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* Wojciech Węgłowski laureatem konkursu krwiodawców,
* wyróżnienie dla Sławomiry i Marka Rzeżawskich,
* odblaski dla najmłodszych,
* Odnowa Wsi 2018,
* nagroda dla OSP Grzybowa Góra,
* obchody Dnia Edukacji Narodowej,
* w przedszkolu i szkołach oraz wydarzenia sportowe.

Za nami rajd szlakiem historii

Stowarzyszenie Odnowy Zabytków Parafii pw. św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym w dniu 29 września zorganizowało Rajd 
szlakiem historii.

Czytaj na str. 5

W Grzybowej Górze na sportowo

Mimo zimnej aury, 23 września 2018 r. na terenie Grzybowej 
Góry odbyły się liczne konkurencje sportowe zorganizowane przez 
Stowarzyszenie OSP. 

Czytaj na str. 15

Ruszyła budowa przedszkola samorządowego

17 października poświęcono plac budowy i wmurowano kamień 
węgielny oraz akt erekcyjny budowy nowego przedszkola samorządo-
wego. Pierwszy etap będzie kosztował około 1 mln zł.

Czytaj na str. 2

20. lat Powiatu Skarżyskiego

11 października w skarżyskim MCK-u odbyła się uroczysta sesja 
na okoliczność 20.lecia Powiatu Skarżyskiego. 

Czytaj na str. 3

Dzieci będą bardziej widoczne na drodze

W dniu 20 września uczniowie klas 0-III i przedszkolacy  
(grupy 0) otrzymali ufundowane przez Gminę Skarżysko Kościelne 
odblaski.             Czytaj na str. 3
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W y da r z e n i a

Ruszyła budowa przedszkola samorządowego

17 października poświęcono plac budowy i wmurowano kamień 
węgielny oraz akt erekcyjny budowy nowego przedszkola samorzą-
dowego. 

Najpierw w budynku przedszkola akt erekcyjny podpisali: ks. 
proboszcz Marian Czajkowski, dyrektor przedszkola Barbara Ko-

cia, przewodnicząca rady gminy Marzena 
Piętak i wójt Zdzisław Woźniak. W wyda-
rzeniu brali udział również radni Monika 
Kocia i Andrzej Kwiatkowski, projektant 
Janusz Gruszczyński i właściciel firmy 
Freedom Hubert Olejarz, która to firma do 
końca czerwca 2019 roku zakończy I etap 

budowy (stan surowy) 
o wartości niemal 1 mln 
złotych. – To jest histo-
ryczny moment, na który 
czekaliśmy bardzo długo, 
8 lat. Dzięki aktywności 
mieszkańców, radnych 
została stworzona kon-
cepcja budowy przed-

szkola. Długo to trwało, 
ale udało nam się sfinali-
zować, niebawem rusza-
my z budową.  Będzie to 
przedszkole piękne, no-
woczesne i przyszłościo-
we. Dziękuje wszystkim, 
którzy się przyczynili do 
tego, że to przedszkole 

powstanie. Dziękuję radnym, księdzu proboszczowi, dyrekcji przed-
szkola – mówił Zdzisław Woźniak, wójt gminy Skarżysko Kościelne. 

Pióro należące do księdza proboszcza, którym podpisano doku-
ment zostanie przeznaczone na szczytny cel, jak zapewnił ks. pro-
boszcz.

Druga część wydarzenia miała miejsce na placu budowy, gdzie 
najpierw odmówiono 
modlitwę, następnie wy-
żej wymienieni wmu-
rowali akt erekcyjny 
(sam dokument, rysunek 
dzieci oraz symboliczną 
monetę), a także kamień 
węgielny. –Ten kamień 
w 2000 roku przywio-
złem z Ziemi Świętej, 
osobiście wyłowiłem go 
z Jeziora Galilejskiego. Już wówczas myślałem, aby go przeznaczyć 
na szczytny cel. Ten moment właśnie nadszedł – mówi ks. proboszcz 
Marian Czajkowski. Co ciekawe, woda świecona pochodzi z rze-
ki Jordan.

Projektantem budynku był Janusz Gruszczyński. Obiekt ma 
913,55 m2 powierzchni użytkowej, 1218,50 m2 powierzchni zabudo-
wy oraz 977,60 m2 powierzchni wewnętrznej. Będzie to jednokon-

dygnacyjny budynek bez 
piwnic. Przeznaczony jest 
dla 100 dzieciaków (4 od-
działy po maksymalnie 25 
dzieci). Budynek podzie-
lono na część wejściową 
z salą wielofunkcyjną na 
100 osób i szatnią, część 
dydaktyczną (4 sale), część 
administracyjną i część 
żywieniową. Będzie wypo-

sażony we wszystkie niezbędna instalacje. Cześć dydaktyczna będzie 
mieć zaplecze sanitarne i magazyny podręczne. 

Jak mówi wójt Zdzisław Woźniak plac pozyskany od parafii jest 
tak duży, że w przyszłości można tam wybudować plac zabaw czy żło-
bek. Inwestycja planowana jest na 3-4 lata. Wszystko zależy od tego, 
czy uda się pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

Jacenty Kita
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Dzieci będą bardziej widoczne na drodze

W dniu 20 września uczniowie klas 0-III i przedszkolacy (grupy 
0) otrzymali ufundowane przez Gminę Skarżysko Kościelne odblaski.

Szkoły i przedszkole odwiedzili: sekretarz gminy Monika  
Mączyńska, kierownik GOPS-u Agata Gula i dzielnicowy Paweł  
Wodziński. Podczas spotkań odbyły się prelekcje na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, poruszania się pieszych, jazdy rowerem 
oraz bezpieczeństwo w kontaktach z nieznanymi dorosłymi i zwie-
rzętami.

Przypomnijmy, że to już kolejna edycja tego typu działań, mają-
cych na celu poprawę bezpieczeństwa naszych najmłodszych.

(jaki)

a k t ua l n o ś c i

Wojciech Węgłowski laureatem konkursu 
krwiodawców

W czwartek 26 września 
wójt gminy Zdzisław Woźniak 
w obecności dyrektora Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Andrzeja 
Chomy, wylosował laureata Gmi-
ny Skarżysko Kościelne XI edycji 
Letniego Konkursu dla Krwiodaw-
ców. 

Spośród 244. uczestników 
konkursu zamieszkałych na tere-
nach gmin: Skarżysko-Kamien-

na, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Bliżyn i Łączna tegoroczna 
nagroda Wójta Gminy Skarżysko Kościelne przypadła Wojciechowi 
Węgłowskiemu ze Świerczka.

Tegoroczny konkurs trwał od 1 lipca do 21 września. Krew oddana 
przez uczestników XI edycji letniego konkursu przeznaczona została 
dla chorych leczonych w szpitalach województwa świętokrzyskiego.

(jaki)

Nasi mieszkańcy wyróżnieni
Państwo Sławomira i Marek 

Rzeżawscy  ze Skarżyska Kościelne-
go otrzymali wyróżnienie na Dożyn-
kach Wojewódzkich we Włoszczowie. 
Reprezentowali oni powiat skarżyski 
i   odebrali nagrody w konkursie na 
szczeblu wojewódzkim pn. Piękna 
i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Śro-
dowisku ufundowanej przez Święto-
krzyski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Modliszewicach. 

Piękny grawerton wręczył prezes 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciżla.

Komisja konkursowa doceniła  starania o zagrodę. -Oprócz ho-
dowli drobiu i królików, które hodujemy wyłącznie  dla potrzeb wła-
snych, naszą pasją jest pielęgnacja kwiatów. Chętnie dekorujemy nimi 
mieszkania, gdyż nic tak nie ożywia wnętrza, jak świeże kwiaty. Aby 
nasz działka była bezpiecznym i pięknym miejscem, gdzie można od-
począć, musimy poświęcać dużo uwagi i czasu - mówi Pani Sławo-
mira.

Szymon Plusa
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W  G m i n i e  i  o ko l i c y

Będzie nowe miejsce integracji w Skarżysku 
Kościelnym

- Za zgodą rady gminy zakupiona została działka na granicy so-
łectw Skarżysko Kościelne I i Skarżysko Kościelne II z przeznacze-
niem na nowe miejsce integracji. Podpisałem już akt notarialny i roz-
poczynamy prace projektowe mówi Wójt Gminy Zdzisław Woźniak

(jaki)

Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje o naborze wniosków 

na rok 2019 na usunięcie wyrobów zawierających azbest  znajdujących 
się na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych z tere-
nie Gminy Skarżysko Kościelne.

Zainteresowane osoby mogą pobrać wnioski o dofinansowa-
nie bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu tj. Skarżysko Kościelne  
ul. Kościelna 2a, pok. 100 

Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest pozostają bez 
zmian – szczegółowe informacje udzielają pracownicy urzędu pod 
nr tel. 41-271-44-66 wew. 20 oraz za pomocą poczty elektronicznej  
e-mail: srodowisko@skarzysko.com.pl

20. lat Powiatu Skarżyskiego

11 października w skarżyskim MCK-u odbyła się uroczysta sesja 
na okoliczność 20.lecia Powiatu Skarżyskiego. 

Na ostatnią w obecnej kadencji sesję, oprócz radnych Rady Po-
wiatu kończących 
kadencję, przyby-
li przedstawiciele 
władz województwa, 
miasta, przedsta-
wiciele pozostałych 
gmin naszego powia-
tu, przedstawiciele 
jednostek podległych 
pod powiat, zapro-
szeni goście oraz 

lokalne media. Naszą gminę reprezentował wójt Zdzisław Woźniak 
oraz radni powiatowi Danuta Banaczek i Paweł Wiatr, który przez 
wicewojewodę Andrzeja Bętkowskiego odznaczony został brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Bętkowska oraz Starosta 
Jerzy Żmijewski podziękowali radnym i wszystkim, którzy wspierali 
powiat w ciągu ostatnich czterech lat za wspólną pracę na rzecz dobra 

naszej małej ojczy-
zny. Podziękowano 
również włodarzom 
gmin, dyrektorom 
jednostek powiato-
wych oraz pracow-
nikom Starostwa Po-
wiatowego. To samo 
uczynili włodarze 
gmin, w tym wójt 

Zdzisław Woźniak.
Wręczono rów-

nież nagrody Powiato-
we Dęby oraz Jaskółka 
Biznesu, całość zakoń-
czył występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Sorbin.

Na zakończenie 
sesji wszyscy zapro-
szeni goście mogli 
poczęstować się uro-

dzinowym tortem przygotowanym z okazji 20-lecia Powiatu Skarży-
skiego oraz skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu skarżyskiego. KGW Skar-
żysko Kościelne przygotowało Pasztet z topinambura zaś z Grzybowej 
Góry Placek spod kamienia.

Jacenty Kita
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z  pr ac  r a dy  G m i n y

Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok 
W Lipowym Polu Plebańskim na pla-

cu zabaw zakończyły się prace związane 
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod 
urządzeniami zabawowymi.

Tytuł realizowanego projektu: Doposaże-
nie ścieżki dydaktycznej – ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod urzą-
dzeniami na placu zabaw w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie.

Realizacja niniejsza objęta została dotacją celową w kwocie 10.000 
zł ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach 
konkursu Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej na 2018 
rok zgodnie z Umową nr 
OW/103/2018 z dnia 25-07-
2018r.

Zakres prac w ramach 
projektu obejmował  dosta-
wę płyt i krawężników ela-
stycznych oraz wykonanie  
kompleksowej podbudowy i stabilizacji wraz montażem bezpiecznej 
nawierzchni elastycznej z płyt SBR przy urządzeniach zabawowych na 
placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim.

Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków aktywnego 
i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Wykonana nawierzchnia 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia korzystających 

z urządzeń. Nawierzchnie 
elastyczne spełniają nor-
my i wymagania chronią-
ce dzieci przed skutkami 
upadków z wysokości.

Nawierzchnia elastycz-
na dzięki swojej strukturze 
jest łatwa w utrzymaniu 
i pielęgnacji zaś struktura 

tego materiału powoduje, że nawierzchnie posiadają wysoką wytrzy-
małość mechaniczną przy zachowaniu wysokiej elastyczności i są od-
porne na zużycie i ekstremalne temperatury, gwarantują pełne bezpie-
czeństwo i maksymalną ochronę zdrowia podczas zabawy. 

Robert Gładyś

Za nami rajd szlakiem historii

Stowarzyszenie Odnowy Zabytków Parafii pw. św. Trójcy  
w Skarżysku Kościelnym w dniu 29 września zorganizowało Rajd 

szlakiem historii. 
Wśród uczestników 
rajdu byli obaj nasi 
kapłani, przewodni-
cząca rady gminy Ma-
rzena Piętak i prezes 
Stowarzyszenia An-
drzej Kwiatkowski.

Przed wyrusze-
niem na trasę Mszę 
św. w intencji uczest-

ników rajdu odpra-
wił ks. Marian Czaj-
kowski. Pierwszym 
etapem rajdu był Spi-
chlerz Elżbiety Jach, 
później jego uczestni-
cy odwiedzili miejsca 
pamięci narodowej 
leżące w naszej gmi-
ny. Najpierw złożyli 
kwiaty na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym pod pomnikiem powstańców, później 

pod pomnikiem ofiar II wojny światowej obok Naftobazy, przy figurce 
powstańczej w Grzybowej Górze i przy figurce oraz przy kapliczce po-
wstańczej w Świerczku, a wyprawę zakończyła biesiada na placu inte-
gracyjnym w tej miejscowości. 

Jacenty Kita

Nasi mieszkańcy wspierają szkołę muzyczną
Stowarzyszenie Przyjaciół Skarży-

skiej Szkoły Muzycznej ProQultura to 
nowy organ wspierający Państwową 
Szkołę Muzyczna w Skarżysku-Ka-
miennej. 

Inicjatorem powstania Stowarzy-
szenia była dyrekcja Szkoły Muzycznej 
wraz z rodzicami uczniów. Na funk-
cję prezesa  Stowarzyszenia Przyjaciół 

Skarżyskiej Szkoły Muzycznej ProQultura został wybrany Paweł Ko-
cia.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna o cha-
rakterze działalności pożytku publicznego na rzecz upowszechniania 
i pielęgnowania muzyki.

Jak podkreśla prezes Paweł Kocia, Stowarzyszenie będzie realizo-
wać w/w cele poprzez m.in.:  inicjowanie i organizowanie koncertów, 
festiwali muzycznych, kursów, dyskusji, prelekcji, zebrań towarzy-
skich, wycieczek naukowych, wykładów, zjazdów absolwentów szkoły, 
publikowanie referatów wygłaszanych na zjazdach. Organizowanie 
wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy, konkursy czy przesłucha-
nia i inne imprezy muzyczne. Stowarzyszenie zaprasza chętnych do 
współpracy.               (jaki)
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W  Sz ko ł ac h

Pasowanie i DEN w SP Skarżysko Kościelne

12 października w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 
miały miejsce dwa podniosłe wydarzenia. Uczniowie klas pierwszych 
złożyli ślubowanie, obchodzono również Dzień Edukacji Narodowej.

Przybyłych powitała dyrektor Dorota Gibas, a wśród gości 
byli: przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław  
Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, przedstawiciel Rady 
Rodziców Monika Kocia, dyrektor przedszkola Barbara Kocia oraz 
nauczycielki z przedszkola Magdalena Kolasa i Zofia Sieczka.

Najpierw pierwszaki zaprezentowali swe umiejętności artystyczne 

a po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego złożyli ślubowanie, a przez dyrektor szkoły zostali pasowani 
na ucznia. Rodzice dzieci za przygotowanie pierwszaków do ślubowa-
nia oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowali kwiatami. 

Później życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowego obecnym 
i byłym pracownikom oświa-
ty złożyli przewodnicząca 
rady gminy oraz wójt gminy.

Uczniami klasy Ia (wy-
chowawczyni Marta Kocia) 
są: Przemysław Błach, An-
toni Bujak, Miłosz Drabik, 
Kacper Jach, Filip Jakubia, 
Oskar Janiec, Patrycja Ka-
pusta, Wiktor Kondrak, Ni-
kola Korzeniowska, Adam 

Lisowski, Julia Małecka, Wiktoria Pacek, Mateusz Podgórski, Jakub 
Solarz, Patryk Szymczyk, Sybilla Warwas, Barbara Wiatr.

Natomiast do klasy Ib (wychowawczyni Beata Pastuszka) uczęsz-
czają: Franciszek Błach, Wiktoria Derlatka, Mateusz Gładyś, Julia 
Janiec, Baria Kocia, Jakub Kupis, Filip Kwiatkowski, Jakub Maciń-
ski, Ksawery Pająk, Jakub Piętak, Oliwia Skrocka, Jakub Sulima, 
Bartosz Walas, Maja Wędrychowska.

Jacenty Kita



Nasza Gmina 7pa ź dz i e r n i k  2018 Nasza Gminapa ź dz i e r n i k  2018 7

W  G m i n i e  i  o ko l i c y

Pożegnanie lata w Michałowie 

W Stanicy Michałów 22 września odbyła się dyskoteka pod gwiaz-
dami na pożegnanie tegorocznego lata.

Dyskotekę popro-
wadziła DJ Katarzyna 
Michta-Połeć, uczest-
ników zabawy pozdro-
wili miejscowy radny 
Zdzisław Rymarczyk, 
wójt gminy Zdzisław 
Woźniak oraz prze-
wodnicząca rady gmi-
ny Marzena Piętak, 

w śród bawiących się była 
także radna powiatowa 
Danuta Banaczek, radni 
Mieczysława Miernik i Ma-
riusz Szwanke oraz sołtys 
Waldemar Kutera.

Mimo chłodu, gorące 
rytmy oraz przepyszna gro-
chówka serwowana przez 

organizatorów sprawiły, że nie był on odczuwalny. 
Organizatorami zabawy byli: radny Zdzisław Rymarczyk, sołtys 

Waldemar Kutera i Rada Sołecka Michałowa.
(jaki)

miątkowe zdjęcia przy kwitnącym topinamburze
Uczestnicy spotkania, w tym przewodnicząca rady gminy Marze-

na Piętak, poznali smaki pieczonego ziemniaka w ognisku i surowego 
topinamburu. 

Więcej o tej roślinie jest opisane w artykule który ukazał się   ogól-
nopolskim  kwartalniku Moja Wieś.

Szymon Plusa

Świętokrzyski Festiwal Seniorów pełen 
niezwykłych wrażeń

Radość, uśmiech, zaangażowanie i ogromna ochota do wspólnej 
zabawy – te słowa najlepiej obrazują atmosferę, jaka zapanowała 20 
września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, gdzie odby-
wała się druga tura eliminacji regionalnych I Świętokrzyskiego Fe-
stiwalu Seniorów. Przybyło na nią aż 280 osób, które zaprezentowały 
się w czterech kategoriach: taniec, muzyka, teatr/kabaret i literatura. 
Wśród nich był Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano ze Skarżyska 
Kościelnego, któremu na gitarze akompaniował Roman Gładyś.

Uczestników artystycznej rywalizacji powitali w imieniu organi-
zatora – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – 
członek Zarządu Piotr Żołądek i radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka. 
– Jesteście dla nas najlepszym przykładem łamania stereotypu, że po 
zakończeniu życia zawodowego wpada się w próżnię. Pokazujecie na 
co dzień, angażując się w lokalne inicjatywy, służąc, popartą doświad-

czeniem radą, pogłębiając wiedzę, korzystając z zajęć artystycznych, 
tanecznych, ruchowych, że tak nie jest. Życie po 60-tce to nowy etap, 
druga młodość – zaznaczył Piotr Żołądek. 

W I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów wzięli udział mieszkańcy 
powiatów: kieleckiego, 
skarżyskiego, staracho-
wickiego i koneckiego, 
którzy ukończyli 60. rok 
życia, amatorskie zespo-
ły, działające m.in. przy 
klubach seniora, Uni-
wersytetach Trzeciego 
Wieku, Domach Pomo-
cy Społecznej, domach 
i centrach kultury. 

(jaki)

Spotkanie integracyjne fanów topinamburu
Stowarzyszenie na Rzecz Roz-

woju Wsi Skarżysko Kościelne Grom 
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Skarżysku Kościelnym 7 paździer-
nika 2018 roku  zorganizowało dla 
fanów topinamburu imprezę inte-
gracyjną, czyli: kulig, ognisko, pa-
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Nagroda dla strażaków
W dniu 11 października br. w kieleckiej siedzibie WORD obyło 

się podsumowanie wakacyjnego konkursu Pomóżmy dzieciom spędzić 
szczęśliwie wakacje, w którym udział wzięła OSP Grzybowa Góra. 

Działania podejmowane na rzecz bezpiecznego spędzenia przez 
dzieci letniego od-
poczynku zaowoco-
wały przyznaniem 
naszej jednostce 
upominku ufundo-
wanego przez orga-
nizatorów konkursu. 
W imieniu Komisji 
Konkursowej życze-
nia dalszego sku-
tecznego działania 
dla dobra społecz-
ności lokalnej i pre-
zent w postaci wieży 

marki Panasonic dla OSP Grzybowa Góra na ręce Prezesa Mariana 
Gładysia złożyli Czesław Dawid, dyrektor WORD Kielce oraz Adam 
Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Po uroczystości 
odbyło się spotkanie wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych, które 
było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie pracy na 
rzecz dobra społecznego.

Rafał Lipka

Spotkanie laureatów strażackich kronik
W dniach 28-30 września 2018 roku w Warszawie odbyło się 

spotkanie laureatów Ogólnopolskich Kronik Historycznych prowa-
dzonych przez jednostki OSP, a organizowany przez Zarząd Głów-
ny ZOSPRP. Był to już XXV przegląd. Województwo Świętokrzyskie 

reprezentowały dwie jed-
nostki: OSP Grzybowa 
Góra i OSP Daleszyce. 
Kronikę OSP Grzybowa 
Góra prowadzoną przez 
druhnę Małgorzatę Strze-
lec reprezentował delegat 
dh Rafał Lipka, Sekretarz 
OSP i autor licznych ar-
tykułów do kroniki, jak 
i zdjęć. 

W piątek 28 września 
uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie 
podziwiali osiągnięcia polskich olimpijczyków na rozegranych do-
tychczas Igrzyskach. Następnie odwiedzono Muzeum Niepodległości 
zlokalizowane w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Tam wysłucha-
no interesującego wykładu o drogach do wolności i niepodległości, 
na które wkraczali z poświęceniem Polacy w XIX i XX wieku. Tego 
samego dnia odbyły się 
zajęcia warsztatowe dla 
opiekunów izb tradycji 
i muzeów, które prze-
prowadzono w Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego. Tam też obej-
rzano wystawę malarstwa 
współczesnego W walce 
o niepodległość, a prele-
genci przybliżyli historię 
Ludowców związanych 
z odrodzeniem państwa 
polskiego. 

W sobotę 29 września 
laureaci konkursów wzięli 
udział w warsztatach szkoleniowych dla kronikarzy zorganizowanych 
w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji, a także zwiedzili wy-
stawę kronik biorących udział w konkursie. Spotkanie to było okazją 
do wymiany doświadczeń pomiędzy kronikarzami oraz omówienia 
problemów powstających przy selekcji materiałów źródłowych pod-
czas tworzenia kroniki. Po warsztatach wszyscy druhowie i druhny 
udali się na Cmentarz Wojskowy, na Powązkach, gdzie złożono wień-
ce i znicze przy grobach zasłużonych strażaków, w tym przy mogile 
Bolesława Chomicza. Następnie odwiedzono kościół na Chomiczówce 
i Katedrę Św. Floriana, również składając kwiaty, wieńce i odmawiając 
modlitwę za Strażaków, którzy zginęli ratując ludzkie życie.

W ostatni dzień spotkania, niedzielę 30 września, odbyło się pod-
sumowanie konkursów historycznych, w tym XXV Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik. Szanowne Jury przyznało naszej kronice Wyróż-
nienie! Jedne z nielicznych w skali kraju.

Dyplom z Wyróżnienie dla dh Małgorzaty Strzelec wręczył na 
ręce dh Rafała Lipki Prezes Zarządu Głównego ZOSPRP dh Walde-
mar Pawlak. Jednocześnie Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej 
Górze otrzymała pamiątkowy medal upamiętniający Setną rocznicę 
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Prezes dh Waldemar Pawlak 
dokonał pamiątkowego wpisu w Kronice OSP i złożył życzenia bez-
piecznych wyjazdów do akcji dla druhów-ochotników oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym, jak też rodzinnym.

Rafał Lipka
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Iwona Cholewińska, kla-
sa V – Maciej Szaraniec, 
klasa VI – Justyna Rokita, 
klasa VII – Patrycja Buga 
i klasa VIII – Rafał Lipka. 

Licznie zebrani wy-
słuchali również występu 
chóru szkolnego pod kie-
runkiem Eweliny Hame-

ra, obejrzeliśmy prze-
piękny pokaz strojów 
filmowych oraz poka-
zy taneczne.

W konkursie na 
najładniejszy strój fil-
mowy wyniki były na-
stępujące:

Kategoria PP,0 - klasy I - III:
I m. Aleksandra i Alicja Stefaniak za strój Anny i Elzy
II m. Lena Kuciarska za strój Maszy
III m. Maria Pacek za strój Czerwonego Kapturka & Paweł Zajac 

za strój Harego Pottera

Kategoria klas IV - VIII:
Im. Maja Nowak za strój Pana Kleksa
II m. Paulina Karpeta za strój Monster Hay
III  m. Julia Zając za strój czarownicy
Jak to zazwyczaj w Grzybowej Górze chętni mogli nabyć domowe 

wypieki, za których przygotowanie organizatorzy dziękują rodzicom.
Jacenty Kita

„Muzyka filmowa” na festynie w Grzybowej Górze

23 września na placu szkolnym w Grzybowej Górze odbył się  
festyn rodzinny zatytułowany Muzyka filmowa.

Festyn otworzyła i poprowadziła dyrektor szkoły Małgorzata 
Strzelec, po czym na scenie zaprezentowali się uczniowie wszystkich 

klas pod opieką: punkt przedszkolny i klasa O – Małgorzata Więcław, 
klasa II – Ewelina Hamera, klasa III – Katarzyna Kowalik, klasa IV – 

Fe S t y n  W  G r z y b o W e j  G ó r z e
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Z życia przedszkola samorządowego 
Przedszkolaki w Spichlerzu 

Dnia 26 września dzieci z grupy Żabek z Przedszkola w Skarżysku 
Kościelnym uczestniczyły w wycieczce do Spichlerza Regionalnego, 
który powstał z inicjatywy Elżbiety i Włodzimierza Jachów. 

Spichlerz to 
chata wiejska, czę-
ściowo zbudowana 
ze starych oryginal-
nych, a częściowo 
z nowych materia-
łów. Przedszkolaki 
miały okazję zoba-
czyć jej wnętrze, któ-
re stanowią stare 
ławy, łóżka, ozdoby, 
ubrania oraz sprzęty 
domowe i rolnicze 
dawnej wsi święto-

krzyskiej. Dzieci z dużym zaciekawieniem oglądały zbiory, dowiadując 
się jak żyli nasi przodkowie. Pani Elżbieta pokazała również kolekcję 
starych zabawek, którymi przed wielu laty bawiły się wiejskie dzieci. 
Zaprezentowała też swoje umiejętności rękodzielnicze, wykonując dla 
naszych przedszkolaków drewniane tulipany, które ofiarowała nam 
na pamiątkę. Za piękne spotkanie, ciekawe opowieści i zabawy przed-
szkolaki wręczyły pani Eli podziękowanie.
Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu

Dnia 15 października w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku 
Kościelnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Pogodny i cie-
pły nastrój w tym 
dniu zawdzię-
czaliśmy naszym 
6-latkom, którzy 
pod kierunkiem 
Anety Działak 
pięknie zaprezen-
towali dla wszyst-
kich zaproszonych 
gości, specjalnie 
przygotowane na 
tę okazję występy. 
Dzieci wyraziły swoje podziękowanie i słowa uznania składając ser-
deczne życzenia w postaci przygotowanych piosenek, wierszy oraz 
tańca. Przedszkolaki były bardzo dumne i pełne powagi podczas arty-
stycznego wystąpienia, a w nagrodę otrzymały wielkie brawa. 

Następnie głos za-
brała dyrektor Barba-
ra Kocia, która złożyła 
serdeczne życzenia 
wszystkim pracow-
nikom przedszkola, 
podziękowała za trud 
włożony każdego dnia 
w kształcenie i wycho-
wanie młodych poko-
leń. 

Na zakończenie 
dzieci rozdały nauczy-

cielom, pracownikom przedszkola oraz zaproszonym gościom mały 
upominek w postaci słonecznika.

Magdalena Kolasa

Z życia SP Kierz Niedźwiedzi
W kinie i na Policji

9 października 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim wybrali się do 
Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej. Dzieci z klas 
0-3 obejrzały tam spektakl pt. Polskie miasta w baśni i legendzie, nato-
miast uczniowie klas 4-8 Charlie i fabryka czekolady. 

Wszyscy mie-
li okazję zwiedzić 
Komendę Poli-
cji w Skarżysku  
Kamiennej i do-
wiedzieć się więcej 
o pracy policjanta. 
Zostały tam także 
przeprowadzone pogadanki nt. bezpieczeństwa na drodze. Najmłodsi 
zakończyli wycieczkę  w Bawialni u Pana Kota.
Wizyta cyrku

11 października 2018r. do Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim przyjechał cyrk Szok. 

Cała społeczność uczniowska obejrzała ciekawy program ar-
tystyczny. Wystąpił weso-
ły klaun, który bawił dzieci 
swoimi sztuczkami. Wybrani 
przez artystów uczniowie nie 
tylko mieli okazję podziwiać 
triki cyrkowe, ale także brać 
czynny udział w realizacji wie-
lu z nich. Pełni zapału, z róż-

nym skutkiem, próbowali dotrzymać kroku zawodowcom, co często 
wzbudzało ogólną radość. Zapierającą dech w piersiach chwilą była ta, 
gdy artysta pojawił się z wężem na rękach i wyszedł do publiczności, 
aby każdy mógł go dotknąć. Niektóre dzieci wykazały się dużą od-
wagą głaszcząc długiego pytona. Były również pokazy żonglerki, ilu-
zji, ekwilibrystyki, jazdy na miniaturkowym rowerku. Dzieci bardzo 
chętnie brały udział w przedstawieniu. Wspaniały występ cyrkowy 
dostarczył wszystkim zebranym mnóstwo miłych wrażeń i przeżyć.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny - święto polskiej 
szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co 
szkoły prowadzą i nadzorują.

W tym roku, w Szkole Pod-
stawowej w Kierzu Niedźwie-
dzim, akademia z okazji Dnia 
Nauczyciela odbyła się w pią-
tek 12 października 2018r. Jak 
co roku, gościliśmy  w progach 
naszej szkoły emerytowanych 
nauczycieli i pracowników. Na 
początek swoje przemówienie wygłosił dyrektor Jacek Banaszczyk. 
Uczniowie przygotowali program artystyczny pod kierunkiem Ju-

styny Duklas i Katarzyny 
Woźniak. Dzieci na tę okazję 
przygotowały także wierszyki 
o nauczycielach i pracowni-
kach szkoły. 

Wiersze, piosenki, uśmie-
chy to uczniowski, niezwykle 
miły sposób  podziękowania 

nauczycielom za ich codzienny trud.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

Katarzyna Woźniak
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Dwunastogodzinne rekolekcje - Stadion 
Młodych

Stadion Młodych rozpoczął się w sobotę w samo południe spek-
takularnym wydarzeniem: grupa 20 sióstr zakonnych z różnych zgro-
madzeń wjechała na płytę stadionu na motorach wwożąc oryginalną, 
słynącą łaskami pietę z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatu-
szu, w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, gdzie odbywają się diece-
zjalne spotkania młodych.

Z udziałem tysięcy młodych ludzi, w tym także całkiem pokaźnej 
grupy bierzmowanych z klas: 8 A i B , 3 A i B ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym, wraz z opiekunkami 
s. E. Twaróg, Martą Kwiatkowską i Małgorzatą Paź, na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie rozpoczęło się wielkie spotkanie modlitewne 
pod hasłem Stadion Młodych: włącz pełnię wiary. Program wypełniły 
modlitwy, konferencje, koncerty i pokazy artystyczne. 12 godzinne 
wydarzenie odbywało się w łączności z odbywającym się w Rzymie 
synodem biskupów poświęconym młodzieży. Rafał Jarosiewicz, 
organizator wydarzenia podkreślił, że Stadion Młodych będzie naj-
większym spotkaniem młodych, w Europie a może i na świecie, jakie 
odbędzie się podczas Synodu. Spotkanie dedykowane jest tym, którzy 
gdzieś na drogach swego życia zgubili Boga, jak i tym, którzy Go znają, 
ale potrzebują umocnienia i chcą iść dalej – zaznaczał ks. Jarosiewicz.

Wystąpili muzycy: TGD, Wyrwani z Niewoli, ks. Kuba Bartczak, 
Bęsiu, Gospel Rain, Chór dla Jezusa, Exodus15, Muode Koty czy Full 
Power Spirit.

O godz. 19 odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył 
metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił bi-
skup koszalińsko – kołobrzeski Edward Dajczak.

Młodzież wróciła zadowolona, niestety także zmęczona.

Wycieczka kulturoznawczo-patriotyczna do 
Starachowic

W dniu 25 września z okazji Dnia 
Chłopaka klasy 3A, 3B Gimnazjum 
i 8B Szkoły Podstawowej w Skarży-
sku Kościelnym wraz z opiekunami: 
Małgorzatą Paź, Małgorzatą Bilską 
i Tomaszem Kobierskim uczestni-
czyły w wycieczce kulturoznawczo 
–patriotycznej. We wczesnych godzi-
nach porannych udali się do Muzeum 
Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. 
Jana Pazdura w Starachowicach. 

Zwiedzili m.in. zakład wielkopie-
cowy z 1841 roku zbudowany wedle idei Stanisława Staszica i jego na-
stępców, co dla naszej młodzieży jest o tyle ważne, że jest to przecież 
patron naszej placówki. Istotą założenia było wybudowanie zakładów 
hutniczych wzdłuż biegu rzeki, która miała spełniać rolę nośnika 
energii do poszczególnych urządzeń oraz głównej nitki transporto-
wej. Interesujące rozplanowanie całych zakładów oraz ciekawa archi-
tektura założenia czytelne w zachowanych obiektach czyni tą część 
ekspozycji dużą atrakcją dla zwiedzających. Pozwala także w pełni 
prześledzić zakres zmian technolo-
gicznych w hutnictwie wielkopieco-
wym na przestrzeni XIX wieku.

Dodatkową atrakcją, szczegól-
nie dla facetów, była wystawa sa-
mochodów Star. Jeżeli uwzględni-
my jeszcze fakt, że w styczniu 2009 
roku ostatecznie zniknęła z rynku 
samochodowego ta marka to uzna-
my, że muzeum jest jedynym miej-
scem, w którym pojazdy te mogą nadal żyć. Pośród najważniejszych 
eksponatów Techniki Samochodowej wymienić trzeba:

– Stara 20 – pierwszy model produkowany w latach 1948-1957; 
– Stara 266R – uczestnika X Rajdu Paryż – Dakar; 
– Stara 660M2 – wierną replikę jedynego polskiego papamobile 

z okresu I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. 
Archeopark -osada starożytnego hutnictwa żelaza była kolejną 

atrakcją zwiedzania. Jest ona nie tylko integralną częścią ścieżki dy-
daktycznej w Muzeum ale również tętniącą życiem sprzed dwóch ty-
sięcy lat Europą w miniaturze. Warto zobaczyć ten skrawek antycznej 
przestrzeni a bezwzględnie trzeba przybyć tu w trakcie corocznie or-
ganizowanego wiosną Pikniku Archeologicznego Żelazne Korzenie. 

W Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach obejrzeli także 
tropy dinozaurów z takich stanowisk jak Sołtyków, Zapniów, Błaziny, 
Wierzbica i Bałtow. Najciekawszymi eksponatami w tej kolekcji są śla-
dy dużych dinozaurów drapieżnych (z ichnorodzaju Megalosauripus), 
wczesnych allozaurów, które odkryte zostały w osadach wczesnoju-
rajskich w Sołtykowie. Bardzo interesujące są również prezentowane 
na stałej wystawie ślady późnojurajskich dinozaurów drapieżnych (z 
ichnorodzaju Megalosauripus), roślinożernych zauropodów (z ichno-
rodzaju Brontopodus) oraz stegozaurów zachowane w skamieniałych 
osadach wapiennych z bardzo płytkich stref zbiorników morskich. 

Ostatni punkt programu wycieczki to projekcja filmu Dywizjon 
303. Prawdziwa historia – lekcja patriotyzmu, tym bliższa naszej mło-
dzieży, gdyż utwór Arkadego Fiedlera jest lekturą obowiązkową już 
przez nich czytaną. Po wyjściu z kina jeden z uczniów wyraził swoją 
opinię: Dziś jest idealna data do obejrzenia tego filmu, bo to zwycięstwa 
a nie klęski podnoszą nasze morale i powodują to, że jesteśmy dum-
ni z naszych przodków. A z klęsk powinniśmy wyciągać wnioski, aby 
w przyszłości do nich nie dochodziło. Myślę, że można zakończyć tymi 
słowami, bo przecież podróże kształcą.

Małgorzata Paź
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Szlakiem miejsc pamięci narodowej 

W słoneczny piątek 5 października bieżącego roku grupa dzie-
ci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne 
udała się na wycieczkę integracyjną szlakiem miejsc pamięci naro-
dowej. Wyjazd został zorganizowany przez OSP w Grzybowej Górze  
w ramach realizacji projektu Droga do niepodległości współfinansowa-
nego z budżetu naszej gminy w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Pierwszym odwiedzonym miejscem była kapliczka upamiętnia-
jąca poległych żołnierzy zgrupowań AK Ponury zlokalizowana na  
Wykusie. Uczestnicy wyjazdu złożyli wiązankę oraz pomodlili 
się przy grobie partyzantów walczących o wolność Polski w II woj-
nie światowej.

Następnie grupa przejechała autokarem do Opactwa Cystersów 
w Wąchocku, gdzie zwiedziła Muzeum Pamięci Walki o Niepodle-
głość Narodu. Wystawa poświęcona zrywom niepodległościowym 
Narodu Polskiego skłoniła wszystkich do zadumy nad odwagą Pola-
ków biorących udział w powstaniu listopadowym oraz styczniowym. 
Dorośli wraz z dziećmi złożyli wiązankę przy miejscu złożenia pro-
chów Jana Piwnika Ponurego oraz pomodlili się za walczących o Oj-
czyznę w latach 1939-1945. Na koniec zwiedzono opactwo, a także 
Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939-1945 zlokali-
zowany na klasztornym murze. 

Kolejnym punktem na trasie wycieczki był pomnik na Brzasku, 
poświęcony pamięci ofiar niemieckiego terroru w 1940 roku na terenie 
Skarżyska-Kamiennej i okolic związanego z Akcją A-B wymierzoną 
w polską inteligencję. Przy zbiorowym grobie kryjącym szczątki 760 
osób złożono wiązankę oraz oddano cześć pamięci poległych.

Ostatnim odwiedzonym miejscem było Muzeum im. Orła Białego, 
gdzie przewodnicy oprowadzili grupę opowiadając o zgromadzonych 
eksponatach. Podczas zwiedzania wystawy stałej przewodnik przybli-
żył wszystkim historię organizacji konspiracyjnej Orzeł Biały, która 
powstała zaraz po przegranej Polski w 1939 roku. Opowiedział także 

o oddziałach polskich powstających na Zachodzie i Wschodzie i wal-
czących u boku aliantów w czasie II wojny światowej. Na wystawie 
plenerowej uczestnicy wyjazdu obejrzeli sprzęt używany przez polskie 
oddziały po 1945 roku, choć największe zainteresowanie wzbudziły 
czołgi, w tym modele podobne do Rudego 102. Oczywiście nie zabra-
kło pamiątkowego zdjęcia! 

W drodze powrotnej do Grzybowej Góry wycieczka zatrzymała 
się przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, aby złożyć wią-
zankę przy pomniku ofiar hitlerowskiego terroru w latach 1939-1945. 

Nad bezpieczeństwem uczestników wyjazdu czuwali druhowie 
OSP Grzybowa Góra oraz wolontariusze z miejscowej społeczności. 
Wyjazd był okazją do szerzenia idei wolontariatu, kultywowania dba-
łości o zachowanie tożsamości narodowej, a także pogłębiania wiedzy 
o małej ojczyźnie.
„Szok” w szkole

W środę 10 października uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybo-
wej Górze odwiedzili artyści z Cyrku Szok, którzy dali niesamowite 
przedstawienie. 

Popisy żonglerki i akrobatyki przeplatały się z występami Clowna 
bawiącego publiczność 
do łez swoimi gagami. 
Artystka pokazała rów-
nież tresurę sympatycz-
nych ptaków, które roz-
bawiły młodych widzów. 
Do swoich sztuczek cyr-
kowcy zapraszali również 
uczniów, chętnie biorą-
cych udział w pokazach. 
Na koniec dzieci i dorośli 
mogli zmierzyć się oko w oko z prawdziwym wężem. N szczęście nie 
był to poszukiwany wakacyjny zbieg znad Wisły, ale i tak dostarczył 
wszystkim niezapomnianych emocji. 
Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej 
w Grzybowej Górze odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. W akademii, przygotowanej przez Katarzynę Kowa-
lik i Magdalenę Chmolowską-Becla, wystąpili uczniowie klas II i III 
oraz kilkoro uczniów z klas IV-VII. Ubrani w togi uczniowie prezento-
wali bóstwa władające uczniami, a zabawne wierszyki przeplatały się 
ze skocznymi melodiami. 

Bardzo ładnie zaprezentowała się Marysia Pacek, a także Wik-
toria Zając oraz w duecie Nikola Klimorowska i Daniel Gładyś. Po 

montażu słowno-muzycznym uczniowie wręczyli nauczycielom i pra-
cownikom szkoły Pamiątkowe Listy z życzeniami. Życzenia dla gro-
na pedagogicznego i uczniów złożyła również dyrektor Małgorzata 
Strzelec. Na koniec akademii głos w imieniu uczniów zabrała Paulina 
Madej, która bardzo ciepło podziękowała nauczycielom za trud wkła-
dany w wychowanie uczniów. 

Rafał Lipka



Nasza Gmina 13pa ź dz i e r n i k  2018 Nasza Gminapa ź dz i e r n i k  2018 13

Sport

Indywidualne Mistrzostwa Gminy Skarżysko 
Kościelne w brydżu sportowym

Dnia 13.10.2018r.  odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Skarży-
ska Kościelnego w brydżu sportowym. Uczestniczyło 11 zawodników. 

Zwyciężył Andrzej Kwiatkowski. Nagrodę główną oraz pucha-
ry ufundowała i wręczała  Przewodnicząca Rady Gminy Marzena  
Piętak. Dodatkowe nagrody finansowe ufundował Prezes Stowarzy-
szenia Szlem Andrzej Kwiatkowski.

Kolejność zawodników była następująca: Andrzej Kwiatkowski 
(52 pkt.), Ryszard Stefański (51), Grzegorz Kocia (48), Adam Sieczka 
(46), Jerzy Kołacz (44), Marian Kwiatkowski (44), Zbigniew Górzyń-
ski (44), Sławomir Wierzbowicz (39), Jerzy Poddębniak (39), Zenon 
Wojton (37), Lech Kubik (34).

Marek Jaskólski   

W rodzinie siła!
Dominik, Łukasz i Przemysław Derlatka, absolwenci SP Grzybo-

wa Góra i Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odnoszą sukcesy na 
trójbojowych pomostach.

Od kilku lat na trójbojowych pomostach w Polsce startuje Domi-
nik Derlatka, obecnie student Politechniki Świętokrzyskiej, a wcze-
śniej uczeń skarżyskiego technikum, dawnego TZN. W tym roku do 
rywalizacji o miano najsilniejszych ludzi w kraju dołączyli bracia Do-
minika, mający po 16 lat Łukasz i Przemysław Derlatkowie, którzy 
idąc w ślady brata, również są uczniami skarżyskich techników. 

Obaj zadebiutowali na rozgrywanych w Kielcach w dniach 20-22 
kwietnia 2018 roku Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16. Chcąc 
uniknąć bratobójczej walki o medale, Arek Staszewski, trener Wikin-
ga Starachowice, którego barwy reprezentują chłopcy, zdecydował się 
puścić bliźniaków w różnych kategoriach wagowych. Był to znakomi-
ty ruch!

W swoim pierwszym starcie Łukasz rywalizował w kategorii do 
59 kg, a Przemy-
sław wystartował 
w kategorii do 66 
kg. Łukasz zaliczył 
w przysiadach 107,5 
kg, w wyciskaniu le-
żąc 57,5 kg, a w mar-
twym ciągu 137,5 
kg. Łącznie dało to 
302,5 kg, a Łuka-
szowi zapewniło 
brązowy medal Mi-
strzostw Polski. 

Tuż po bracie 
startował Przemy-
sław, który zaliczył 
w przysiadach 107,5 
kg, w wyciskaniu 

leżąc 70 kg, a w martwym ciągu 150 kg. W sumie zebrał 327,5 kg, 
a ostatnim podejściem martwego ciągu na wspomnianym ciężarze 
wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski.

Debiut braci Derlatków ze wszech miar znakomity!
Wiosną rywalizował także Dominik Derlatka (również repre-

zentant Wikinga Starachowice), który wziął udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski rozegranych w dniach 4-6 maja 2018 roku  
w Katowicach. Dominik wystartował w kategorii do 93 kg, gdzie zmie-
rzył się z utytułowanymi zawodnikami, między innymi medalistami 
Mistrzostw Polski Seniorów, czy reprezentantami kraju. Dominik za-
liczył w przysiadach 225 kg, w wyciskaniu leżąc 140 kg, a w martwym 
ciągu 235 kg, co dało łącznie 600 kg oraz nowe rekordy życiowe we 
wszystkich bojach i całym trójboju. W wyciskaniu leżąc Dominik ata-
kował jeszcze ciężar 150 kg, ale niestety kontuzja ręki uniemożliwiła 
mu zaliczenie tej próby. W studenckiej rywalizacji Dominik zajął 7 
miejsce wśród zawodników uczelni technicznych. 

Idąc za ciosem wszyscy bracia ciężko trenowali całe wakacje, 
a okazją do spraw-
dzenia formy 
były Mistrzostwa 
Polski Juniorów 
do lat 18 roze-
grane w Kielcach 
w dniach 14-16 
września bieżącego 
roku. W zawodach 
wziął udział tylko 
Łukasz Derlat-
ka, który tym ra-
zem wystartował 
w kategorii do 66 
kg, gdzie zmierzył 
się ze starszymi o 2 
lata rywalami. Łu-

kasz poprawił wszystkie swoje rekordy życiowe! W przysiadach wstał 
127,5 kg, w wyciskaniu uporał się ze sztangą o wadze 62,5 kg, a w mar-
twym ciągu podniósł 155 kg! Łukasz w trzeciej próbie martwego ciągu 
uniósł jeszcze ciężar 167,5 kg, ale niestety sędziowie spalili podejście 
ze względu na błędy techniczne. W swojej kategorii wagowej Łukasz 
zgromadził 345 kg i zajął 5 miejsce, a zdobyte przez niego punkty zna-
cząco pomogły Wikingowi Starachowice, który zajął 3 miejsce w ry-
walizacji drużynowej Juniorów do lat 18.

Po tak obiecującym początku jesiennej rywalizacji trójbojowej 
w Polsce apetyty kibiców na medale zostały rozbudzone i z niecierpli-
wością oczekujemy na następne sukcesy!

Rafał Lipka
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S p o r t

Dwa dni zmagań piłkarzy

W dniach 29-30 września na boisku Orlik w Skarżysku Kościel-
nym rywalizowali piłkarze o Puchar Wójta Gminy.

Pierwszego dnia grali młodzi zawodnicy. I miejsce zajęły dziew-
częta ze Skarżyska-Kamiennej, II – drużyna chłopców ze Skarżyska-
-Kamiennej, na III byli nasi piłkarze z na czwartym kolejne ekipa ze 
Skarżyska-Kamiennej.

Drugiego dnia rywalizowali seniorzy. I miejsce przypadło druży-
nie Miau, miau, II – Chłopakom z deka, III – Ajax Skarżysko Kościel-
ne a IV ekipie Wyjadaczy.

Puchary i nagrody najlepszym wręczyli: przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, radny Janusz Sieczka i Piotr Gadecki, pre-
zes Stowarzyszenia Cicha Sława z Majkowa, które było organizatorem 
turnieju. Turniej sfinansowany został ze środków Gminy Skarżysko 
Kościelne w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowej.

Jacenty Kita

Rywalizowali młodzi szachiści
W dniu 26 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisła-

wa Staszica w Skarżysku Kościelnym odbył się Niepodległościowy Tur-
niej Szachowy pod patronatem honorowym Wójta Gminy Skarżysko 
Kościelne – Zdzisława Woźniaka. Do turnieju przystąpiło 18 uczniów 

ze szkół podstawowych z Gminy Skarżysko Kościelne.
Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – 

Zdzisław Woźniak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Skarżysku Kościelnym – Dorota Gibas życząc uczestnikom 
tylko wygranych meczy oraz zdrowej sportowej rywalizacji. Dyrektor 
Dorota Gibas zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż gra w szachy to 
jedna z podstawowych umiejętności, która poprawia i rozwija kompe-
tencje matematyczne u uczniów. 

Na otwarcie turnieju Pan Wójt i Pani Dyrektor rozegrali mecz to-
warzyski z uczniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim – Adamem Maciejczakiek. Partia ta miała charakter poka-
zowy dlatego zawodnicy rozegrali partię na tzw. szachach ogrodowych, 
tzn na planszy o powierzchni 9m2 .

Nad całością i poprawnością gry czuwali sędziowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Skarżysku Kościelnym.

Po rozegranych meczach komisja w składzie: Agnieszka Pakuła 
i Bogusław Kabała dokonała podsumowania  zdobytych przez uczest-
ników punktów i ogłosiła wyniki:
Kategorie klas II – IV

1. Natalia Blajerska (SP Lipowe Pole)
2. Oskar Zyzik (SP Skarżysko Kościelne)
3. Adam Maciejczak (PSP Kierz Niedźwiedzi)
4. Izabela Stachera (SP Lipowe Pole)
5. Jan Śliwa (SP Majków)
6. Dawid Mamcarz (SP Skarżysko Kościelne)
7. Julia Błach (SP Lipowe Pole)
8. Katarzyna Kabała (SP Skarżysko Kościelne)

Kategoria klas V – VI
1. Karol Homik (SP Skarżysko Kościelne)
2. Piotr Wiśnios (PSP Kierz Niedźwiedzi)
3. Dawid Wątły (SP Skarżysko Kościelne)
4. Marcel Zawadzki (SP Skarżysko Kościelne)
5. Zuzanna Materek (SP Grzybowa Góra)
 Jakub Mendak (SP Grzybowa Góra)
 Karol Wiśnios (PSP Kierz Niedźwiedzi)
6. Oliwia Misiowiec (SP Grzybowa Góra)

Kategoria VII – VIII i GIM
1. Mateusz Wątły (SP Skarżysko Kościelne)
2. Jakub Goliński (SP Skarżysko Kościelne)
3. Konrad Sieczka (GIM Skarżysko Kościelne)
4. Antoni Krakowiak (PSP Kierz Niedźwiedzi)
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie i zaprasza-

my na kolejny turniej, a Wójtowi Gminy dziękujemy za ufundowanie 
statuetek i poczęstunku. Zwycięzcą gratulujemy.

Agnieszka Pakuła
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W Grzybowej Górze na sportowo
Mimo zimnej aury, 23 września 2018 r. na terenie Grzybowej 

Góry odbyły się liczne konkurencje sportowe zorganizowane przez 
Stowarzyszenie OSP.

Nagrody, medale, puchary i dyplomu podczas festynu rodzin-
nego zatytułowanego Piosenka filmowa wręczyli: przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak, rad-
ny Sebastian Pik oraz prezes OSP Marian Gladyś. Zadanie współ-
finansowane były z budżetu 
Gminy Skarżysko Kościelne 
w ramach realizacji zadania 
publicznego w zakresie sportu 
i rekreacji.

Wyniki były następujące:
Bieg przedszkolaków na dys. 
100 m

I m. Marcel Parkita
II m. Natalia Żak
III m. Olaf Gładyś

Bieg dziewcząt na dys. 400 m kl. I - IV
I m. Kamila Fijałkowska
II m. Blanka Dąbrowska
III m. Natalia Działak

Bieg chłopców na dys. 600 m kl. I - IV
I m. Dawid Walczyński
II m. Jan Kowalik
III m. Oskar Garbacz

Bieg dziewcząt na dys. 800 m kl. V - VIII
I m. Julia Działak
II m. Paulina Karpeta
III m. Lena Sykuła

Bieg chłopców na dys. 1000 m kl. V - VIII
I m. Daniel Gładyś
II m. Bartosz Strzelec

III m. Bartosz Gładyś
Bieg chłopców na dys. 1500 m kat. średnie

I m. Kacper Gładyś
II m. Jakub Janiec
III m. Damian Pająk

Bieg Kobiet na dys. 1500m kat. Open
I m. Agnieszka Walczyńska
II m. Karolina Dąbrowska
III m. Małgorzata Żak

Bieg Mężczyzn na dys. 2000m kat. Open
I m. Sebastian Rogalski
II m. Sebastian Walczyński
III m. Hubert Żak
W ogólnej klasyfikacji rozgrywek sportowych: Rzuć i złap, Bieg 

Duetów, Letni, Rodzinny Bieg Narciarski kolejność była następująca:
1m. Rodzina Państwa Karpetów
2m. Rodzina Państwa Walczyńskich
3m. Rodzina Państwa Wiatr
4m. Rodzina Państwa Żaków
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach ukończyli  

poszczególne konkurencje.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali: Małgorzata 

Strzelec, Marian Gładyś i Rafał Lipka.

Jacenty Kita
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