na 
pierwszym miejsce znaleźli się Maja Iwanic-
ka, Jakub Piętak i Adam Kumalski, na drugim  
Jakub Kuliński a na trzecim Marysia Miernik i  

Wiktoria Piętak. Wyróżniono  
Justynę Rusnak, Zuzię  
Kulińską, Dominika Bor-
ka, Mateusza Dulębę,  
Oskara Jańca, Oktawiana 
Wiatr i Darię Kocia.

(jaki)

Wycieczka do nadleśnictwa
Dzieci z naszego przedszko-

la w dniach 7 maja (5-6-latki) 
i 8 maja (maluchy) wybrały się 
na wycieczkę do nadleśnictwa. 
Piękny i ciekawy świat przyro-
dy przedstawiła nam pani le-
śnik Milena Kępas. 

Głównym celem naszej wi-
zyty było zwiedzanie Ścieżki 
edukacji leśnej. Wędrując od 

tablicy do tablicy  przedszkolaki pogłębiały swoją wiedzę na temat 
lasu i jego mieszkańców. 
Poznały wyroby przemy-
słu drzewnego, a także do-
wiedziały się jak powstaje 
papier. Pani leśnik bardzo 
ciekawie opowiadała o pta-
kach, leśnych zwierzętach 
i roślinności. Poza tym 
przedszkolaki miały okazję 
miło spędzić czas w pięk-
nym ogrodzie przy budyn-
ku nadleśnictwa.  

Wyprawa na ścieżkę 
dydaktyczną była wspa-
niałą okazją do obser-
wacji przyrodniczych, 
popisania się wiedzą, 
uwrażliwiła dzieci na 
piękno przyrody i przy-
czyniła się do kształto-
wania postaw proeko-
logicznych Na koniec 
czekało na nas ognisko, 
pieczenie kiełbasek oraz 

wspólne zabawy. Chcielibyśmy podziękować nadleśnictwu za miłe 
przyjęcie, ciekawe zajęcia, a przede wszystkim za drobne upominki 
dla przedszkolaków. Na pewno wrócimy tam za rok!

Monika Sławińska
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Sukces młodych aktorów
Dnia 28 kwietnia odbył się X Gminny Przegląd Teatrzyków Dzie-

cięcych w Skarżysku Kościelnym. Tematem przewodnim w tym roku 
były baśnie i legendy polskie. Do rywalizacji przystąpiły grupy dzie-
cięce z pobliskich szkół i oddziałów przedszkolnych, a poczynania 
młodych aktorów oceniało jury w składzie: wójt Gminy Zdzisław 
Woźniak – przewodniczący oraz Jadwiga Kaleta, Teresa Banaszczyk 
i Agata Gula. 

W wydarzeniu tym wzięli również udział uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Grzybowej Górze. Pod opieką Anety Makowskiej wystą-
piły Złotka w składzie: Zofia Materek, Klaudia Kocia, Blanka Cenda, 
Norbert Wiatr i Miłosz Skorek-Piętak, które zaprezentowały legendę 
pt. Złota kaczka. Natomiast grupa Mali Warszawiacy (Paulina Kar-
peta, Maja Nowak, Mateusz Pacek) pod opieką Sylwii Stanisławek 
przedstawiła legendę pt. Wars i Sawa. Ostatecznie w rywalizacji  ekipa 
Złotka z Grzybowej Góry zajęła III miejsce, a Mali Warszawiacy zo-
stali wyróżnieni. 

Sylwia Stanisławek

„Co słonko widziało?”
W piątek 24 kwietnia w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze 

odbył się, zorganizowany przez szkolną bibliotekę, konkurs recytator-
ski wierszy Marii Konopnickiej pt.: Co słonko widziało. 

W konkur-
sie udział wzięły 
dzieci z Punktu 
Przedszkolnego 
i Oddziału Przed-
szkolnego oraz 
uczniowie klas 
I-VI. Recytatorów 
oceniała komisja, 
która brała pod 
uwagę piękno de-
klamacji, artyzm, 
przebranie i ogól-
ny wydźwięk ar-
tystyczny. Po dłu-
giej naradzie jury 

postanowiło wyróżnić następujące osoby. W grupie dzieci z Punktu 
Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego I miejsce exequo zdobyły: 
Kinga Mądra, Aleksandra Makowska oraz Zofia Materek. W klasach 
I-III przyznano następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce – Julia 
Zając, Nata-
lia Parkita; 
II miejsce – 
Paulina Kar-
peta, Anna 
Strzelec, 
Lena Sykuła 
i Emila Błach; 
III miejsce 
– Zuzanna 
Materek, Ma-
teusz Janiec; 
wyróżnienia 
– Amelia Sy-
kuła, Daniel Gładyś, Wiktor Sieczka. Z klas starszych wystąpił duet 
Julia Pik i Maria Dwojak, który został uhonorowany I miejscem za 
pełną żaru interpretację wiersza Szkoła.

rl

Ekologicznie w Grzybowej Górze
Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony jest w Pol-

sce 22 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyły 
się zajęcia mające na celu promowanie postaw ekologicznych oraz 

uświadomienie uczniom klas I-III, jak chronić i dbać o nasze środo-
wisko.  W związku z tym, dnia 29 kwietnia uczniowie klas najmłod-
szych postanowili posprzątać najbliższe otoczenie szkoły. Cała akcja 
rozpoczęła się od krótkiej pogadanki Jolanty Kobierskiej na temat 
ochrony środowiska. Następnie uczniowie klas I – III pod opieką wy-
chowawców (Eweliny Hamera, Jolanty Kobierskiej i Sylwii Stani-
sławek) ruszyli w teren. Akcja miała na celu budzenie i wzmacnianie 
świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środo-
wisko naturalne.

Sylwia Stanisławek

Akademia Trzeciomajowa

W dniu szóstego maja br. z okazji 224. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się 
uroczysty apel przygotowany przez nauczycieli Rafała Lipkę i Sła-
womira Ziewieckiego. W akademii wystąpili uczniowie klas IV-VI, 
którzy przybliżyli swoim rówieśnikom burzliwe dzieje tworzenia 
ustawy rządowej, która przeszła do historii jako druga na świecie, po 
amerykańskiej, a pierwsza w Europie, przed francuską, ustawa regu-
lująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 
Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, deklamowali wiersze, a licz-
nie zebrani widzowie, uczniowie, rodzice, nauczyciele w skupieniu 
wysłuchali akademii. 

Rafał Lipka
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Wizyta w L5R
Uczniowie Publicz-

nej Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim 
wzięli udział w kolejnej 
wycieczce w ramach 
projektu Klucz do przy-
szłości. Był to wyjazd do 
Ośrodka Szkoleniowo – 

Jeździeckiego Lucky Five Ranch w Mroczkowie. 
Uczniowie uczestniczyli 

w lekcji edukacyjnej połączo-
nej z przejażdżką na koniu pod 
okiem instruktora jeździeckie-
go. W przerwie lekcji odbyło się 
ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i zawody sportowe. Dzieci miały 
do dyspozycji również dmuchaną 
zjeżdżalnię i plac zabaw. Wyjazd 

należał do bardzo udanych.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

Katarzyna Woźniak

z  ż yc i a  sz kó ł

Zajęcia językowe
W  d n i a c h  

4 i 6 maja 2015 roku 
uczniowie klas 1-3 
i 4-6 Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwie-
dzim wzięli udział 
w kolejnej wycieczce 
w ramach projektu 
Klucz do przyszłości. 

Był to wyjazd do 
Szkoły Języków Ob-
cych Perfekt w Skar-

żysku Kamiennej na 
warsztaty lingwi-
styczno - edukacyjne 
pn. Z wizytą w Lon-
dynie. Uczniowie 
poznali kulturę i tra-
dycje Wielkiej Bry-
tanii, uczestnicząc 
w różnych grach 
i zabawach. Oprócz 
nauki była również 
chwila przyjemno-
ści w Brykolandii.  
Wyjazd należał do 

bardzo udanych.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

Katarzyna Woźniak

Patriotyczny apel
W Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim odbył 

się apel patriotyczny. 
Uczniowie klas IV - VI 
pod kierunkiem To-
masza Winiarskiego 
przedstawili nam lek-
cję historii dotyczącą 
uchwalenia Konstytucji 
3 maja 1791 roku. Młod-
si uczniowie dowiedzieli 

się w jakich okolicznościach konstytucja została uchwalona oraz jakie 
znaczenie miało to wydarzenie dla Polski.

Gratulacje dla Wiktora Winiarskiego za piękne odegranie Hym-
nu i Roty na trąbce.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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Bezpiecznie szybują w internecie
Uczniowie z klasy I w Lipowym Polu Skarbowym biorą udział 

w projekcie Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze. 
Podczas przeprowadzonych zajęć edukacyjnych na lekcji infor-

matyki, korzystając z ciekawych programów oraz bezpiecznych stron 
edukacyjnych, dzieci zdobywały informacje w jaki sposób można po-
żytecznie korzystać z Internetu, jak uchronić się przed zagrożeniami 
związanymi z surfowaniem w sieci.

W ramach pro-
jektu odbyło się 
również spotkanie 
uczniów z policjan-
tami. Pogadan-
kę przeprowadził 
dzielnicowy sierż. 
szt. Ireneusz Boro-
wiec, sierż. Maciej 
Miernik oraz mł. 
asp. Anna Terlecka.  
Głównym założe-

niem spotkania  było min. upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży 
zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasygnalizowanie 
w przystępny sposób, 
tematów związanych 
z cyberprzemocą i cyber-
przestępczością. 

Podsumowaniem 
projektu Szybuj bez-
piecznie w internetowej 
chmurze, będzie udział  
uczniów klasy I w kon-
kursie na pracę plastycz-
ną pt. Razem tworzymy 
lepszy Internet. Zwycię-
ska praca  zostanie wykorzystana jako nadruk na koszulkę promującą 
hasło Dnia Bezpiecznego Internetu w 2015 roku. 

Ilona Wątła

Z wizytą w Domu Tkaczki
Dnia 13 maja 2015 

roku uczniowie klas 
1-6 Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim brali 
udział w kolejnej wy-
cieczce w ramach pro-
jektu Klucz do przyszło-
ści. 

Był to wyjazd do 
Muzeum Dawnej Wsi 
Domku Tkaczki w Bliżynie. 

Podczas pobytu uczniowie zwiedzili muzeum oraz wzięli udział 
w warsztatach edukacyjnych, podczas których poznali dawną profesję 

tkaczki, nauczyli się jak złożyć krosna, przygotować osnowę i wykony-
wać tkaniny. Dzieci miały okazję również tkać na ramach, bardkach 

i krosnach poziomych. W czasie wolnym były zabawy, a także 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

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

Dzień Ziemi w Majkowie
Uczniowie Szko-

ł y  Po d s t aw ow e j 
w Majkowie obcho-
dzili Dzień Ziemi. 
W tym czasie odbyły 
się w szkole poga-
danki na temat roli 
przyrody w naszym 
życiu i konieczności 
jej ochrony, mówili-
śmy również o pro-
blemie wypalenia 
traw. 

W związku z tym 
odbył się konkurs pla-
styczny na temat za-
pobiegania wypala-
niu traw. Uczniowie 
chętnie wzięli w nim 
udział, a następnie 
wykonane plakaty 
rozwieszone zostały 
na tablicach ogłoszeń 
Majkowa i Michałowa. 
W tym celu uczniowie 
wraz z nauczyciela-
mi udali się na rajd 
po okolicy.

Beata Szczygieł

Stop cyberprzemocy!
14 maja 2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościel-

nym w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki odbyło się spotkanie 
uczniów gimnazjum z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji 
poruszające problemy Cyberprzemocy, Handlu ludźmi, Bezpieczeń-
stwa w trakcie wakacji.

Prelekcję dla uczniów prowadzili: mł. asp. Anna Terlecka i mł. asp. 
Damian Szwagierek. Pogadanka i dyskusja dotyczyła bezpiecznego 
i efektywnego korzystania z mediów elektronicznych przez młodzież, 
cyberprzemocy oraz problemu uwodzenia w sieci, przestępczości te-
leinformacyjnej. Tematyka dotyczyła również rozsądnego korzysta-
nia z serwisów społecznościowych. Uczniom zaprezentowano filmy 
dydaktyczne przedstawiające prawdziwe historie osób, które stały się 
ofiarami cyberprzemocy. Aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy nale-
ży przede wszystkim dbać o prywatność swoich danych osobowych, 
nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status, chronić swoje ha-
sła i loginy, ograniczyć zamieszczanie w sieci zdjęć i filmów. Przedsta-
wiono uczniom konsekwencje prawne w przypadku takiego zjawiska. 
Na spotkaniu z młodzieżą poruszono również temat handlu ludźmi 
oraz bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Uczniom przypomniano waż-
ne w takich sytuacjach numery telefonów, infolinii, adresy stron inter-
netowych. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

Renata Wiatr
Agnieszka Pakuła
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Odwiedziny u strażaków OSP Lipowe 
Pole

W poniedziałek, 4 maja, strażacy na całym świecie czczą pamięć 
swojego patrona - św. Floriana. 

W obliczu przeróż-
nych zagrożeń i tra-
gicznych chwil strażacy 
stają się równymi sobie 
współpracownikami. 
Każdy z nich działa 
w jednej intencji Bogu 
na chwałę, ludziom na 
ratunek. Ich pomoc jest 
nieoceniona. Zawsze 
można na nich liczyć. 

Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory 
dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a cza-
sem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz 
uczniowie klasy I wybrali się do OSP w Lipowym Polu Plebańskim, 
aby złożyć najszczersze życzenia dzielnym strażakom. 

Na placu remizy powitał ich prezes OSP Lipowe Pole Plebańskie 
Tadeusz Chyb wraz z małżonką oraz strażacy: Stanisław Niziołek, 
Piotr Szymczyk, 
Mariusz Kamiński, 
Piotr Seweryn oraz 
Michał Korycki. 

Strażacy ubrani 
w mundury i hełmy 
strażackie bardzo 
ciekawie opowiada-
li dzieciom o pracy 
strażaka oraz po-
kazywali sprzęt po-
trzebny do ratowania 
ludzkiego życia. 

Uczniowie mieli możliwość przymierzenia hełmów, mundurów,  
a  także z bliska przyjrzeć się przyniesionym przez Strażaków przed-
miotom i narzędziom, które są niezbędne przy wykonywaniu ich pra-
cy.

Zainteresowanie wśród uczniów było ogromne. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w spotkaniu, słuchały, jak Strażacy opowiadali im 
o swojej pracy oraz odpowiadały na zadawane przez nich ciekawe py-

tania. 
Największą atrakcją 

dla dzieci było zwiedza-
nie straży. Pani Anna 
Chyb opowiedziała 
dzieciom historie zwią-
zaną z naszą strażą oraz 
przybliżyła dzieciom 
postać św. Floriana. 
Dzieci mogły też obej-
rzeć kroniki strażackie 
i dowiedzieć się wielu 

ciekawych oraz interesujących rzeczy. To ciekawe spotkanie zostało 
uwiecznione na wspólnym zdjęciu.

Naszym strażakom Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy 
szkoły, uczniowie oraz rodzice życzą wytrwałości w trudnej i odpo-
wiedzialnej służbie dla społeczeństwa oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Ilona Wątła

z  ż yc i a  sz kó ł

Pola Nadziei ‘2015
27 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Ko-

ścielnym uczennice klasy II b i II c realizujące projekt edukacyjny 
Akcje charytatywne - lubimy pomagać Pola Nadziei oraz członkowie 
Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Magdaleną Mamcarz 
i Agnieszką Pakułą zorganizowali happening w ramach finału akcji 
Pola Nadziei 2015.

Akcja w naszej 
placówce rozpoczęła 
się ponad pół roku 
temu. 27 październi-
ka 2015 roku uczen-
nice: Katarzyna Ga-
jewska, Weronika 
Adamiec, Klaudia 
Klimek, Paulina 
Obara, Katarzyna 
Skorek, Małgorza-

ta Jakubczyk i Ewa Pela pod opieką Agnieszki Pakuła i Magdaleny 
Mamcarz zasadziły cebulki żonkili na małym poletku przy szkole. Od 
tego momentu dziewczęta czuwały przy swoim ogródku, gdzie już na 
początku kwietnia zakwitły nam Pola Nadziei. 

Celem akcji Pola 
Nadziei było nie tylko 
pozyskiwanie pienię-
dzy na rzecz skarży-
skiego hospicjum, ale 
także propagowanie 
bezinteresownej po-
mocy wśród młodzie-
ży gimnazjalnej i lo-
kalnej społeczności.

W związku z tym 27 kwietnia 2015r. w szkole pojawił się koloro-
wy pochód, który przeprowadził zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły, 
przedszkola i urzędu gminy. Zebrane pieniądze zostały przekazane 
podopiecznym skarżyskiego hospicjum. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji.
Agnieszka Pakuła

Z wizytą w bibliotece
W dniu 14 maja 2015 r. 

dzieci z klas I - III Szkoły 
Podstawowej w Majkowie 
wraz z wychowawcami od-

wiedziły bibliotekę przy ulicy Towaro-
wej 20 w ramach XII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek. 

Nasze dzieci wzięły udział 
w konkursach, mogły pod okiem Anny  
Czajkowskiej zwiedzić bibliotekę, za-
poznać się z jej funkcjonowaniem, obej-
rzeć zgromadzony w niej księgozbiór 
w oddziale dziecięcym, a także wyśmienicie bawiły się przy Rzepce 
Juliana Tuwima.

Beata Szczygieł
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z a Pr o sz e n i e

W związku z VII Europejskim  Tygodniem Sportu dla Wszystkich -  XXI Sportowym 
Turniejem Miast i Gmin w okresie od 26 maja do 1 czerwca 2015 roku na terenie Gminy  
Skarżysko Kościelne zostaną zorganizowane różnego rodzaju imprezy sportowe na 
które serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne i entuzjastów 
aktywności fizycznej.

Przede wszystkim zachęcamy do wzięcia udziału w imprezach:

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

II GMINNY BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA
Data: 30.05.2015r. (sobota) godz. 13:00
Miejsce:  Stacja Uzdatniania Wody w Skarżysku Kościelnym  
(koniec ul. Polnej - na granicy Skarżysko Kościelne /Grzybowa Góra)
Kontakt i zapisy: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym tel: 41 27-14-480 
e-mailem: promocja@skarzysko.com.pl, a także w dniu zawodów.
Dodatkowo: Pamiątkowy medal otrzyma każdy, kto ukończy bieg.

II ROWEROWY WYŚCIG LEŚNO - TERENOWY 
Data: 30.05.2015r. (sobota) godz. 14.00
Miejsce: Michałów (odprawa na terenie Stanicy Michałów)
Kontakt i zapisy: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym 41 27-14-480
 Bezpośrednio u Sołtysa i Radnego sołectwa Michałów, w dniu zawodów.
Dodatkowo:  Pamiątkowe medale otrzyma pierwsza trzydziestka osób  
w najlepszymi czasami.

I ZAWODY pt. „ZŁAP RYBĘ”
Data: 31.05.2015r. (niedziela) godz. 13.30
Miejsce:  Oczko Wodne w Skarżysku Kościelnym (w pobliżu przedszkola 
Samorządowego w Skarżysku Kościelnym)
Kontakt i zapisy: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym tel: 41 27-14-480
Dodatkowo: Nagrody dla najbardziej aktywnych par uczestniczących  
w zawodach.

III TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR SEKRETARZ GMINY 
Data: 01.06.2015r. (poniedziałek) godz. 10.00
Miejsce:  Boisko „Orlik” w Skarżysku Kościelnym”
Kontakt i zapisy: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym 41 27-14-480

Ponadto: 
• Zawody strzeleckie „Sokół z nad Żarnówki” 
• Turnieje piłki ręcznej, plażowej, koszykowej, nożnej; 
• Turnieje brydżowe, w warcabach;   
• Turnieje tenisa stołowego    

• Gry i zabawy sportowe
• „Marsz po Zdrowie”
• Marsze „Nordic Walking”;
• Test Coopera
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