
pamiętajcie o ogrodach...
   Zielona Energia dla Ziemi
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dbamy o czyste powietrze
W naszej ciepłowni w Starachowicach zakończyliśmy budowę kotła biomasowego i uruchomiliśmy 
instalację odzysku ciepła z procesów produkcyjnych w drukarni Walstead.  Z myślą o naszych klientach 
i o wszystkich mieszkańcach Starachowic zamieniamy czarną energię na zieloną – dużo bardziej 
ekologiczną. Dzięki podjętym działaniom nasze ciepło zostało wyróżnione „Certyfikatem redukcji emisji”, 
który potwierdza wysoką jakość naszego produktu. Ciepła wolnego od smogu. Zielone ciepło systemowe 
pozytywnie wpływa na dobrą atmosferę i czyste powietrze w mieście. 

poprawiamy jakość strefy przemysłowej
Nasza ciepłownia znajduje się na obszarze starachowickiej strefy przemysłowej. Większość naszego ciepła 
sprzedajemy do zakładów i firm. Dzięki podjętym inwestycjom nasi odbiorcy na terenie strefy będą mogli 
zaoferować swoim klientom ekologiczny i konkurencyjny produkt. W ten sposób wspólnie dbamy 
o środowisko naturalne, ograniczamy ilość smogu w mieście i redukujemy emisję dwutlenku węgla. 

poprawiamy jakość strefy przemysłowej

Uczymy najmłodszych mieszkańców miasta jak powstaje ciepło systemowe i jak dbać o środowisko 
naturalne. Angażujemy się również w organizowane w mieście imprezy tematyczne i plenerowe, 
wspieramy lokalne inicjatywy mające na celu propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. 
Zwiększamy świadomość mieszkańców o stanie czystości powietrza, dzięki zainstalowanym przez Celsium 
i Gminę Starachowice czujników pomiaru smogu Airly. Wierzymy w to, że nasze działania edukacyjne 
i informacyjne poprawią jakość powietrza w Starachowicach. Wszyscy wspólnie tworzymy przestrzeń, 
w której żyjemy i każdy powinien o nią dbać.

wspólnie tworzymy ekologiczne Starachowice
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Słowo od wydawcy

Szanowni Państwo,

Celsium produkuje i dostarcza ciepło w pięciu miastach w Polsce. Ciepło systemowe to produkt ekologiczny, 

który oprócz zalet wynikających z komfortu użytkowania zmniejsza tzw. niską emisję. Świadomość 

społeczeństwa dotycząca zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska znacząco ostatnio 

wzrosło. Każdy z nas zwraca coraz większą uwagę na jakość powietrza jakim oddycha. Przestało być też 

nam obojętne paliwo, którym ogrzewamy mieszkania. 

W Starachowicach rozpoczęliśmy program proekologiczny „Zielona energia dla Starachowic”. 

W zeszłym roku uruchomiliśmy innowacyjną w skali kraju instalację odzysku ciepła z drukarni firmy 

Walstead. Dzięki temu ciepło z procesów drukarskich ogrzewa teraz mieszkania Starachowiczan. Poza tym 

ciepło produkowane z węgla zastępujemy obecnie zieloną energią z biomasy. Możemy śmiało powiedzieć, 

że nasi klienci ogrzewani są zieloną energią.

Nasi klienci już niedługo otrzymają certyfikat ciepła wolnego od smogu. Ogrzewani przez Celsium 

mieszkańcy Starachowic i firmy działające w Starachowickiej Strefie Przemysłowej, będą mogli pochwalić 

się, że wybrali produkt ekologiczny, wieszając zieloną tabliczkę „No smog” na swoim budynku.

Jakość naszego środowiska pokazuje jednak, że jeszcze dużo zostało do zrobienia. Dlatego tak ważne są 

programy edukacyjne. Nasze akcje dedykowane dzieciom wpisały się już w stały kalendarz wydarzeń w 

Starachowicach. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. W konkursie wzięło Zielona energia dla Ziemi 

udział ponad 200 dzieci.

Najciekawsze prace zamieszczamy w niniejszej publikacji. Zachęcam do lektury i refleksji. Może spojrzenie 

na nasze otoczenie oczami dzieci pomoże zrozumieć, że czyste powietrze to po prostu lepsza jakość życia.

W prezentowanych wierszach czytamy to wprost: „Smog to nieproszony gość”, „To bes�a zła, która truje co 

się da!”, „Na nic rycerze, sto tarcz i mieczy, smog bezcielesny dalej złorzeczy”. Mamy też proste recepty na 

poprawę sytuacji „Zaapeluj do swej babci. Niech nie pali starych kapci”, „Uczmy siebie i sąsiada że to 

wszystko nas spada”. I właśnie aspekt edukacyjny jest w tym konkursie najważniejszy.

„Czy już zawsze Ziemia nasza ma jak stajnia być Augiasza?”. To pytanie do każdego z nas. 

                  Prezes Zarządu Celsium

          Dostawcy ciepła systemowego

          Grzegorz Reluga



Z ekologią za pan brat

Ważna sprawa, drogie dzieci,
Trzeba segregować śmieci.
Żaden to jest wielki trud
Puszką do śmietnika rzut.

Również bardzo ważny temat:
W dymie pogrążona Ziemia!
W smogu żyje się koszmarnie,
Kupuj filtry bezustannie.

Droga mamo, drogi tato,
Zima, jesień, wiosna, lato
Auta swe odstawcie w róg,
Bo spaliny to nasz wróg.

Zaapeluj do swej babci,
Niech nie pali starych kapci.
Dym z komina szkodzi nam,
Brzydki kaszel potem mam.

Nie wypalaj traw na wiosnę,
Szkodzi to zwierzętom – proste!
Pszczoły, chrząszcze i pająki
To mieszkańcy naszej łąki.

Trzeba też oszczędzać wodę,
Chroni to naszą przyrodę.
Zakręć kran, gdy zęby myjesz,
Dużo wody nie zużyjesz.

Jeśli chcemy zdrowo żyć
I z przyrodą w zgodzie być,
Mam dla Ziemian dobre rady:
W d r a ż a j c i e  w  ż y c i e  te zasady.

I-miejsce: Zofia Suwalska 
SP 12, kategoria klas IV-VI
opiekun –Teresa Piórkowska
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Smok czy smog?

Kiedyś po świecie krążyły smoki,
każdy okrutny, każdy złowrogi.
I biada temu, kto spotkał te bes�e,
bo żywot jego kończyły boleśnie.

Lecz byli wówczas dzielni rycerze,
chwycili miecze, tarcze, pancerze.
Na gady ruszyli, wysiekli każdego,
w imię pięknego spokoju świętego.

Tak lata mijały w zdrowiu, radości,
świat ruszył do przodu, postęp zagościł.
Powstały domy i hale, fabryki, kominy,
i nikt nie spostrzegł powrotu gadziny.

Nie smokiem ona teraz się zwała,
chociaż podobnie ta nazwa brzmiała.
SMOG jest okrutny, bo o nim mowa,
zaczął niszczyć ten świat od nowa.

Ludzie popadli w ciężkie choroby,
i mało który jest w pełni zdrowy.
SMOG zbiera żniwo i kaszel słychać,
bo ta poczwara nie daje oddychać.

A najsilniejsza jest podczas zimy,
kiedy ją karmią dymem kominy,
gdy marny węgiel i mokre drzewo
dają jej siłę, by zasłonić niebo.

Na nic rycerze, sto tarcz i mieczy,
SMOG bezcielesny dalej złorzeczy.
Próżno nadziei szukać tu w innych,
bo tak naprawdę każdy jest winny.

Na bes�ę sposobów jest jednak kilka,
da się przegonić, przechytrzyć jak wilka.
O stan powietrza zadbać musimy,
wtedy się tylko nie podusimy.

Trzeba nam piece na nowe wymienić,
powoli zmieniać oblicze Ziemi.
I z odnawialnych źródeł korzystać,
energia z wiatru i wody jest czysta.

Do auta wsiadać też trochę rzadziej,
jego kopcenie mieć na uwadze.
A gdy tak zrobią ludzi miliony,
to smog zostanie wnet poskromiony.

II-miejsce:  Amelia Kozdęba
SP 1, kategoria klas IV-VI
opiekun – Katarzyna Zientara

Smog w mieście

Moi mili, czy Wy wiecie…
Skąd się bierze smog na świecie?
Dym z kominów go wywołuje
i w spalinach się znajduje!

Moi mili, czy Wy wiecie…
Gdzie go jest najwięcej w świecie?
W wielkich miastach on króluje,
każdy tam się gorzej czuje!

Gdy w powietrzu sadze, pyły
Świat już nie jest taki miły.
Wszystko wokół nieźle truje,
Więc codziennie ktoś choruje!

Lecz czy wiecie, czy Wy wiecie
Jak z nim walczyć dziś możecie?
Zostaw auto i z ochotą 
Dziś  do pracy idź piechotą
Zamień piec swój na gazowy,
wtedy każdy będzie zdrowy!

Zatem wszyscy dobrze wiecie
Że smog groźny w całym świecie
Nie ma żartów, walczyć trzeba,
Gdy krajobraz smog zalewa.

Byśmy więc nie chorowali
Środowisko czas ocalić!

III-miejsce:  Paweł Wolak
SP 6, kategoria klas IV-VI
opiekun – Izabela Jabłonka

* * *



5

* * *

Mariusz Sikora, I miejsce w kategorii klas IV-VI, SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner 

Anita Mokrzańska, wyróżnienie w kategorii klas VII-VIII SP i III Gimnazjum, SP w Adamowie, opiekun - Anna Wacińska 



Co zrobiliśmy z naszą planetą?

Co zrobiliśmy z nasza planetą? Co w spadku po nas oddamy dzieciom? 
Czy dożyjemy emerytury, gdy ciągle drwimy sobie z natury? 
Już nie ma naszej Matki Natury, lecz obraz znacznie bardziej ponury. 
Wykonaliśmy do tyłu krok - jest ojciec nasz, trujący smog.

Naszego ojca myśmy stworzyli, przez wprowadzane w powietrze pyły, 
emitowane zanieczyszczenia działania różne, te bez myślenia. 
Smog ten dzieciom rozdaje astmę, alergie, wysysa z ciała wszelką energie. 
Niszczy skutecznie wszelką odporność, zabrał oddechu wolność.
A smog się śmieje, planuje, co nam rozda podstępnie knuje. 
Listę już stworzył na kilka lat, ja tylko podam Wam kilka dat:
- za wypalane w kotłowniach śmieci, smog będzie dusił kolejne dzieci,
- za wszelkie dymy samochodowe rozda choroby nowotworowe,
- za dymy różne, aglomeracje rozda problemy nam z koncentracją,
- udary mózgu, stany zapalne rozda nam wszystko, co nic nie warte,
- a na sam koniec, żart zaplanował, byś nie pamiętał, że Ci doskwiera, 
już usta smogu się uśmiechają, da Ci chorobę Alzheimera…

Dociera wszędzie, skazi co może. Już zanurkował na polu w zboże. 
Zębami swymi wgryza się w ziemie, wybije całe ludzkości plemię.
Gospodarzowi wszedł do obory, chora już krowa i indyk chory.
Mleko skażone i mięso też, dopiero zaczął ludzkości rzeź.

Czas już najwyższy by się przebudzić. I podjąć walkę i się nie znudzić. 
To dla nas samych dla naszych dzieci- dość wypalania w kotłowniach śmieci!
Postawmy w naszej nowej strategii na odnawialne źródła energii. I na rowery, 
zielone miasta, dość z wycinaniem lasów i basta!!
Zdejmijmy maski antysmogowe, zawalczmy wspólnie o nasze zdrowie.

Wsparcie też mamy w samej Naturze! 
Gdy smog nad miastem choroby sieje, ona przybędzie nam na ratunek 
i silnym wiatrem ojca rozwieje.

wyróżnienie: Hanna Zwierz  
SP 1, kategoria klas IV-VI 
opiekun –Ewa Maj-Czerwińska
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* * *
Dbajmy o planetę

O planetę bardzo dbamy,
kiedy wszyscy przestrzegamy
recyklingu zasad znanych,
przez nas wszystkich przestrzeganych!

Wodę wszyscy oszczędzamy,
bo jej tak niewiele mamy.
Źródłem życia jest od wieków,
bo nie było wtedy ścieków!

O powietrze też zadbajmy,
śmieci w piecu nie spalajmy,
uczmy siebie i sąsiada,
że to wszystko na nas spada!

wyróżnienie:  Oliwia Piątek
SP Godów, kategoria klas IV-VI
opiekun – Alina Wojteczek

Zielone marzenia

Znowu alarm ogłoszony,
Że jest człowiek zagrożony!

Czarny dym otula Ziemię,
Dusi, ściska, żyć nie daje.
Czy to nasze ludzkie plemię
Jest skazane na zagładę?

Marzę sobie o ogrodzie,
Bez hałasu, kurzu, spalin,
Gdy w przejrzystej, czystej wodzie,
Przeglądają się pnie kalin.

Leżę sobie, patrzę w niebo
I mam w głowie myśli tyle,
Obserwuję i podziwiam,
W berka bawiące się motyle.

Są na świecie tęgie głowy,
które głoszą mądre mowy,
Które ksiąg czytają wiele...
To przyrody przyjaciele?

Może zamiast dymu, spalin,
Kurzu, pyłu, brudu, śmieci,
Ktoś na pomysł może wpadnie
I zagadkę tę odgadnie-
Czy już zawsze Ziemia nasza
ma jak stajnia być Augiasza?

nagroda od uczniów I LO w Starachowicach:  
Weronika Kutera, SP 1, kategoria klas IV-VI
opiekun – Klaudia Smyk

* * *

Bartłomiej Jankowicz, III-miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, ZSZ nr 3 w Starachowicach, opiekun - Anna Zając
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Klaudia Wojciechowska, wyróżnienie 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, ZSZ nr 3, opiekun - Anna Zając 

Jakub Kasperkiewicz, wyróżnienie w kategorii klas IV-VI, SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

* * *

Eliza Nowak, wyróżnienie 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, I LO, opiekun - Beata Berlewicz 
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* * *
Smog - nie smok, 
a jednak groźny!

Gdy nad miasto wleciał smog
Smog… nie smok,
Nawet nikt nie widział go.

Poczuł jednak…
Coś nie tak… 
bo powietrza w płucach brak!

Smog… nie smok
To bes�a zła,
która truje co się da!

Wszędzie pełno
Bes�i złej…
W miastach, parkach, nad domami
krąży, plując wyziewami.
Bucha, pluska, podskakuje,
Truje, truje… wszystko truje…

Ludzie tylko narzekają,
że potwora w mieście mają!
Protestują, nawołują, debatują, krytykują…

Nic to jednak nie pomaga
Taka bes�a – to jest plaga!
Jak Dratewka – szewczyk znany,
co pokonał złego smoka.
Tak i my go pokonamy…
Wygonimy, precz wygnamy!
Trzeba użyć tu sposobu…
Trzeba słuchać ekologów…

Czas okazać swą kulturę.
W końcu zadbać o naturę!

I-miejsce: Patrycja  Zarychta
SP 6, kategoria klas VII-VIII i III Gim
opiekun – Izabela Jabłonka

Nasz świat

Jeden mały kwiat pachnący delikatnie.
Jedno zielone źdźbło kołyszące się na wietrze.
Jeden drobny pąk rozkwitający w słońcu.
Jedno małe drzewko rosnące w lesie
sprawia, że piękny jest nasz świat,
pełen barw jest nasz świat.
Sprawia, że magiczny staje się nasz świat,
pełen zagadek staje się nasz świat.
Jeden samochód z miliona jeżdżących po drogach.
Jeden papieros niedopalony rzucony niedbale na chodnik.
Jeden niepotrzebny plas�k tlący się wśród stosu liści.
Jeden kłębek dymu unoszący się nad miastem
sprawia, że brzydki jest nasz świat.
Sprawia, że brudny jest nasz świat,
pełen odpadów jest nasz świat.
Jeden rozsądny ruch, przejazd autobusem przez miasto.
Jedna roztropna myśl by zdrowiej żyć.
Jeden wspaniały pomysł – komin ubrany w filtr.
Jeden nieznaczny gest - wyrzucony do kosza śmieć
sprawia, że czysty staje się nasz świat.
Sprawia, że szczęśliwy staje się nasz świat,
bo dbamy o NASZ ŚWIAT.

III-miejsce:  Julia Pater
SP 12, kategoria klas VII-VIII i III Gim
opiekun – Małgorzata Sipta

Piotr Gawlik, wyróżnienie 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, ZSZ nr 3, opiekun - Anna Zając



9

* * *

Olga Gąsia, I-miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, I LO

Nieproszony gość...

Czy Wy wiecie, czy nie wiecie
Jak z tym smogiem jest na świecie?
To przybliżę Wam troszeczkę, 
co ten smog oznacza w mieście.

Ludzie się nim zatruwają,
Kopcą, dymią, śmieci palą.
Smog przybiera groźne formy
I przekracza wszystkie normy

Czas powiedzieć w końcu: Dość!
Smog – to nieproszony gość!

Zamiast jeździć samochodem 
i zatruwać wszystkich smrodem,
wybierz się dziś na rowerek
lub idź sobie na spacerek.

Czas powiedzieć w końcu: Dość!
Smog – to nieproszony gość!

Gdy w powietrzu są dioksyny
filtry daj też na kominy!
I gdy wszyscy tak zrobimy
mgłę smogową wygonimy!

Tak się smogu pozbędziemy.
I szczęśliwie żyć będziemy.

II-miejsce:  Patrycja Skurska
SP 6, kategoria klas VII-VIII i III Gim
opiekun – Izabela Jabłonka

Gabriela Stępień, II-miejsce w kategorii klas VII-VIII SP i III Gimnazjum, Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner 

Ogrody...

Ostatnia ostoja zieleni,
w walce z szarością metropolii.
Przyjazny cień chaosu,
wśród pustyni biurokracji.

Śnią o puszczach...
Tak jak psy śnią o wilkach.
A my wciąż podcinamy im skrzydła.

Lecz bez nich
dusilibyśmy się w pyłach fabryk,
jak ryby w kałuży ropy.

My...
Zapatrzeni w przyszłość,
zapominamy o naszych korzeniach
O naszej Matce Ziemi.

wyróżnienie:  Jakub Adamczyk
SP 6, kategoria klas VII-VIII i III Gim
opiekun – Izabela Jabłonka
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* * *
Rajska kraina

Zostawiam za sobą świat z betonu,
cichnie warkot mechanicznych koni,
gasną krzykliwe światła neonów,
moje serce za czymś ciągle goni …

Oczyma duszy wkraczam do krainy
rajskiej, strzepuję więc z nóg szary kurz.
Przy furcie witają mnie gałązki kaliny,
nad nią wiją się pędy czerwonych róż.

Zielony dywan pieści moje stopy,
ogród przywdziewa suknię z motyli,
cichutko szeleszczą modre powoje,
wierzba płacząca smutną głowę chyli.

Chłód jej cienia przynosi ulgę, gasi żar
skołatanego serca, koi ducha,
który czerwonych malw dostrzega czar
i pszczelą muzykę – miłą dla ucha.

Szałwia, tymianek, cykoria i mięta,
i wdzięczne – ze złotym sercem – rumianki …
Wszystkie je z dziecięcych lat pamiętam,
z nich babcia i ja plotłyśmy wianki…

Kolorowy ogród, pełen kwiatów woni,
szczęśliwymi wspomnieniami utkany,
niech pozostanie żywy wśród pogoni,
bo świat barwny, nie szary został nam dany! 

I-miejsce: Magdalena Kasperkiewicz
II LO, kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Monika Moskal

Tren

Po raz kolejny pytasz mnie, jak się czuje moje serce…
Ile razy już to słyszałem? Mógłbym liczyć w setkach.
Zawsze staram się odpowiedzieć inaczej, byś nie domyśliła się, że kłamię.
Patrzę w Twe śliczne zielone oczy, spoglądające na mnie z troską, znów próbując zdławić
targające mną poczucie winy i smutek, gdyż nie mogę powiedzieć Ci prawdy.

Jak mógłbym powiedzieć Ci, że co dzień cierpię nie mogąc odnaleźć się we własnych
myślach? Gubię się w tym co czuję, próbując odkryć przyczynę.

„Przyczynę czego?” spytasz.

Przyczynę cierpienia, które pojawia się, bo wiem, że Cię niszczę, niekończącej się gonitwy
emocji przedzierających się przez moja duszę.

Każda z nich zostawia w niej jakąś małą cząstkę siebie, tworząc powoli rozrastającą się 
chmurę chaosu, by za chwilę znów wrócić i powtórzyć wszystko od nowa.
Zapewne zastanawiasz się jakie to emocje?

Pozwól, że opowiem Ci bajkę: „Bajka o emocjach”
W niepozornym tańcu ludzkich emocji zebrali się kolejno wszyscy mroczni przedstawiciele:
Strach, smutek, bezsilność, ból, żal i cierpienie – być może kilku jeszcze wymienię.
Strach – silny, potworny i nieśmiały, choć nikogo się nie bał.
Smutek – głęboki, ogromny, ten z kolei do mnie strasznie przylegał.
Bezsilność – powabna, zachłanna, zaborcza, na nic mi nie pozwalała.
Ból – wbijał we mnie swe szpilki, każda z czasem się rozrastała.
Żal – skryty brak smutku, głęboki, ogromny, choćbym nie wiem jak bardzo się go spodziewał.
Przychodził falami. Nie wiadomo kiedy. Chwilę zostawał i zaraz zwiewał.

I na koniec cierpienie – mój kompan na zawsze. Z początku wróg, lecz teraz przyjaciel.

I tańczyli tak ładnie. Znali się zawsze, każdy znał każdego.

Ruszali się szybko, jeden biegł za drugim. Rzekłbym, za szybko, każdy cząstkę siebie gubił.

Żaden jej nie podniósł myśląc, ze mnie nie ruszy. Tak oto powstał chaos emocji w mej duszy.

I płacze syn człowieczy wtulony w ciepło jej łona bo wie, że matka jego, ziemia kona…

III-miejsce:  Grzegorz Kardaś
Technikum nr 2 w ZSZ nr 2 , kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Marzena Rafalska

* * *
tam gdzie zadziorne malwy
wyglądają znad połamanych sztachet
gdzie dzikie wino
rozpełzło się po dachu starej piwnicy
tam został wspomnieniami
malowany czas
tam z łezką w oku wspominam
przeszłości gwar

tam gdzie pachnące fiołki
opierają brody na szarozielonych kamieniach
gdzie drobne stokrotki 
wyglądają z dziurawych liści rabarbaru
tam zapisane w sercu
tkwią zapachy miłości
najpiękniejsze zatarte obrazy
przeszłości 

wyróżnienie: Jakub Wrona
I LO, kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Monika Moskal

Joanna Walendzik, III-miejsce w kategorii klas IV-VI, SP 1, opiekun - Barbara Wrzozowska 
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* * *

Adrianna Kosno, wyróżnienie w kategorii klas IV-VI, SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Zuzanna Kiełek, III-miejsce w kategorii klas VII-VIII SP i III Gimnazjum, Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner 
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* * *

Zuzanna Ciosk, II-miejsce
w kategorii klas IV-VI, SP 9, opiekun - Małgorzata Skorek 

Leśny list

Słyszała twoja babka
tysiąca ptaków śpiew.
Latem uwielbiała
czuć woń zielonych drzew.
Spacerowała wśród sosen, wierzb i świerków,
w ciszy pisząc listów stos,
podziwiając piękno leśnych dźwięków …
Wtórował jej lasu głos:
Kochaj mnie, człowiecze młody
i pielęgnuj leśne dary.
Dzięki mnie tyś piękny, zdrowy,
a ja silny, choć już stary.
Jestem źródłem twego życia
i płucami twojej Ziemi.
Dbam o ciebie, choć z ukrycia.
Nie wiesz tego, bośmy niemi.
Wszystkie drzewa na tym świecie,
tobie dają cenny tlen,
byś żył długo, drogie dziecię
i doceniał prezent ten.
Nie minęło lat trzydzieści,
jak po lesie zniknął ślad.
Zapomniane babki wieści…
Już zniszczony dawny ład.
Teraz z lasu są ruiny,
ostatni krzew z cierpienia wył.
Dzisiaj stoją tu kominy,
a w powietrzu kurz i pył.
Smog na brzegu okiennicy
dusi ludzi w ciężkich mękach,
a to wszystko my – grzesznicy!
Winę mamy na swych rękach.
Przez nas astmy i alergie
dręczą ludzi w biały dzień.
Zabijamy zieleni energię,
gdy ścinamy leśny pień,
więc zatrzymaj się, człowiecze,
póki jeszcze mamy czas.
Przed nami następne ćwierć wieku,
wspólnie uratujmy las!         

wyróżnienie:  Adrianna Gil
II LO, kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Beata Berlewicz

Szara istoto

Mały chłopczyk otworzył oczy i jak co rano
zobaczył świat którego zostało tak mało,
podszedł do starego, szarego okna,
rzeczywistość, którą widział była okropna.
Dookoła mgła wymieszana z gęstym dymem,
nazywano go smogiem, zabójczym pyłem.
Chłopczyk wyobrażał sobie smog jako szarą istotę,
która dostaje się do płuc i każdy wie co jest potem.
Na ulicach bardzo rzadko widywał ludzi,
mieli na twarzach maski i byli bardzo chudzi.
Siedzenie przy oknie sprawiało mu radość,
jedyne co znał była świata szarość.
W progu pokoju stała mama chłopca.
Sytuacja którą widziała nie była jej obca,
a jednak po policzku spłynęła jej łza,
była tak bardzo smutna, a jednocześnie zła.
Wiedziała, że jej dziecko nie pozna innego życia,
niż te szare, ponure, samotne przeżycia.
Nie będzie biegał po zielonych trawach.
Nie będzie pływał w błękitnych stawach.
Nie poczuje w płucach świeżego powietrza.
Będzie uważał, że jest to rzecz niedorzeczna.

II-miejsce: Izabela Heba
ZSZ nr 2,  kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Grzegorz Lech

Aleksandra Gonciarz, wyróżnienie w kategorii klas IV-VI, SP 10, opiekun - Marcin Słowik - Wilczyński 
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* * *

Gdzie...

Już zniszczony dawny ład.
Teraz z lasu są ruiny,
ostatni krzew z cierpienia wył.
Dzisiaj stoją tu kominy,
a w powietrzu kurz i pył.
Smog na brzegu okiennicy
dusi ludzi w ciężkich mękach,
a to wszystko my – grzesznicy!
Winę mamy na swych rękach.
Przez nas astmy i alergie
dręczą ludzi w biały dzień.
Zabijamy zieleni energię,
gdy ścinamy leśny pień,
więc zatrzymaj się, człowiecze,
póki jeszcze mamy czas.
Przed nami następne ćwierć wieku,
wspólnie uratujmy las!         

specjalna nagroda Dyrektora SP 6:  Klaudia Jasztal
II LO, kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Monika Moskal

Jeszcze jestem

jeszcze świeci słońce
jest las
nierealna beztroska
krótka chwila tuż przed …
samotnością 
końcem zwiastowanym przez
suchy liść wiatr puste koryto rzeki

zagłada

a tak niedawno była tu woda
  
chodzę i szukam śladów
w niewielkim zagłębieniu mały skorupiak
  
nadzieja

jeszcze wróci tu życie

wyróżnienie: Kinga Ferenc
II LO,  kategoria szkół ponadgimnazjalnych
opiekun – Monika Moskal

* * *

Zofia Kasperkiewicz, wyróżnienie w kategorii klas IV-VI, SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Aleksandra Gonciarz, wyróżnienie w kategorii klas IV-VI, SP 10, opiekun - Marcin Słowik - Wilczyński 
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* * *

Patrycja Pustuł, II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, I LO, opiekun - Beata Berlewicz 

Małgorzata Banaś, wyróżnienie w kategorii klas VII-VIII SP i III Gimnazjum, SP w Adamowie, opiekun - Anna Wacińska 
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* * *

Magdalena Białach, wyróżnienie w kategorii klas VII-VIII i III Gimnazjum, SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Wiktor Zientara, I-miejsce w kategorii klas VII-VIII SP i III Gimnazjum, SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 



bezpieczna ciepła woda
Nasz produkt jest bezpieczny, komfortowy i bezobsługowy. Ciepłą wodę dostarczamy za pomocą 
wewnętrznej instalacji bezpośrednio do łazienki i kuchni. Dzięki centralnemu wytwarzaniu i węzłom 
cieplnym nie musimy stosować miejscowych podgrzewaczy. Ciepła woda z sieci miejskiej płynie 
natychmiast o stałej temperaturze, a klient ma zapewnioną obsługę przez całą dobę.

ekologiczne ogrzewanie
Ciepło sieciowe to dbałość o środowisko. Wytwarzamy i przesyłamy ciepło w zgodzie z naturą przy 
zastosowaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii. Wykorzystanie współczesnych rozwiązań 
pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz zlikwidować źródła tzw. niskiej emisji.

racjonalne ciepło
Nasze ciepło jest najlepszym sposobem ogrzewania domów, mieszkań i firm. Wykorzystujemy 
automatykę pogodową, dzięki której ilość dostarczanego ciepła jest dostosowana do temperatury 
zewnętrznej. Centralne wytwarzanie ciepła jest obecnie najtańszą metodą ogrzewania. Zapewniamy 
pomoc w zakresie optymalnego korzystania z ciepła oraz opiekę specjalistów.

BEZPIECZEŃSTWO       OSZCZĘDNOŚĆ              PEWNOŚĆ                   WYGODA                    EKOLOGIA
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Podziękowania

Firma Celsium w ramach projektu edukacyjnego „Pamiętajcie o ogrodach… Zielona Energia dla Ziemi” 

składa serdeczne podziękowania Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerpla�e 

w Starachowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach im. Adolfa Dygasińskiego oraz 

I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki za wspaniałą współpracę oraz wielkie 

zaangażowanie w wydarzeniu. Poprzez wiersze oraz prace plastyczne projekt był okazją do 

przedstawienia wpływu naszego trybu życia na środowisko, które nas otacza oraz uświadamiania 

innych ludzi. 

Rozwijanie wiedzy na temat ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności ekologicznej warto 

rozpocząć od dzieci, gdyż nie tylko uczy to dobrych nawyków, ale również pomaga dotrzeć do starszego 

pokolenia. Wszyscy wspólnie twórzmy przestrzeń, w której żyjemy i o nią dbajmy!



KATEGORIA WIEKOWA KLAS  IV-VI

Anna Talik – SP Godów, opiekun – Alina Wojteczek

Maja Jeziorska – SP Godów, opiekun – Alina Wojteczek

Aleksandra Kordecka – SP 11, opiekun – Magdalena Nowak

Natalia Myszka – SP 11, opiekun – Iwona Myszka

Amelia Wojtan – SP 1, opiekun – Katarzyna Zientara

Malwina Glanowska – SP 1, opiekun – Katarzyna Zientara

Nikola Bańka – SP 1, opiekun – Anna Gęborek

Oliwia Sekuła – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Adrianna Wójcik – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Maja Wudarczyk – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Bartosz Kozera – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Nadia Migus –  SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Katarzyna Rakowska – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Marysia Woźniak – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

Natalia Białkowska – SP 12, opiekun – Monika Niwicka

        

Pozostali uczestnicy konkursu literackiego

KATEGORIA WIEKOWA KLAS VII-VIII SP i III GIMNAZJUM

Mateusz Zieliński – SP 1, opiekun – Klaudia Smyk

Weronika Nowak – SP 1, opiekun – Klaudia Smyk

Oiwier Mazonik – SP 6, opiekun – Izabela Jabłonka

Julia Krupa – SP 11, opiekun – Magdalena Nowak

Kacper Bernacki – SP 11, opiekun – Bożena Rakowska

Amelia Kiełek – SP 11, opiekun – Bożena Rakowska

Martyna Woszczyna – SP 11, opiekun – Magdalena Nowak

Julia Myszka – SP 11, opiekun – Magdalena Nowak

Marta Kumek – SP Adamów, opiekun – Anna Wacińska

Klaudia Polańska – SP Adamów,  opiekun – Anna Wacińska

Anita Mokrzańska – SP Adamów,  opiekun – Anna Wacińska

Aleksandra Dunal – Gim nr 1, opiekun – Monika Nagłowska

Roksana Pocheć – Gim nr 1, opiekun – Monika Nagłowska

        

KATEGORIA WIEKOWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Filip Podwiak - I LO, opiekun - Monika Moskal
Anna Walendziak - I LO, opiekun - Monika Moskal
Martyna Kolasa - I LO, opiekun - Monika Moskal        
Aleksandra Słowińska - I LO, opiekun - Monika Moskal
Natalia Latała - I LO, opiekun - Monika Moskal
Kinga Krzemińska - I LO, opiekun - Monika Moskal 
Dominika Gunciarz - I LO, opiekun - Monika Moskal
Mateusz Jamski - I LO, opiekun - Monika Moskal
Paweł Kubas - I LO, opiekun - Monika Moskal                        
Zuzanna Latała - I LO, opiekun - Monika Moskal  
Wiktoria Nowak - I LO, opiekun - Monika Moskal
Julia Basiak - I LO, opiekun - Monika Moskal
Adrian Krawczykowski - I LO, opiekun - Monika Moskal
Natalia Garbacz - I LO, opiekun - Monika Moskal
Łukasz Sadło - I LO, opiekun - Monika Moskal
Paulina Niewczas - I LO, opiekun - Monika Moskal              
Wiktoria Nowak - I LO, opiekun - Monika Moskal
 Olga Gąsior - I LO, opiekun - Monika Moskal
Natalia Maciąg– I LO, opiekun - Beata Berlewicz                               
Zuzanna Dudek – I LO, opiekun - Beata Berlewicz                                   
Zuzanna Kosmala – I LO, opiekun - Beata Berlewicz         
Patrycja Pustuł – I LO, opiekun - Beata Berlewicz 
Irmina Lech – I LO, opiekun - Edyta Żurowska
Eryk Marniak – ZSZ nr 2, opiekun – Grzegorz Lech
Barbara Garbacz – ZSZ nr 2, opiekun – Grzegorz Lech
Kamil Sobczyk – ZSZ nr 2, opiekun – Justyna Kaczmarczyk
Klaudia Gajewska – ZSZ nr 3, opiekun – Anna Zając        

KATEGORIA WIEKOWA KLAS  IV-VI

Bogna Kutera  - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Michał Kowalski - SP 9, opiekun - Małgorzata Skorek

Jakub Dudek - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Damian Boczek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Kacper Zapała - SP 9, opiekun - Małgorzta Skorek

Nikola Niekłań - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Natalia Szemeczko - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Diana Surus - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Wiktoria Mergalska, SP 10, Marcin Słowik-Wilczyński

Maciej Szlęzak - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Iga Maj - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Maja Pastuszka - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Dominik Mazur - SP 2, opiekun - Marzena Biskupska

Sandra Skarbek - SP 9, opiekun - Małgorzata Skorek

Maria Niziołek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Damian Barszczyk - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Nina Wasilewska - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Laura Szczykutowicz - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Aleksandra Wójtowicz - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Weronika Pocheć - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Lena Paciorek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Amelia Świrta - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Maciej Zatorski - SP 9, opiekun - Małgorzata Skorek

Nikola Jaros - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Wojciech Jasztal - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż  

Julia Stankiewicz - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Emilia Piełudź - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Kacper Słowiński - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Natalia Leszczyńska - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Dominika Linek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Natalia Kot - SP 9, opiekun - Małgorzata Wejner

Marceli Dziubek - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Anna Kasprzewicz - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Ewelina Roman - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Małgorzata Komorniczak - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Mateusz Pisarek - SP 9, opiekun - Małgorzata Skorek

Lena Figura - SP 9, opiekun - Małgorzata Skorek

Lena Kozieł SP - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Karolina Rzeszutek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Antoni Niziołek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Wiktor Lektar - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Wiktor Paluch - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Julia Krukowska - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Natalia Fryziel - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Wiktoria Fi�owska - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Gaia Branciforte - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Ola Czebieniak - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Antoni Jamka - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Olga Adamus - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Maria Krzeszowska - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Marcel Nyga  - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Krzysztof Bednara - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Pozostali uczestnicy konkursu plastycznego

Zofia Zatorska - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Anna Walczyk - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Marta Młynarczyk - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński 

Patrycja Gozdek - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Oskar Jaroński - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Barbara Hud  - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Patrycja Jaros - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Hubert Nicpoń - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Filip Kasperkiewicz - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Zuzanna Borowiec - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Maja Pastuszka - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Urszula Kosecka - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Natalia Madej - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Lena Traczyk SP - SP 10, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

Alicja Socha - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Eryk Hoffman - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Anna Łącka- SP 11, opiekun - Marcin Słowik-Wilczyński

KATEGORIA WIEKOWA KLAS VII-VIII SP i III GIMNAZJUM

Maria Kwiatkowska - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Natalia Wiącek - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

Wiktoria Kupisz - SP 9, opiekun - Małgorzata Wejner

Weronika Wiejas - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Dominika Jędruszczak - SP 11, opiekun - Małgorzata Wejner

Karina Pękacz - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Antonina Wiśniewska - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Daria Łańcuchowska - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Filip Adamus - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Patrycja Skurska - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Wiktoria Ignacak - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Filip Przepiórka - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Natalia Ząbecka - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Adrian Łańcuchowski - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Sylwia Stajniak - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Julia Zuchowska - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Wiktoria Przydatek - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Malwina Śiwiec - SP 6, opiekun - Małgorzata Wejner

Julia Wójcik - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Klaudia Jagiłło - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Bogdan Tokarski - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Sebas�an Styczeń - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Zuzanna Pacek - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Kaja Bidzińska - Gim nr 2, opiekun - Małgorzata Wejner

Anastazja Kisińska - Gim nr  4, opiekun - Anna Wacińska

Anna Borcuch - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż 

Julia Makowska - Gim nr  4, opiekun - Anna Wacińska

Amelia Głowacka - SP 9, opiekun - Andrzej Dróżdż

KATEGORIA WIEKOWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Natalia Sikora - I LO, opiekun - Beata Brelewicz

Marta Kopeć - ZSZ nr 2, opiekun - Magdalena Półtorak

Milena Sławek - ZSZ nr 3, opiekun - Anna Zając




