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* teraz czas na seniorów,
* rekordowy festiwal tańca już 8 kwietnia,
* jest szansa na stworzenie pracowni 

edukacji przyrodniczej,
* rozpoczynają się prace przy 

odmuleniu zalewu,
* czy gmina zapłaci za korzystanie ze 

słupów energetycznych?
* kolejny przejazd kolejowy do likwidacji,
* Święto Patrona szkoły w Ostojowie,
* wydarzenia sportowe.
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Odnawialne źródła energii 
W II kwartale 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków 

o dofinasowanie w ramach RPO WŚ 2014 – 2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych. W związku z tym mieszkańców Gminy Suchedniów, zainteresowanych 
uzyskaniem wsparcia dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych  oraz 
pomp ciepła zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą publikujemy na str. 12-13. Można ją również 
pobrać na stronie www.suchedniow.pl oraz w magistracie.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, 

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 
Życzymy, 

aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość

 oraz wzajemną życzliwość 

oraz stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, 

napełni Wszystkich pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Niech te święta, spędzane z najbliższymi, 

niosą ze sobą spokój, radość i optymizm. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Styczeń

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

III Suchedniowski Bieg Kobiet za nami
Nie cyckamy się z rakiem – pod takim hasłem 

z udziałem około 300 kobiet w niedzielę 5 mar-
ca, w Suchedniowie odbył się III Suchedniowski 
Bieg Kobiet. Zwyciężyła Maria Pytel, druga była  
Wioletta Jaśkowska (ubiegłoroczna triumfator-
ka biegu), trzecia Klaudia Kotańska.

Czytaj na str. 24

Tak świętowały panie
Jednym z najważniejszych wydarzeń marca są obchody Międzynaro-

dowego Dnia Kobiet. 
W naszej gminie panie świętowały na różne sposoby. Zorganizowano 

III Suchedniowski Bieg Kobiet, odbyły się koncerty w Kuźnicy oraz w CKI 
w Michniowie, okolicznościowe spotkania miały miejsce w Mostkach  
i u nauczycieli emerytów.

Czytaj na str. 12,13 i 24

Zmiana pokoleniowa u wędkarzy
W suchedniowskim gimnazjum w sobotę, 4 lutego odbyło się doroczne zebranie liczącego 271. 

członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego. W tym roku było to zebranie sprawozdawczo- 
-wyborcze, a więc wyłonione zostały nowe władze.

Czytaj na str. 7
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Ponad 1200 tancerzy na parkiecie! Tego jeszcze 
w historii Suchedniowa nie było. A to wszystko 
już 8 kwietnia na Hali Sportowo-Rehabilitacyj-
nej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza 
w Suchedniowie. Wtedy o 11.00 rozpocznie się XII 
Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suched-
niów 2017. –To dla nas prestiżowe wydarzenie 
wymagające ogromnego wysiłku organizacyj-
nego i logistycznego. Na parkiecie zobaczymy 
ponad 1200 tancerzy i tancerek, a chętnych było 
znacznie więcej i musieliśmy 
odmawiać np. grupie liczą-
cej…160 osób! Niektóre ze-
społy, aby u nas wystąpić, 
zgodziły się aby szatnie mieć 
w… autokarach. Po prostu 
nie mamy innych możliwości 
organizacyjnych – mówi dy-
rektor Kuźnicy Andrzej Kar-
piński.

Przypomnijmy, że rok temu impreza zgroma-
dziła 989 tancerek i tancerzy z 27 formacji ta-
necznych i 56 grup wchodzących w ich skład. Na 
parkiecie zobaczyliśmy łącznie aż 60 układów 
choreograficznych w 5 różnych kategoriach ta-
necznych.

Zapraszamy 8 kwietnia na halę – będzie 
się działo.

Jacenty Kita

Rekordowy festiwal tańca już 8 kwietnia

Teraz czas na seniorów
Dane demograficzne w naszej gminie są jed-

noznaczne. Aż 2977 osób tj. 29% populacji naszej 
gminy jest w wieku 60+. Są oni cennym kapita-
łem ludzkim, niekiedy nie wykorzystanym, ludzi 
często zamkniętych we własnym świecie, samot-
nych ale posiadających bogate doświadczenie 
i wiedzę życiową.

Aby ich aktywizować z jednej strony, a także 
skorzystać z ich mądrości życiowej z drugiej, skie-
rowano do nich projekt Milowy krok – Rada 60+, 
którego realizatorem jest Stowarzyszenie Grupa 
Inicjatywna POD PRĄD w partnerstwie z Gmi-
ną Suchedniów.

Projekt został dofinansowany kwotą 49.790 
złotych ze środków Rządowego Programu Akty-
wizacji Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020 
(szeroko o projekcie piszemy na str. 10-11-
red).

20 marca w sali konferencyjnej magistratu 
odbyło się wstępne spotkanie poświęcone temu 
projektowi, w którym uczestniczyli radni, prze-
wodniczący osiedli i sołtysi. Założenia projektu 
oraz harmonogram działań przedstawiała kie-
rownik Wydziału Strategii i Rozwoju Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk, która wspólnie z  Pau-
liną Pedryc będą jego koordynatorami. –Senio-
rów trzeba traktować jako wielki potencjał, a nie 
problem – mówiła K. Gałczyńska-Szymczyk.

W trakcie spotkania wywiązała się żywa dys-
kusja. Lidia Frątczak pytała o możliwość pozy-
skania środków na aktywizację seniorów również 

w latach następnych. Małgorzata Kuszewska 
pytała o to, na jakie konkretne cele wydane zo-
staną pieniądze z projektu. Marcin Pałac zasta-
nawiał się, jak ludzi starszych, często schorowa-

nych, z wadami ruchowymi, można wyciągnąć 
z domów. Krzysztof Ślęzak apelował, aby jak 
najlepiej wykorzystać mądrość i doświadczenie 
życiowe osób starszych. Odpowiadając K. Szym-
czyk-Gałczyńska powiedziała, że program bę-
dzie realizowany do 2020 roku. Zaznaczyła, że 
obecnie programów adresowanych do seniorów 
jest bardzo dużo np. Senior-Vigor na tworzenie 

dziennych domów opieki. Pieniądze z projek-
tu zostaną przeznaczone m.in. na honoraria dla 
prelegentów, akcję informacyjną, materiały fil-
mowe, ale także na zapewnienie dowozu na spo-
tkania i zajęcia, osób chętnych z niego skorzystać. 

Podsumowując dyskusję burmistrz Cezary 
Błach powiedział: –Chcemy znaleźć wśród se-
niorów osoby najbardziej aktywne i poznać po-
trzeby tej grupy społecznej. Efektem końcowym 
ma być powstanie Rady Seniorów. Dodajmy do 
tych słów burmistrza jeszcze te, które padły 
podczas spotkania z nauczycielskimi emerytami 
w dniu 11 marca: -Być może we współpracy z radą 

miejską docelowo uda się wprowadzić w mieście 
Kartę Seniora, na podstawie której będą oni mie-
li zniżki. Rozmawiałem w tej sprawie w marszał-
kiem województwa Adamem Jakubasem, aby 
rozszerzyć je również na obszarze województwa.

Jacenty Kita
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Jest szansa na powstanie pracowni ekologicznych
Na stworzenie pracowni przyrodniczych w szko-

łach podstawowych Gmina Suchedniów może 
otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach w ramach programu dla gmin woje-
wództwa świętokrzyskiego pn. Pracowanie eduka-
cji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej. 
Samorząd ubiega się o wsparcie w wysokości 40 
tys. zł.

Założeniem projektu jest utworzenie pracowni na potrzeby dydaktyki nauk przyrodniczych, biolo-
gicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych wraz z organizacją zajęć lekcyjnych 
o charakterze przyrodniczym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej w Osto-
jowie. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (m.in. tablety, mikroskopy, lornetki, aparaty, zestawy do 
badania stanu powietrza, wody, gleby) w znaczący sposób wpłynie na polepszenie warunków naucza-
nia przedmiotów przyrodniczych.

Przypomnijmy, iż w Gimnazjum im. Stanisława Staszica realizowany jest projekt Kompetencje klu-
czowe szansą na sukces, w ramach którego m.in. doposażono pracownie przedmiotów przyrodniczych 
w sprzęt o wartości ponad 40 tys. zł. W związku ze zmianą siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 ze sprzętu 
będą korzystać także uczniowie Jedynki.

Paulina Pedryc

Pani 
Małgorzacie Wiśniewskiej

dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Suchedniowie

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

Męża
składają

Rada Miejska, Burmistrz wraz 
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

Suchedniów

Panu
Stanisławowi Dymarczykowi

kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Suchedniowie

szczere wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
składają

Rada Miejska, Burmistrz wraz 
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

Suchedniów

Pani Dyrektor
Małgorzacie Wiśniewskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci
Męża

Ś.P. Wojciecha Wiśniewskiego
składają

Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej

w Suchedniowie

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami 
otuchy, 

serdeczną myślą, nadesłali kondolencje 
oraz uczestniczyli w uroczystościach 

pogrzebowych i pożegnali
Ś.P. Wojciecha Wiśniewskiego

pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie 
i wdzięczność

żona, córka i syn z rodzinami

Podziękowanie
Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów, Delegacji Pracowników Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Suchedniowie oraz wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy zostawili swoje 
sprawy, obowiązki i przybyli, aby modlić się  i uczestniczyć w pogrzebie 

mojej Mamy 
Śp. Zofii Dymarczyk

składam serdeczne podziękowania.
Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i modlitwę, za złożone kondolencje, kwiaty, intencje 

mszalne oraz udział w ceremonii pogrzebowej.
Z wyrazami szacunku

Stanisław Dymarczyk

W kinie: „Kuźnica” grają
BALERINA - w dniach 31 marca - 3 kwietnia o godz. 

17:00.
Produkcja: Francja, Kanada  Gatunek: animacja  Czas: 

90 min  Od lat: b/o
Opis filmu: 11-letnia Felicie od zawsze marzy o tym, 

by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlep-
szym przyjacielem, spryciarzem Victorem ucieka z siero-
cińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu. 
Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuń-
cze skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty, 
która otworzy przed Felicie magiczny świat tańca i mu-
zyki. Wielkie plany małej Felicie może pokrzyżować jej 
największa rywalka - podstępna Camille, której matka 
nie cofnie się przed niczym, by utorować córce drogę do 
kariery. Na szczęście Felicie zawsze może polegać na Vic-
torze i Madame Odetcie, którzy nie pozwolą jej zwątpić 
w siebie i w swoje marzenia.

WSZYSTKO ALBO NIC - w dniach 31 marca - 3 kwiet-
nia o godz. 19:00

Produkcja: Polska  Gatunek: Komedia  Czas: 107 min  
Od lat: 15 lat

Opis filmu: Pikantnie romantyczna komedia o singlach 
i miłości, której lepiej nie mieszać z nimfomanią, dietą 
wege, ani zbyt szybkim zakochaniem! Film inspirowa-
ny przebojową „Bridget Jones” opowiada o sercowych 
poszukiwaniach grupy znajomych, których codzienność 
wygląda jak najlepsze odcinki kultowych „Przyjaciół”. 
O uczucia jednej z pięknych bohaterek (w tej roli Tatiana 
Pauhofová znana polskim widzom z miniserialu „Gore-
jący krzew” Agnieszki Holland oraz produkcji „Janosik. 
Prawdziwa historia”) powalczy 

dwóch amantów polskiego kina - Michał Żebrowski 
i Paweł Deląg. Film na podstawie bestsellerowej serii 
książek Evy Urbaníkovej.

Kup bilety online:
https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_portal.php

Serdecznie Zapraszamy!
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Od połowy bieżącego roku gminy mają pła-
cić za korzystanie ze słupów energetycznych, na 
których zainstalowane jest oświetlenie uliczne. 
Takie rozwiązanie próbuje narzucić PGE Dystry-
bucja w ramach tzw. porządkowania zagadnień 
dotyczących oświetlenia. 

Na początku stycznia Gmina Suchedniów, jak 
i wiele innych samorządów z województwa świę-
tokrzyskiego, otrzymała pismo, w którym spółka 
poinformowała o swoich planach.

-Samorządy z takim stanowiskiem spółki się 
nie zgadzają. Po spotkaniu na forum Związku 
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w dniu 
14 lutego samorządowcy wypracowali wspólne 
stanowisko, które zostało przekazane do cen-
trali PGE Dystrybucja – mówi burmistrz Ceza-

ry Błach. Czytamy w nim m.in.: Zaproponowa-
ne przez spółkę warunki umowy zawierają szereg 
postanowień niekorzystnych dla gmin, wiele sfor-
mułowań jest niejasnych, a więc zawarcie umów 
w podobnym kształcie będzie niemożliwe, bowiem 
wskazuje na nadużycie pozycji dominującej… Po-
nadto nie znane są nam sposoby wyliczania opłat, 
a umowa nie precyzuje tak naprawdę, co jest 
przedmiotem opłat… Pragniemy również zwrócić 
uwagę władzom spółki, że część punktów świetl-
nych została wybudowana przez samorządy i prze-
kazana nieodpłatnie na rzecz spółki. Żądanie opłat 
po wielu latach w naszej ocenie jest nieuzasadnio-
ne…

- Według propozycji PGE Dystrybucja, zapro-
ponowane stawki opłat za wykorzystywanie 

PGE Dystrybucja żąda od gmin opłat za słupy oświetleniowe
majątku oświetlenia ulicznego, podobnie jak 
konserwacji, miałyby podlegać indywidualnym 
negocjacjom, natomiast za wykorzystywanie 
konstrukcji wsporczych linii napowietrznych sa-
morząd ma płacić 2,50 złotych netto/miesiąc za 
słup linii niskiego napięcia (liczone oddzielenie za 
każde podwieszone urządzenie) – wyjaśnia bur-
mistrz.

Przypomnijmy, iż od 2014 Gmina Suchedniów 
jest właścicielem większości punktów oświetle-
nia ulicznego. W związku z powyższym w dniu 9 
lutego do PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysku
-Kamiennej skierowane zostało pismo z prośbą 
o określenie ilości i lokalizacji punktów świetl-
nych objętych koniecznością wnoszenia opłat, na 
które do dzisiaj Gmina nie otrzymała odpowiedzi.

Jacenty Kita

W związku modernizacją linii kolejowej nr 8 
Warszawa Zachodnia – Kraków Główny miesz-
kańcy ulic Wspólnej i Leśnej doczekają się budo-
wy drogi. To efekt uzgodnień władz gminy z PKP 
PLK S.A.. W zamian za likwidację niebezpieczne-
go przejazdu kolejowego położonego na wyso-
kości ul. Józefów (w pobliżu firmy Drink Food Sp. 
z o.o. – dawne Dodoni), kolej - bazując na prze-
pisach ustawy o drogach publicznych - wybudu-
je drogę wzdłuż torów kolejowych na odcinku od 
ulicy Leśnej do ulicy Źródłowej. 

Chodzi konkretnie o zapis art. 16 ust. 1 Ustawy 
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(Dz. U z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), który mówi, 
że budowa lub przebudowa dróg publicznych spo-

wodowana inwestycją niedrogową należy do in-
westora tego przedsięwzięcia.

Szczegóły tej inwestycji określone zostały 
w umowie zawartej między PKP PLK a Gminą Su-
chedniów.  Jak zaznacza burmistrz Cezary Błach, 
będzie to wspólna inwestycja Gminy Suchedniów 
oraz PKP PLK, w ramach której Gmina pozyska 
tereny niezbędne do wybudowania drogi, będą-
ce, w chwili obecnej, własnością prywatną. Po 
zakończeniu inwestycji Gmina zobowiąże się do 
utrzymywania nowo powstałej drogi.

(jaki)

Budowa drogi możliwa dzięki współpracy
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Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie

Przywrócenie pierwotnej objętości zbiornika, 
odzyskanie rezerwy przeciwpowodziowej, możli-
wość spłaszczenia fali powodziowej – to główne 
założenia projektu pn. Remont zbiornika wodne-
go w Suchedniowie na rzece Kamionce złożonego 
przez samorząd  do dofinansowania w ramach 
rządowych funduszy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz na odbudowę dróg i mostów 
uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy. 

Gmina czeka na promesę dotacji (zapewnie-
nie udzielenia dofinansowania) z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zalew w Suchedniowie o powierzchni lustra 
wody bliskiej 22 ha, co daje ok. 300 tys m3 pojem-
ności, położony na rzece Kamionce został wybu-
dowany w latach 70.tych ubiegłego wieku. Jest 
mocno zamulony  i z roku na rok w szybkim tem-
pie robi się coraz płytszy.  Obecny stan dorzecza 
wskazuje, że nasz zbiornik stał się naturalnym od-
stojnikiem niesionych w trakcie dużych przepły-
wów rzeką lotnych materiałów gruntowych. Wie-
loletni proces zamulania spowodował całkowitą 
utratę rezerwy przeciwpowodziowej – wstęp-
ne oszacowanie wskazuje na utratę 120.000 m3 
wody kosztem naniesionych warstw namułu.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa przeciw-

powodziowego władze gminy podjęły działania 
mające na celu pozyskanie funduszy na reali-
zację tej inwestycji.  W rezultacie remont zbior-
nika wodnego w Suchedniowie znalazł się na 
ogłoszonej przez wojewodę świętokrzyskiego li-
ście rankingowej projektów do dofinansowania, 
z proponowaną kwotą dofinansowania 3.198.000 
złotych (65% wartości zadania oszacowanego na 
4.920.000,00 zł).

Fakt, że suchedniowski zbiornik wodny znalazł 
się na liście rankingowej nie gwarantuje otrzy-
mania dotacji. Potwierdzeniem przyznania do-
finansowania będzie dopiero promesa (przyrze-
czenie) dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, która nie została jeszcze udzielo-
na. Dofinansowanie będzie mogło być przezna-
czone jedynie na prace remontowe, w szczegól-
ności na odmulenie zbiornika.

Warunkiem uzyskania i rozliczenia rządowego 
wsparcia jest realizacja zadania w trybie jedno-

rocznym, tj. w 2017 roku. Konieczne jest więc jak 
najszybsze rozpoczęcie prac. 

W poniedziałek 27 marca rozpoczęło się spusz-
czanie wody ze zbiornika. Decyzja ta podykto-
wana jest m.in. względami środowiskowymi, 
w tym związanymi z koniecznością odłowu ryb. 
Burmistrz nie kryje, że jest bardzo ryzykowana ze 
względu na brak promesy z ministerstwa. Dalsze 
oczekiwanie spowodowałoby jednak całkowi-
tą utratę możliwości spuszczenia wody z zalewu 
i prowadzenia dalszych prac.

Wcześniej, w piątek 24 marca, w magistracie 
odbyło się spotkanie z dyrektorem Biura Okrę-
gu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskie-
go Czesławem Grychowskim i członkami za-
rządu miejscowego koła PZW, podczas którego 
uzgadniano szczegóły przedsięwzięcia. Jak wyni-
ka z poczynionych uzgodnień, mniejszym rybom 
pozwoli się spłynąć do rzeki Kamionki, zaś  więk-
sze okazy odłowi specjalistyczna ekipa rybacka, 
wynajęta przez PZW, a odłowione sztuki zostaną 
przewiezione do tak zwanych wód poza obwodo-
wych. Wynika to m.in. ze względów sanitarnych.

Ponadto, aby do prac mogły przystąpić specja-
listyczne maszyny, dno zalewu musi obeschnąć. 
Opróżnienie zbiornika pozwoli określić zakres ko-

lejnych inwestycji, w tym w szczególności stan 
zapory – możliwe będzie wtedy rozpoczęcie 
prac projektowych związanych m.in. z umocnie-
niem brzegów, zaporą oraz pracami mającymi na 
celu zapobieżenie dalszemu zamulaniu zalewu. 
W kolejnym etapie prowadzone będą działania 
związane z zagospodarowaniem terenów wokół 
suchedniowskiego zbiornika prowadzone w ra-
mach popularnej już rewitalizacji centrum Suche-
dniowa.

Jacenty Kita
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cę w ZNP. W tym 
roku zaszczytu tego 
dostąpi kolejne  
5 osób – mówiła pre-
zes.

W minionym roku 
w Łącznej (16 stycznia)  
i Suchedniowie (12 
czerwca) odsłonię-
te zostały pomniki 
poświęcone nauczy-

cielom tajnego nauczania. Nasza sekcja zajęła 
I miejsce w województwie i zdobyła wyróżnienie 

W Gminie i okolicy

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w dniu 11 marca było okazją do podsumowania 
działalności sekcji w minionym 2016 roku.

Uczyniła to prezes sekcji (dodajmy – od 23 
lat!) Lucyna Wielechowicz. Obecnie należy 
do niej 74. byłych pracowników oświaty, z tego 
53. z Suchedniowa i 21. z Łącznej. –Rok 2016 był 
wyjątkowa dla nas. Aż sześć osób zostało uho-
norowanych odznaką za 50.letnią, aktywną pra-

Podsumowania u nauczycieli emerytów w konkursie pod nazwą Przeciwdziałamy wyklu-
czeniu społecznemu naszych seniorów organizo-
wanym przez Krajową Sekcję Emerytów i Renci-
stów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wiele 

osób zaangażowanych jest w działalność chary-
tatywną m.in. przy świetlicy parafialnej i w Klu-
bie Seniora Kreatywni. Kilka osób aktywnie włą-
czyło się w projekt Emerycie trwaj w rozkwicie. Do 
tego dochodzą cykliczne, okolicznościowe spo-
tkania. 

Również ten rok zapowiada się aktywnie dla 
członków sekcji.

Jacenty Kita

Jak to dawniej pierze darto

O tym można się było przekonać 25 mar-
ca w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie. Wydarzenie zatytułowane Darcie 
pierza przygotowało Stowarzyszenie Michniowia-
nie kierowane przez Teresę Przeorską. Autorem 
scenariusza był Szczepan Królikowski.

Prezentowane przedstawienie było pełne 

gwarowych, dawno już zapomnianych zwrotów 
i przyśpiewek. Czy ktoś dziś pamięta chociażby 
takie słowa, jak: jo zem była młodo, dyć jo sie nie 
nerwuje, som tam zmioki, łod oka trza sie zezłościć, 

jak sie tyz dziołchy darły. Przedstawienie oddawa-
ło to, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu w zimowe 
wieczory działo się na polskiej wsi.

W doskonale odegrane role wcielili się: Mat-
ka – Teresa Przeorska, Babka – Kazimiera 
Koprowska, Kaśka – Edyta Stępień, Maryśka 
– Paulina Stępień, Dziecko – Karolina Stę-
pień, Aniela – Teresa Góźdź, Wojtek – Szcze-
pan Królikowski, Kumoszki – Mirosława Ko-
łomańska, Barbara Zbroja, Dziady – Alfred 
Kołomański, Bogusław Jasiński.

Po przedstawieniu oglądaliśmy jeszcze występ 
zespołu Wzwolskie Kołowrotki pod kierunkiem 
Marty Stojeckiej, śpiewali też soliści Alfred 
Kołomański i Szczepan Królikowski.

Do CKI przybyło około 70. osób, w tym bur-
mistrza Cezary Błach i jego zastępca Dariusz 
Miernik z małżonkami, radna Małgorzata 
Kuszewska, dyrektor Kuźnicy Andrzej Kar-
piński, którego artyści uhonorowali kwiatami 

w podziękowaniu ze wspie-
ranie działalności zespo-
łu Michniowianie oraz CKI. 
–To przedstawienie jest 
nie do powtórzenia. Teksty 
same powstawały podczas 
prób, a nawet już w trakcie 
występu – mówi Szcze-
pan Królikowski.

Jacenty Kita
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Wybory u Wędkarzy

W suchedniowskim Gimnazjum w sobotę, 4 lu-
tego odbyło się doroczne zebranie liczącego 271. 
członków koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go. W tym roku było to zebranie sprawozdawczo
-wyborcze. Mimo chęci rezygnacji po dekadzie ze 
swej funkcji dotychczasowego prezesa Mieczy-
sława Ciszewskiego, w wyniku usilnych suge-
stii delegatów, ponownie został wybrany na jesz-
cze jedną kadencję,

W zebraniu brał udział burmistrz Cezary 
Błach, którego zebrani pytali przede wszystkim 
o kwestie związane z odmuleniem zalewu. Bur-
mistrz zapewnił, że na odmuleniu (wartość tych 
prac około 4-5 mln zł) się nie skończy. Jak się sza-
cuje trzeba będzie wywieść około 120 m3 mułu. 

-Prace będą kontynuowane w roku 2018 m.in. 
w związku z zagospodarowaniem terenu wokół 
zbiornika, umocnieniem brzegów oraz remontu 
zapory. W tym roku gmina chce opracować doku-
mentacje. Zdaję sobie sprawę z utrudnień, jakie 
czekają wędkarzy, ale musimy to zrobić – dodał 
burmistrz. 

Liczne pytania dotyczyły m.in. sposobu odło-
wu ryb, odbudowania meandrów rzecznych 
przed zalewem, terminu prac, budowy małej hy-
droelektrowni na zaporze. Niektóre z pytań do-
tyczyły spraw ogólnomiejskich np. rewitalizacji 
oraz odbudowy mostu na ul. Koszykowej. Bur-

mistrz odpowiedział, iż nabory wniosków w ra-
mach rewitalizacji są planowane na III kwartał 
tego roku, na remont drewnianego mostu są uję-
te pieniądze w tegorocznym budżecie. 

Właściwej części zebrania przewodniczył Ma-
teusz Bolechowski. Rozpoczęto miłym akcen-
tem. Tadeusz Przygoda uhonorowany został 
srebrną odznaką Za zasługi dla polskiego wędkar-
stwa. Później głos zabrał przedstawiciel zarządu 
okręgu Dariusz Międzel. Poinformował o zmia-
nach w statucie PZW, które wprowadzić miał 
zaplanowany na 15 marca nadzwyczajny zjazd 
ogólnopolski. Nasi wędkarze pytali o to, gdzie 

Zmiana pokoleniowa u wędkarzy odłowione zostaną ryby z naszego zalewu. Jak 
zapewnił D. Międzel mają trafić do najbliższych 
tj. w Mostkach, Rejowie. Odmówił natomiast od-
powiedzi na pytanie dotyczące wysokości diet, 
jakie pobierają członkowie zarządu okręgu. To 
tym bardziej dziwne, że utrzymują się oni m.in. 
ze składek płaconych przez wszystkich człon-
ków związku.

W dalszej części sprawozdanie za ubiegły rok 
przedłożył prezes M. Ciszewski. Przez cały 2016 
rok koło zorganizowało 7 zawodów z udziałem 
179. wędkarzy, w tym 73. dzieci podczas Zabawy 
z wędką na Dzień Dziecka. Do wody trafiło łącznie 
26.500 sztuk ryb wiosną (m.in. 20 tys. szczupaka, 
3500 pstrąga i 300 bolenia) a jesienią 80 kg karpia 

kroczka, 150 kg jazia, 200 kg lina, 100 kg szczupa-
ka, 10 kg sandacza oraz 17 kg karasia. 

Po części sprawozdawczej dokonano wyboru 
nowych władz. W skład nowego zarządu – poza 
M. Ciszewskim – weszli: Rafał Kutwin, Tade-
usz Przygoda, Paweł Adarczyn, Piotr Kone-
fał, Michał Łubek, Rafał Kowalik, Sławomir 
Kotwica oraz Mateusz Bolechowski. Do władz 
koła powrócił były prezes suchedniowskich węd-
karzy Tomasz Kutwin, on też będzie ich repre-
zentował na zjeździe okręgowym, który wybierze 
nowe władze w Kielcach.

Jacenty Kita
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związków z Suchedniowem. Natomiast wypowiedź  
Szymona Piasty podsumowała wszystkich 
trzech pisarzy jako lokalnych patriotów, którzy 
swoje spostrzeżenia o naszym miasteczku, jego 
historii, sukcesach i porażkach współczesno-
ści, przenosili na papier i dzięki temu pozostaną 
w naszej pamięci.

Na zakończenie spotkania wystąpiła grupa te-
atralna prowadzona przez choreografa Michała 
Ośkę, która od miesiąca działa w Suchedniow-
skim Ośrodku Kultury Kuźnica. Był to debiut mło-
dych artystów, którzy pomimo tremy wypadli 
bardzo dobrze. Zebrani gromkimi brawami na-
grodzili ich występ. Czekamy na kolejne występy.

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

Nonna - Zuzanna Wierzbińska, Wasia - Mar-
cin Brykczyński.

Gąska opowiada on historię artystów, żyjących 
w mieście bez perspektyw, którzy bardziej niż 
o karierę walczą o własne szczęście, bo znaleźli 
się w takim szczególnym momencie życia: kiedy 
muszą pogodzić się z przemijaniem. Akcja sztu-
ki rozpoczyna się gdzieś na rosyjskiej prowincji, 

gdzie młoda aktorka  wdaje w romans z żonatym 
kolegą z teatru. Jego żona - doświadczona akto-
rzyca - chce przyłapać męża na gorącym uczynku 
i rozprawić się z rywalką. Kiedy wpada do jej po-
koju, w łóżku znajduje....dyrektora teatru.

(jk)

kulTura

W niedzielę, 19 marca 2017 
r. w Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury odbył się wieczór 
wspomnień o lokalnych po-
etach zatytułowany Duchy 
Poetów w przestrzeni nad Kuź-
nicą. W programie znalazły 
się wspomnienia w formie 
wywiadów jakie przeprowa-
dził Stanisława Nyczaj (Pre-
zes Związku Literatów Polskich – oddział Kielce) 
na łamach Kwartalnika Literackiego z Ryszar-
dem Miernikiem i Stanisławem Pająkiem. 
W role Ryszarda wcielił się dyrektor SOK Kuźnica  

Andrzej Karpiński, natomiast Stanisława  
Pająka zagrał Michał Ośka. 

Trzeci pisarz, który był bohaterem wieczoru 
Franciszek Rek opowiedział o sobie sam w za-

rejestrowanym nagraniu pt: Inny 
nie będę. Wiersze artysty wyrecy-
tował Mariusz Pomocnik. 

W dyskusji zabrała głos Anna 
Pasek, która przeczytała oso-
biste listy od Ryszard Mier-
nika, w których odniósł się 
w sprawie upamiętnienia Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskiego i jego 

Wieczór wspomnień w „Kuźnicy”

Grant na zakup strojów  
piłkarskich

Pracownia Orange funkcjonująca przy Centrum 
Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie 
od Fundacji Organe otrzymała grant w wysoko-
ści 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup strojów 

sportowych. –Dzięki 
tym pieniądzom zaku-
piliśmy 11 kompletów 
markowych strojów 
sportowych tj. koszulki, 
spodenki, getry, buty fir-
my puma, rękawice dla 
bramkarza, piłki z firmy 
adidas, strój bramka-

rza, maszynę do 
rysowania linii 
na boisku, torbę 
sportową – wyja-
śnia Zenon Juch-
niewicz, kierow-
nik centrum.

(jaki)

12 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 
Kuźnica ponownie wystawiony został spektakl 
teatralny Nikołaja Kolady pt. Gąska. W przed-

stawieniu zagrali: Ałła - Ewa Pająk, Diana - 
Ewa Józefczyk, Fiodor - Mirosław Bieliński, 

„Gąska” w „Kuźnicy” po raz kolejny
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śWięTo szkoły W osTojoWie

23 marca 2017 roku w Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Ostojowie odbył się XXVII Kon-
kurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej, który 
wraz z SSP w Ostojowie współorganizowała Pe-
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 
Wzięło w nim  udział 30. uczniów z 6. szkół: Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 
w Suchedniowie, Szkoły Podstawowej w Goździe, 
Łącznej i Zaleziance oraz Samorządowej Szko-
ły Podstawowej w Ostojowie. Honorowy patro-
nat nad Konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Suchedniów.

Uczestnicy recytowali dwa utwory: lepieja 
oraz bajkę. Odbyli także rozmowę na temat po-
nadczasowych wartości zawartych w bajkach. Po 
recytacjach uczestnicy Konkursu udali się na po-
częstunek oraz wykonali prace plastyczne zain-
spirowane utworami, które recytowali.

Uczniów oceniali: Mariusz Kosmalski-Sko-
werski- aktor, instruktor teatralny, założyciel 
Szkoły Wrażliwości w Kapkazach, Marta Bosz-
czyk i Anna Knajder-Sowa - pracownice Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnie-
nia: w kategorii uczniów klas I-III -  I miejsce:  
Nikola Morawska (SSP nr 3 w Suchedniowie) 
oraz Gabriela Margas (SSP nr 1 w Suchednio-
wie), II miejsce: Alicja Więckowska (SSP nr 3 
w Suchedniowie),  III miejsce: Liliana Dąbrow-
ska (SSP nr 1 w Suchedniowie), wyróżnienia: 
Daria Dulęba (SSP w Ostojowie), Aleksander 
Piwowarczyk (SSP w Ostojowie);  w kategorii 
uczniów klas IV-VI -  I miejsce: Lena Materek 

XXVII Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej i Święto Szkoły
(SSP nr 3 w Suchedniowie), II miejsce: Nikola 
Przeorska (SSP w Ostojowie), III miejsce: Maria 
Wędrychowska (SSP nr 1 w Suchedniowie), wy-
różnienia: Julia Kwiatkowska (SP w Goździe), 
Małgorzata Moskal (SP w Zaleziance), 
Wiktoria Pedrycz (SP w Goździe), Ur-
szula Markiewicz (SSP nr 3 w Suche-
dniowie), Angelika Potkańska (SSP 
w Ostojowie).

Głównymi Fundatorami nagród dla 
recytatorów byli: Przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, 
Nadleśnictwo Suchedniów i Suche-
dniowska Korporacja Samorządowa.

XXVII Konkurs im. Wandy Łycz-
kowskiej stał się częścią Święta 
Szkoły. Uczniowie uhonorowali po-
stać Patronki, uczestnicząc w Mszy 
świętej, składając kwiaty pod tablicą 
pamiątkową i biorąc udział w Kon-
kursie. Święto Szkoły było podsu-
mowaniem działań uczniów, które 

trwały od wielu tygodni. Konkursowi towarzy-
szyły wystawy: kaligramów bajek wykonanych 
przez uczniów SSP w Ostojowie, ilustracji wybra-
nej bajki uczniów SSP w Ostojowie, lepiei napi-
sanych przez uczniów SSP w Ostojowie, zbiorów 
bajek- książki na wystawę udostępniła Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz 
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Suche-
dniowie.

Uczniowie SSP w Ostojowie w tym dniu nie 
mieli zwykłych lekcji, w zespołach międzyklaso-
wych trwały zajęcia dotyczące savoir vivre’u. Po-
święcone były zasadom zachowania w życiu co-
dziennym, miejscach publicznych, w domu. Było 
to znakomite powtórzenie i nauka zasad prawi-
dłowych relacji społecznych w komunikacji mię-
dzyludzkiej. 

Finału XXVII Konkursu Recytatorskiego im. 
Wandy Łyczkowskiej  rozpoczął występ dzieci 
z oddziału przedszkolnego i klasy 0. Dzieci na tle 
muzyki przedstawiły tańcem, ruchem treść zna-

nej baśni pt. Śnieżka. Całość dopełniały ciekawe 
kostiumy i tło.

Na Święto Szkoły i Finał XXVII Konkursu Re-
cytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej przybyli 

licznie rodzice, emerytowani pracownicy szkoły 
oraz przedstawiciele władz i instytucji: Cezary 
Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, 
Małgorzata Stępień - Radna Rady Miejskiej 
w Suchedniowie, Agnieszka Fąfara-Markie-
wicz- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Su-
chedniowie, Andrzej Karpiński- Dyrektor Su-
chedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica, Marta 
Ptak- starszy specjalista do spraw edukacji leśnej 
Nadleśnictwa Suchedniów, Waldemar Krogu-
lec- zastępca prezesa Suchedniowskiej Korpora-
cji Samorządowej, Rafał Połeć i Ignacy Obara- 
przedstawiciele Zakonu Rycerzy Kolumba, Zofia 
Dulęba- Dyrektor Samorządowego Przedszkola 
w Suchedniowie, Izabela Głowala-Działak- 
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Suchedniowie, Zdzisława Połeć - Sołtys Osto-
jowa, Jan Michta- sołtys Krzyżki, Beata Kaszu-
ba - Inspektor do spraw edukacji  (kierownik 
Oświaty), Urszula Salwa- Dyrektor Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Elżbieta 
Michta - Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie 
w latach 1998-2010.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, życzenia 
skierowane dla społeczności szkolnej i uświet-
nienie uroczystości swoją obecnością. Szczegól-
ne podziękowania składamy Zakonowi Rycerzy 
Kolumba, Sołtysowi Ostojowa, Radnej Ostojowa, 
Nadleśnictwu Suchedniów za cenne prezenty.
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dla senioróW

MILOWY KROK – RADA 60+
Od marca do grudnia 2017 w Suchedniowie 

będzie realizowany projekt pod nazwą Milowy 
krok- Rada 60+, którego adresatami są wszyscy 
mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów w wie-
ku senioralnym, czyli ci, którzy ukończyli 60. rok 
życia. 

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie 
Grupa Inicjatywna POD PRĄD, które jako pierw-
sza lokalna organizacja sięgnęło po środki Rzą-
dowego Programu na Rzecz Aktywności Osób 
Starszych – ASOS. Głównym celem tzw. ASOS-a, 
realizowanego w Polsce już od 2012 r., jest po-
prawa jakości i poziomu życia osób starszych dla 
godnego starzenia się poprzez aktywność spo-
łeczną. 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 
z Gminą Suchedniów. 

SKĄD POMYSŁ NA TAKI PROJEKT? 

Od kilku lat zwiększa się udział osób starszych 
w populacji Polaków. Według danych Eurostatu 
w 2010 roku w Polsce stosunek liczby osób w wie-
ku 65+ do liczby osób w wieku od 15-64 lat wy-
nosił niecałe 19,0%, w 2030 roku będzie wynosił 
36,0%, a w 2050 roku osiągnie wartość 56,0%.
Struktura demograficzna w Gminie Suchedniów 
jest potwierdzeniem tej tendencji. Zgodnie zda-
nymi Urzędu Miasta i Gminy z marca 2017 r. na 
10.389 mieszkańców aż 29 % stanowią osoby 
w wieku 60+, osoby w wieku 19-59  - to 56 %, 
a dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat – jedynie 
15%.  

Oznacza to, że projekt Milowy krok – Rada 60+ 
jest adresowany do prawie 1/3 mieszkańców Su-
chedniowa.  

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Osoby starsze to grupa społeczna z ogromnym 

potencjałem, który może i powinien być wyko-

rzystany przez społeczności lokalne. To przede 
wszystkim nieocenione źródło tak zwanej mą-
drości życiowej, budowanej na podstawie długo-
letnich życiowych i zawodowych doświadczeń. To 
także umiejętności praktyczne, przydatne innym, 
czy też czas, który osoby starsze mogą poświęcić 
na pracę w organizacji pozarządowej czy spo-
łeczności lokalnej. Czy Suchedniów chce i potrafi 
czerpać z tego bogactwa?  

Z drugiej strony pojawia się nie mniej ważne 
pytanie o potrzeby osób starszych i możliwości 
ich skutecznego zaspokajania. Jakie są szcze-
gólne potrzeby Seniorów? Jakie wyzwania stoją 
przez lokalnymi władzami w związku z koniecz-
nością zaspokajania tych potrzeb? 

Postawione wyżej pytania stały się inspiracją 
projektu Milowy krok – Rada 60+, którego ce-
lem jest zaproszenie całej społeczności lokalnej, 
a w szczególności samorządu, instytucji i orga-
nizacji do otwartej debaty o roli osób starszych 
i wspólnego budowania przestrzeni przyjaznej 
i odpowiadającej potrzebom osób w wieku senio-
ralnym.  

CO ZNACZY TYTUŁ PROJEKTU „MILOWY 
KROK – RADA 60+”?

Milowy krok – bo to pierwszy projekt w Su-
chedniowie adresowany do mieszkańców, którzy 
ukończyli 60. rok życia, a działania zaplanowane 
w projekcie będą stanowić początek wielu kolej-
nych kroków, mających na celu wykorzystanie 
potencjału, ale także budowanie lokalnego pro-
gramu na rzecz osób starszych. 

Rada 60+ - bo jednym z rezultatów projek-
tu będzie powołanie Rady Seniorów i przyjęcie 
uchwałą Rady Miejskiej Statutu Rady Seniorów. 

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?
Szkoła Liderów 60+ 
Najciekawszą i najbardziej oczekiwaną przez 

Seniorów formą będzie Szkoła Liderów 60+, któ-
ra obejmować będą kilkadziesiąt godzin różno-
rodnych zajęć w 3 modułach: 
1)  Senior - w świecie nowych technologii – zaję-

cia komputerowe.
2)  Senior - świadomy i pełnoprawny obywatel – 

warsztaty jednodniowe, ok. 3 godz.
3)  Senior - aktywny i sprawny – wykłady, zajęcia 

ruchowe, gimnastyka itp. 

Zajęcia rozpoczną się w II połowie maja i po-
trwają do końca listopada, a będą prowadzone 
przez specjalistów różnych dziedzin, trenerów 
i wykładowców. Szczegółowy program zajęć jest 
w trakcie opracowywania, a informacja o naborze 
zostanie szeroko nagłośniona. 

Informacja 
Założeniem projektu jest dotarcie z zapro-

szeniem do jak największej liczby osób. Dlatego 
przygotowane zostaną zaproszenia indywidual-
ne, plakaty, a także informacje w lokalnych me-
diach. W II połowie maja odbędą się spotkania 
informacyjne dla seniorów, które zostaną zor-
ganizowane – dla mieszkańców Miasta Suched-
niów – w SOK Kuźnica, a dla mieszkańców Gminy 
na terenie 4 sołectw: w Mostkach, Michniowie, 
oraz Ostojowie (dla mieszkańców Ostojowa 
i Krzyżki). Uczestnicy spotkań zdobędą wiedzę na 
temat rad seniorów, zasad ich powoływania oraz 
roli, jaką pełnią w społecznościach lokalnych. 
Każdy z uczestników otrzyma materiały informa-
cyjne w tym zakresie. 

Warto podkreślić, że osoby chętne, będą mogły 
skorzystać z transportu na zajęcia, o ile zgłoszą 
taką potrzebę. Odległość nie powinna być więc 
przeszkodą w uczestnictwie w zajęciach czy spo-
tkaniach informacyjnych.  

Przez cały okres realizacji projektu w Gazecie 
Suchedniowskiej i na stronie www.suchedniow.
pl będą publikowane teksty dotyczące problema-
tyki senioralnej, redagowane przez specjalistów, 
ale także mieszkańców. Dla autorów najlepszych 
tekstów przewidziano nagrody rzeczowe. 

Ankieta 
Wśród Suchedniowskich Seniorów zostanie 

przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące 
ich sytuacji życiowej, potrzeb i zainteresowań. 
W przeprowadzenie badania włączą się miesz-
kańcy Suchedniowa: dzieci i młodzież, nauczy-
ciele, radni, urzędnicy, organizacje pozarządowe, 
itp. Wyniki ankiety będą stanowić podstawę do 
opracowania lokalnego programu na rzecz osób 
starszych. 

Rada Seniorów 
Jednym z głównych założeń projektu jest 

opracowanie Statutu Rady Seniorów. Co istotne 
- dokument ten zostanie opracowany wspólnie 
przez Seniorów, Stowarzyszenie oraz Gminę, przy 
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wsparciu ekspertów i poddany szerokim konsul-
tacjom społecznym.

Konferencja
W listopadzie zaplanowano konferencję pod-

sumowującą projekt połączoną z uroczystością 
Dnia Seniora. Podczas konferencji lokalne insty-
tucje i organizacje podpiszą także List Intencyjny 
o Współpracy na Rzecz Osób Starszych.

Zwieńczeniem projektu będzie podjęcie 
uchwały o powołaniu Rady Seniorów i przyjęciu 

Jej Statutu podczas Sesji Rady Miejskiej w Suche-
dniowie. 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE?
Seniorzy nie będą musieli szukać informacji 

o projekcie, informacja sama do nich dotrze, gdyż 
organizatorzy zaplanowali wiele różnych sposo-
bów informowania:
•	 zaproszenia,	ulotki	i	plakaty	na	terenie	całego	

Suchedniowa i sołectw,  

•	 ogłoszenia	 w	 Gazecie Suchedniowskiej i na 
stronie www.suchedniow.pl, 

•	 informacje	 można	 także	 uzyskać	 osobiście	
w biurze projektu, które mieści się w pokoju 
202 w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchednio-
wie, lub pod telefonem 41 254 186 wew. 12. 

 Osoba do kontaktu - Karolina Gałczyńska-
Szymczyk lub Paulina Pedryc. 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  
POD PRĄD 

CZY ZNASZ SWOICH  
DZIADKÓW?

Uczennice klasy II Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Suchedniowie, pod opieką Anity Soł-
kiewicz realizują projekt edukacyjny, który ma 
na celu budowanie i wzmacnianie relacji między-
pokoleniowych. Jednym z zadań uczniów było 
przeprowadzenie rozmów z seniorami ze najbliż-
szego otoczenia. 

Poniżej prezentujemy kilka ciekawych wypo-
wiedzi. 

Co chciałabyś zmienić w swojej codzien-
nej rutynie?

-Babcia Henia (64): Chciałabym mniej sie-
dzieć przed telewizorem, a bardziej żyć aktyw-
nie, ale moje problemy zdrowotne mi na to 
nie pozwalają.

-Babcia Władzia (89): Nic bym nie zmieniła, 
ponieważ to lubię.

-Babcia Krysia (66): W swojej codziennej 
rutynie chciałabym, aby było więcej atrakcji na 
świeżym powietrzu.

Czy uważasz, że Twoje życie obecnie 
jest nudne?

-Babcia Henia (64): Wcale nie! Bardzo lubię 
pić herbatę i robić robótki na drutach lub spędzać 
czas z wnuczkami.

-Babcia Władzia (89): Moje życie jest trochę 
nudne, bo mieszkam sama, ale cieszę się z tego 
co mam.

-Babcia Krysia (66): Bywa, że jest nudno, 
nie wiadomo co robić, brakuje zajęć. Ale zawsze 
można przejść się na spacer lub odwiedzić rodzi-

nę, więc uważam, że moje życie jest zaskakujące, 
bo nigdy nie wiadomo, co się stanie.

Z czego chciałabyś korzystać, by urozma-
icić swoje życie?

-Babcia Henia (64): Chciałabym mieć pra-
wo jazdy i samochód. Wtedy byłabym niezależ-
na, mogłabym jeździć do mojej siostry, brata i do 
reszty rodziny częściej, niż tylko na święta.

-Babcia Krysia (66): Chciałabym korzystać 
z różnych zajęć np. dla seniorów oraz więcej po-
dróżować.

Czy brakuje Ci czegoś, do czego chciała-
byś powrócić?

-Babcia Henia (64): Chciałabym wrócić do 
starych znajomych, do mojej przyjaciółki, z któ-
rą przyjaźniłam się około 20 lat, ale potem nasze 
drogi się rozeszły i nie mamy ze sobą kontaktu.

-Babcia Władzia (89): Niezbyt dobrze wspo-
minam te czasy, bo była bieda i trzeba było cho-
dzić na jagody i dużo pracować, żeby było co jeść.

-Babcia Krysia (66): Brakuje mi lat młodości, 
bardzo chciałabym do nich powrócić i znów po-
czuć się beztrosko.

Co myślisz o dzisiejszej młodzieży?
-Babcia Henia (64): Młodzież jest niewy-

rozumiała i niecierpliwa, nie chce pomagać np. 
przejść przez ulicę lub nieść ciężkie torby z zaku-
pami.

-Babcia Władzia (89): Myślę, że młodzież 
jest miła i grzeczna.

-Babcia Krysia (66): Dzisiejsza młodzież 
jest mało aktywna, spędza dużo czasu w do-
mach przy telewizorach i telefonach. Są coraz 
mniej pomocni.

Co lubisz robić w wolnych chwilach?
-Babcia Henia (64): W wolnych chwilach lu-

bię robić na drutach, grać w gry z wnuczkiem, 
spacerować i oglądać telewizję.

-Babcia Władzia (89): W wolnych chwilach 
czytam książki i modlę się.

-Babcia Krysia (66): Lubię czytać książki oraz 
rozwiązywać krzyżówki.

Jak wspominasz lata młodzieńcze?
-Babcia Henia (64): We wsi, w której miesz-

kałam była mała szkoła, do której musieliśmy 
chodzić prawie 3 km w jedną stronę. Uczyliśmy 
się wszyscy razem w jednej klasie. Wszystkich 
przedmiotów uczył jeden nauczyciel.

-Babcia Władzia (89): Ze szkolnych lat pa-
miętam moje koleżanki i wieczorne spotkania 
przy przędzeniu wełny albo darciu pierza. Odra-
bialiśmy też lekcje, bo były zadawane do domu, 
tak jak dziś.

-Babcia Krysia (66): Lata młodzieńcze wspo-
minam bardzo dobrze, miałam swoją grupę 
przyjaciół, na których zawsze mogłam polegać 
i przeżyliśmy dużo wspaniałych przygód. 

Czy wcześniej ludzie byli tak zabiegani?
-Babcia Henia (64): Nie, ludzie wtedy byli 

inni, było ubogo i bardzo skromnie. Ludzie od-
wiedzali się, byli bardzo życzliwi i mieli dużo 
więcej czasu dla innych. Było dużo weselej i żyło 
się lepiej.

-Babcia Władzia (89): Ludzie wcześniej mieli 
czas na wszystko i nie byli tacy zarobieni jak dziś.

-Babcia Krysia (66): Każdy był zapracowany, 
by utrzymać dom i rodzinę, aczkolwiek wcześniej 
nikt się tak bardzo nie spieszył.
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Tak śWięToWały panie

Tak świętowały panie
Jednym z najważniejszych wydarzeń marca są 

obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
W naszej gminie panie świętowały na różne 

sposoby. Zorganizowano III Suchedniowski Bieg 
Kobiet (relacja na str. 24), odbyły się koncer-
ty w Kuźnicy oraz w CKI w Michniowie, okolicz-
nościowe spotkania miały miejsce w Mostkach  
i u nauczycieli emerytów.

Ach, kobiety…
Zaczęło się w Michniowie. W Centrum Kształ-

ceniowo – Integracyjnym już 7 marca odbył się 
koncert zatytułowany Ach kobiety… Przybyło 
na nie ponad 40. pań, które w ciepłych słowach 

powitał kierownik Zenon Juchniewicz, zaś ży-
czenia paniom złożył burmistrz Cezary Błach, 
który wraz ze swym zastępcą Dariuszem Mier-
nikiem obdarował panie przepysznym tortem.

W części artystycznej najpierw krótkie scenki 

rodzajowe zaprezento-
wały dzieci ze świetlicy 
środowiskowej (Paulina 
Stępień, Gabrysia Win-
kler i Dawid Barwic-
ki) przygotowane przez 
Grażynę Kozieł i Sylwię 
Garbalę. 

Później wystąpiły Perły 
z lamusa – zespół działa-
jący przy Uniwersytecie III 
Wieku z MCK w Skarżysku
-Kamiennej pod kierun-
kiem Anny Tchórzew-
skiej.

Na koniec z recitalem wystąpił Zbigniew  

Zaczyński, wspomagany przez Zenona Juch-
niewicza.

Słoneczny koncert w „Kuźnicy”
8 marca w suchedniowskiej Kuźnicy słoneczny 

klimat i pogodny nastrój towarzyszył Paniom, 
które licznie przybyły (na koncercie było ponad 
150 osób!) na koncert Anny Żebrowskiej, która 
zaśpiewała najpiękniejsze piosenki Anny Jantar.

Artystka ma na swoim koncie ma m.in. wy-
stępy w koncertach Violetty Villas, poprzedzała 
koncerty Perfectu, Budki Suflera, Natalii Kukul-

skiej, Nocnej Zmiany Bluesa, Raz Dwa Trzy, An-
drzeja Rybińskiego, Krystyny Giżowskiej, 
Czerwonych Gitar, Maryli Rodowicz, Zbignie-
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wa Wodeckiego, Małgorzaty Ostrowskiej, 
Stana Borysa.

Ten szczególny wieczór muzyczny był niejako 
koncertowym wehikułem czasu, przenoszącym 
starszych widzów wspomnieniami, a młodszych 
– wyobraźnią, do pełnych muzycznego uroku lat 
70. minionego wieku. Recital zatytułowany Tyle 
słońca...! Przeboje Anny Jantar wypełniony był 
piosenkami śpiewanymi niegdyś przez niezapo-
mnianą Bursztynową Dziewczynę.  

Publiczność była oczarowana ruchem scenicz-
nym, pięknym głosem i niebywałą zdolnością 
przekazywania emocji. Występ tak się podobał 
publiczności, że nie mogło zabraknąć bisu, pod-
czas którego Anna Żebrowska zaśpiewała Jam-
bolaya w duecie z Dyrektorem SOK Kuźnica An-
drzejem Karpińskim.

Dzień Kobiet w Mostkach
Moc życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet popłynęło do pań na okolicznościowym 
spotkaniu w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach, 
odbytego tuż po koncercie Anny Żebrowskiej.

Nie zabrakło również akcentów muzycznych 

w postaci występu członków kapeli Mostki.
Życzenia paniom złożyli: gospodarza obiektu 

Krzysztof Szczygieł, gospodarze gminy – bur-

mistrz Cezary Błach wraz ze swym zastępcą 
Dariuszem Miernikiem, radny Waldemar 
Krogulec oraz sołtys Jacek Uba. 

Panowie zatroszczyli się również o słodki po-
częstunek.
Spotkanie nauczycieli emerytów

Ostatnim akordem tegorocznych obchodów 
Dnia Kobiet było tradycyjne, coroczne spotkanie 
członków Sekcji Emerytów i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, które 11 marca odbyło 
się w gościnnym jak zwykle przedszkolu samo-
rządowym.

Życzeniami oraz okazałym tortem obradował 
panie burmistrz, a spotkanie połączone było 
z podsumowaniem działalności sekcji w 2016 
roku, o czym piszemy również w tym wyda-
niu GS.

Jacenty Kita

Przedszkolaki witają  
wiosnę

Jak co roku pierwszy dzień wiosny w naszym 
przedszkolu powitaliśmy zgodnie z tradycją. 
Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków 
wzbudziły same przygotowania. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem wspólnie z rodzicami malowa-
ły wiosenny obraz. Efekt końcowy okazał się re-
welacyjny!

21 marca natomiast obejrzały przedstawienie 
pt. Powitanie wiosny w wykonaniu nauczycielek 
oraz przedstawicieli grup IV, V i VI. W oczekiwa-
niu na przybycie Pani Wiosny, w rolę której wcieli-
ła się Monika Kamionka, dzieci zapoznały się ze 
zwiastunami wiosennymi: bocianem, biedronką, 
jaskółką, żabkami, motylkami, kwiatami. Wspól-
nie bawiliśmy się przy wesołych piosenkach wio-
sennych. Rozwiązywaliśmy także zagadki przy-
gotowane przez naszego Gościa specjalnego. 

Po uroczystościach w przedszkolu, w barw-

nym korowodzie udaliśmy się nad rzekę Kamion-
kę, gdzie głośno i bez żalu pożegnaliśmy zimową 
pannę - Marzannę, a gromkimi brawami powi-
taliśmy zieloną Wiosenkę. Do przedszkola dzieci 

wróciły z zielonym gaikiem w radosnych nastro-
jach. Wszyscy też mamy nadzieję oraz liczymy na 
to, iż wiosna zagości już u nas na dobre. 

Danuta Pająk
Blanka Grudniewska
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W II kwartale 2017 r. Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego planuje ogłoszenie naboru 
wniosków o dofinasowanie w ramach RPO WŚ 
2014 – 2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystry-
bucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
W związku z tym mieszkańców Gminy Suched-
niów, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia 
dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych  oraz pomp ciepła za-
praszamy do wypełnienia ankiety, którą publiku-
jemy obok. Można ją również pobrać na stronie 
www.suchedniow.pl oraz w magistracie.

Ankietyzacja ma na celu rozpoznanie zainte-
resowania wśród mieszkańców, a tym samym 
zbadanie spełnienia kryteriów dostępowych do 
aplikowania o dofinansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

ANKIETA - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Suchedniów
Realizacja projektu polegającego na dostawie 

i montażu instalacji OZE dla mieszkańców bę-
dzie możliwa w przypadku spełnienia kryteriów 
określonych w warunkach konkursu ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa i przyznania Gminie 
wnioskowanej dotacji.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projek-
cie jak również wysokość dofinansowania zosta-
ną podane z chwilą ogłoszenia przez Zarząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego naboru wniosków, 
w tym również regulaminu konkursu o dofinan-
sowanie projektów w ramach Działania 3.1 Wy-
twarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych.

Szacunkowe dofinansowanie może wynieść 
ok. 60 % kosztów kwalifikowanych netto, za-
tem 40% kosztów kwalifikowanych netto, całość 
podatku VAT oraz wszystkie koszty niekwalifi-

kowalne musi zapewnić z własnych środków fi-
nansowych właściciel nieruchomości. Ostateczny 
poziom dofinansowania może ulec zmianie i bę-
dzie znany w chwili ogłoszenia konkursu.

Koszt poszczególnych instalacji może być usta-
lony dopiero po inspekcji budynku, orientacyjnie 
można założyć że przy obecnym poziomie cen bę-
dzie się kształtował na poziomie:
-  10.000 zł – 12.000 zł dla instalacji kolektorów 

słonecznych dla 4-osobowej rodziny,
-  15.000 zł – 20.000 zł dla instalacji fotowolta-

icznej o mocy 3 kW,
-  45.000 zł dla instalacji gruntowej pompy cie-

pła dla budynku o powierzchni użytkowej ok. 
100 m2.
Wypełnione ankiety można składać w ter-

minie do 14.04.2017r. w sekretariacie  Urzędu 
Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5,  
26 – 130 Suchedniów.

Stop pożarom traw!
Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Ka-

miennej wraz z Nadleśnictwem Skarżysko i Su-
chedniów zwracają się do mieszkańców powiatu 
skarżyskiego z apelem pod nazwą STOP poża-
rom traw.

Każdego roku w okresie wiosennym, odnoto-
wujemy wzrost liczby interwencji związanych 
z wypalaniem traw. Na terenie województwa 
świętokrzyskiego powstaje średnio ok. 2,5 tys. 
pożarów rocznie. Efektem wypalania są często 
niekontrolowane pożary, skutkujące niejedno-
krotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet 
ofiarami śmiertelnymi. 

W minionym roku od 1.01.2016 - 28.04.2016 
na terenie kraju odnotowano 20249 interwencji 
związanych z pożarami traw. W wyniku tych zda-
rzeń spaleniu uległo 7890 hektarów nieużytków, 
poszkodowanych zostało 14 osób, natomiast 4 
osoby poniosły śmierć.

Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% 
wszystkich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, po-

nieważ w naszej świadomości wciąż funkcjonuje 
mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest 
swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. 
Rolnicy nadal sądzą, że ogień to najtańszy herbi-
cyd do zwalczania chwastów. 

Nic bardziej błędnego! Ogień nie tylko zabija 
żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale 
także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich 
praktykach właściwego stanu powierzchni ziemi 
jest skomplikowane i wymaga często pracy wie-
lu pokoleń leśników i rolników! Wypalanie traw 
to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowi-
ska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiek-
tów budowlanych. To często wstęp do groźnego 
pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to 
wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennym 
wiatrem powodują, że ogień dociera do zabudo-
wań gospodarskich, obszarów leśnych oraz do te-
renów o szczególnie cennych walorach przyrod-
niczych (parków narodowych i krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, obszarów chronionego 
krajobrazu i użytków ekologicznych).

Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wy-
palania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza 
widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczy-
ną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych. 
Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja 
straży generuje niepotrzebne koszty. Te ogromne 
sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku 
z Budżetu Państwa. Oznacza to, że wszyscy całe 
społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki 

z pożarami traw. Należy pamiętać, że za wypala-
nie traw może grozić gara grzywny (do 5 tyś zło-
tych) lub nawet pozbawienia wolności (do lat 10).

Pamiętajmy:
Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji ga-

szenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym sa-
mym czasie mogą być potrzebni w innym miej-
scu, gdzie trzeba ratować życie, trwa wyścig 
z czasem, a o życiu człowieka decydują minuty.

Wypalanie traw jest surowo zabronione! Co 
roku w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od 
kilku do kilkunastu osób.

opracował: st. kpt. Marcin Kuźdub



ANKIETA NA POTRZEBY PROJEKTU INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW 
 
1. Montażem jakich instalacji OZE jest Pan / Pani zainteresowany/a na potrzeby własnego gospodarstwa  
domowego?(można zaznaczyć więcej niż 1 rodzaj instalacji):  
 

Rodzaj instalacji: 

 instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii 
elektrycznej 

 

 instalacja solarna do podgrzewania  wody 
użytkowej  
(podać dla ilu osób ma służyć instalacja) 

1-3 osoby 
 4-5 osób 
 6 i więcej 

 pompa ciepła  
(podać dla jakich potrzeb) 

 pompa ciepła CWU  
(wyłącznie do ciepłej wody użytkowej) 

 pompa ciepła CO i CWU  
(na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej) 

 
2. Dane właściciela/właścicieli nieruchomości: 
 

Imię i Nazwisko : 
(osoby/osób posiadającej/cych tytuł prawny do nieruchomości) 

 

Adres zamieszkania:  

Nr telefonu :  

Adres a-mail:  

 
3. Lokalizacja budynku: 
 

Adres:  

Nr działki i obręb:  
 
4.  Szczegółowe dane dotyczące budynku: 
 

Rok budowy: ……………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości:  

 Własność 
 Współwłasność 
 użytkowanie 
wieczyste 
 użytkowanie  
 

 dzierżawa  
 najem 
 samoistne posiadanie 
 inne, jakie?.......................................... 
 
 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 
……………………….. m2 

Rodzaj pokrycia dachowego:  blacha 
(blachodachówka) 
dachówka ceramiczna 
dachówka betonowa 
gont bitumiczny 

eternit 
papa 
inne/ jakie? 
……………………………………… 

Rodzaj dachu: 
 jednospadowy 
 dwuspadowy 
 

 płaski  
 wielospadowy 
 

Powierzchnia dachu: 
……………………….. m2 

Kierunki, w które są zwrócone połacie 
dachu: 

południowy                  
północny                     
wschodni 
zachodni 
 
 

południowo – wschodni 
południowo – zachodni 
północno – wschodni 
północno - zachodni 
 
 



Jaki obecnie używa Pan/Pani rodzaj 
paliwa do ogrzewania budynku:  

 drewno 
pelet 
 węgiel/miał/ekogroszek 

 prąd elektryczny 
 olej opałowy/gaz  
 inny, jaki? 
……………………………. 

Rodzaj grzejników: …………………………………………… 

Ogrzewanie podłogowe:   
 Tak 
 Nie 
 

Liczba osób zamieszkujących w 
budynku:  ……………………………………… 

Czy jest dostępna dokumentacja 
techniczna budynku? (rzuty, mapy, przekroje) 

 Tak 
 Nie 
 

Roczne zużycie wody na podstawie 
rachunków za 2016r. [m3]: ……………………….. m3 
Roczne zużycie energii elektrycznej  na 
podstawie rachunków za 2016r. [kWh]: ………………………..kWh 

Czy w miejscu inwestycji prowadzona 
jest:  

 działalność gospodarcza 
 działalność gospodarcza (z wydzielonym    licznikiem energii 

dla działalności) 
 działalność rolnicza  
 działalność rolnicza (z wydzielonym        licznikiem dla 

działalności) 
 nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza 

Czy posiada Pan/Pani umowę 
kompleksową z dostawcą energii 
elektrycznej? 
(zarówno element sprzedaży jak i dystrybucji) 

 Tak 
 Nie 
 

Moc umowna  (przyłączeniowa) energii 
elektrycznej:  ……………………………kW 

Czy posiada Pan/Pani już jakieś 
instalacje odnawialnych źródeł energii? 

 Tak. Jakie? 
 instalacja solarna 
 ogniwa fotowoltaiczne 
pompa ciepła 
 

 NIE  
 inne, 
jakie?..................................... 

 
Oświadczam, że ankietę wypełniłam/em z należytą starannością, a dane w niej zawarte są zgodne ze stanem 
faktycznym.    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016. poz. 922) na potrzeby realizacji przez 
Gminę Suchedniów projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 
„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”   
 
 
 
………………………………           …………………………………. 
       (data)                                      (podpis) 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016. poz. 922), informuję:  
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.  
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji przez Gminę Suchedniów projektu w ramach Działania 3.1 
„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 
3. Udostępniający dane ma prawo do uaktualnienia, uzupełnienia, usunięcia danych oraz wglądu do ich treści. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii.   
 
 
Wypełnione ankiety można składać w terminie do 14.04.2017r. w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy 
Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów 
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Jaki obecnie używa Pan/Pani rodzaj 
paliwa do ogrzewania budynku:  

 drewno 
pelet 
 węgiel/miał/ekogroszek 

 prąd elektryczny 
 olej opałowy/gaz  
 inny, jaki? 
……………………………. 

Rodzaj grzejników: …………………………………………… 

Ogrzewanie podłogowe:   
 Tak 
 Nie 
 

Liczba osób zamieszkujących w 
budynku:  ……………………………………… 

Czy jest dostępna dokumentacja 
techniczna budynku? (rzuty, mapy, przekroje) 

 Tak 
 Nie 
 

Roczne zużycie wody na podstawie 
rachunków za 2016r. [m3]: ……………………….. m3 
Roczne zużycie energii elektrycznej  na 
podstawie rachunków za 2016r. [kWh]: ………………………..kWh 

Czy w miejscu inwestycji prowadzona 
jest:  

 działalność gospodarcza 
 działalność gospodarcza (z wydzielonym    licznikiem energii 

dla działalności) 
 działalność rolnicza  
 działalność rolnicza (z wydzielonym        licznikiem dla 

działalności) 
 nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza 

Czy posiada Pan/Pani umowę 
kompleksową z dostawcą energii 
elektrycznej? 
(zarówno element sprzedaży jak i dystrybucji) 

 Tak 
 Nie 
 

Moc umowna  (przyłączeniowa) energii 
elektrycznej:  ……………………………kW 

Czy posiada Pan/Pani już jakieś 
instalacje odnawialnych źródeł energii? 

 Tak. Jakie? 
 instalacja solarna 
 ogniwa fotowoltaiczne 
pompa ciepła 
 

 NIE  
 inne, 
jakie?..................................... 

 
Oświadczam, że ankietę wypełniłam/em z należytą starannością, a dane w niej zawarte są zgodne ze stanem 
faktycznym.    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016. poz. 922) na potrzeby realizacji przez 
Gminę Suchedniów projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 
„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”   
 
 
 
………………………………           …………………………………. 
       (data)                                      (podpis) 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016. poz. 922), informuję:  
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.  
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji przez Gminę Suchedniów projektu w ramach Działania 3.1 
„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 
3. Udostępniający dane ma prawo do uaktualnienia, uzupełnienia, usunięcia danych oraz wglądu do ich treści. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii.   
 
 
Wypełnione ankiety można składać w terminie do 14.04.2017r. w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy 
Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów 
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Towarzystwo Polskiej    
Macierzy Szkolnej

Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej było 
organizacją stawiającą sobie za cel krzewienie 
i popieranie oświaty w duchu narodowym. W Su-
chedniowie założone 26 sierpnia 1906 roku. Prze-
wodniczącym był ks. Konstanty Czapiński, ówcze-
sny proboszcz suchedniowskiej parafii. Działało 
tylko do grudnia 1907 roku, to zdążyło otworzyć 
szkołę początkową (2 stycznia 1907 roku), której 
kierowniczką była Regina Wędrychowska, jak i zor-
ganizować bibliotekę mieszczącą się w domu para-
fialnym tzw. organistówce.
(Nasz Suchedniów z 26 sierpnia 2014 r.)

Klub Urzędników i Klub 
Pracowników Umysłowych

W okresie międzywojennym w Suchedniowie 
działały dwa kluby. Klub Urzędników powstał 28 
sierpnia 1922 roku. Celem jego działalności było 
zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkań-
ców należących do Klubu. W ramach działalno-
ści zorganizował czytelnię i bibliotekę. Urządzał 
zawody i zabawy sportowe oraz wycieczki tury-
styczne. Dużą popularnością cieszyły się organizo-
wane przez Klub zabawy karnawałowe. Istniał do 
26 sierpnia 1937 roku, ostatnim przewodniczącym 
był Władysław Wigura. Swoją siedzibę miał przy 
ulicy Warszawskiej.

Drugim był Klub Pracowników Umysłowych, któ-
ry prowadził działalność zbliżoną do Klubu Urzęd-
ników. Zarząd stanowili: inż. Władysław Barzykow-
ski - prezes, Franciszek Niwiński - zastępca prezesa, 
Czesław Marcinkowski - skarbnik, Maria Margow-
ska - sekretarz, Feliks Feldman - gospodarz oraz 
członkowie: Andrzej Brodziak, Stanisław Kubiczek, 
Józef Trzebiński. Klub miał siedzibę przy ulicy Bo-
dzentyńskiej.
(Nasz Suchedniów z 28 sierpnia 2014 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

Kronika Przedszkola (3)
Dawniej w przedszkolach i szkołach zbierano 

pieniądze na przeróżne cele, jak chociażby dla dzie-
ci koreańskich.
Na uczczenie II Kongresu Obrońców Pokoju dzieci za 
swoje oszczędności zakupiły książeczki i materiały 
piśmienne dla dzieci koreańskich na „choinkę nowo-
roczną” za sumę zł 60. W dniu 15 grudnia 1952 roku 
powyższe upominki zostały odesłane do Wydziału 
Oświaty w Kielcach.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia nie 
było Świętego Mikołaja tylko Dziadek Mróz.
W dniu 9 stycznia 1953 r. odbył się obchód „Choinki 
Noworocznej” następująco:
Uroczystość rozpoczęta była przemówieniem Prze-
wodniczącego P. G. R. N. ob. Grabińskiego, w którym 
podkreślona była opieka i troska Rządu Polski Ludo-
wej nad dziećmi. Na część artystyczną złożyły się: pio-
senki i wiersze o choince, pokoju, ludziach pracy i zi-
mie.
W drugiej części - wejście Nowego Roczku, Dziadka 
Mroza z podarunkami i zabawkami przywieziony-
mi z Wydziału Oświaty w Kielcach - rozdanie słod-
kich paczek.
W drugiej połowie dnia - po uroczystym posiłku - za-
bawy inscenizowane przy choince, loteria fantowa, 
przeźrocza pt. „Zima”. Na zakończenie uroczystości 
odśpiewanie piosenki „Gdy pokój jest na świecie”.

Poniżej przedstawiam jak obchodzono Uroczy-
stość Międzynarodowego Dnia Dziecka 1 czerwca 
1953 r.
Obchód odbył się pod hasłem „Wszyscy walczy-
my o pokój i szczęśliwe dzieciństwo naszych dzieci”. 
Temat uwzględniony był w rozmowach, opowia-
daniach, przygotowano wystawki zespołowe jak 
M.D.D.- Ośrodek Maszynowy, Spółdzielnia Produk-
cyjna i Ogródek. W dniu tym zaproszono dzieci z klas 
pierwszych 2-ch szkół podstawowych w Suchednio-
wie. Na powitanie gości dzieci z przedszkola wzniosły 
okrzyk „Witamy naszych kolegów” i zaśpiewały pio-
senkę - idą dzieci do przedszkola.
Na akademię złożyły się: wiersze, śpiewy i insceni-
zacje. Komitet Rodzicielski przygotował miłe niespo-
dzianki jak bajka, zagadki muzyczne. Na zakończenie 

odbyła się wspólna fotografia. Komitet Rodzicielski 
w całym przebiegu uroczystości brał czynny udział 
w dekoracji frontu, sali, itp. Na uroczystość zaproszo-
no władze społeczne i Komitet Opiekuńczy.

Dawno, dawno temu w zakładach pracy wyko-
nywane były plany roczne i nagradzano przodow-
ników pracy.
Dnia 24 listopada 1953 r. dzieci z przedszkola, Wycho-
wawczynie i Komitet Rodzicielski, udały się do P.S.S. 
w Suchedniowie, która pełni funkcje Kom. Opiekuń-
czego nad naszym przedszkolem, celem złożenia gra-
tulacji z racji wykonania przed terminem planu rocz-
nego.
Dzieci wręczyły Dyrekcji PSS upominki własnej roboty.
Dnia 4 grudnia 1953 r.dzieci z Wychowawczyniami 
zostały zaproszone na „Święto Górnika” do kopalni 
glinki ogniotrwałej w Baranowie.
Dzieci przygotowały urozmaicony program obchodu 
Dnia Górnika, oraz pomysłowe upominki dla przo-
downików pracy tamtejszej kopalni.
Dyrekcja kopalni wręczyła dzieciom słodkie paczki.

Jednym z ważniejszych dni w przedszkolu był ni-
żej opisany.
Dnia 12. X. 54 r. odbyła się w przedszkolu Akademia 
Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Na pro-
gram złożyło się:
Wiersze i piosenki: o pokoju, żołnierzu, Warszawie.
Tańce - ludowe - polskie i radzieckie, maszynista, Po-
leczka Warszawska, Chorągiewka Czerwona, Grozik.
Na zakończenie dzieci wzniosły okrzyk „Niech zyje 
pokój między narodami”. Jako zobowiązanie dzie-
ci zebrały 100 kg złomu i odwiozły do Samopomocy 
Chłopskiej. Rodzice - dostarczyli flagi nowe. Personel 
wykonał 9 tablic do mowy ojczystej.
(Nasz Suchedniów z 3 lipca - 9 sierpnia 2014 r.)

W tym budynku mięścił się Klub Urzędników.
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ENGLISH ?  WHY  NOT.
 
Easter – Święta Wielkanocne tuż tuż. Zaczynają się 
przedświąteczne porządki, planujemy  kto z rodziny nas 
odwiedzi, zastanawiamy się jakie smakołyki pojawią się na 
stole. 
Święta Wielkanocne poprzedzone są okresem 
czterdziestodniowego postu (lent) zaczynającego się Środą 
Popielcową (Ash Wednesday), a kończącego się w Wielką 
Sobotę (Holy Saturday). Dla katolików jest to okres modlitwy, 
refleksji, oczekiwania na Dzień Zmartwychwstania 
(Resurrection Sunday). 
Wielki Tydzień (Passion Week) rozpoczyna Niedziela 
Palmowa (Palm Sunday). Zgodnie z tradycją katolicką, jest to 
dzień upamiętniający wjazd Jezusa do Jerozolimy, którego 
witały wiwatujące tłumy, rzucając pod nogi gałązki palmowe 
(palm branches). Ze względu na klimat, w Polsce palmy 
robione są z gałązek wierzbowych, które w symbolice kościoła 
są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.  
Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek 
(Maundy Thursday lub Holy Thursday) upamiętniający 
ustanowienie przez Jezusa sakramentów kapłaństwa i 
Eucharystii, podczas Ostatniej Wieczerzy (Last Supper). 
Nazwa 'maundy' pochodzi od łacińskiego 'mandatum', co 
oznacza przykazanie. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy 
powiedział do apostołów (disciples): 
     "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie". 

W tym dniu, każdego roku 
królowa Elżbieta bierze 
udział w ceremonii Royal 
Maundy, w trakcie której 
zasłużeni mężczyźni i 
kobiety  otrzymują 
czerwone i białe portfeliki 
ze specjalnie na tę okazję 
wybijanymi monetami 
(Maundy Money), w 

nagrodę za służbę społeczeństwu. Zarówno liczba 
obdarowanych, jak i liczba monet nie jest przypadkowa i 
wynosi tyle, ile lat ma królowa. Tradycja rozdawania biednym 
pieniędzy przez monarchę sięga XIII w., czasów Edwarda I.  
          Wielki Piątek to po angielsku Good Friday. Nazwa ta 
wydaje się nieco dziwna, ponieważ jest to dzień upamiętniający 
zdradę, aresztowanie, sąd oraz śmierć Jezusa. Pierwotnie 
nazywano ten dzień prawdopodobnie God’s Friday i stąd 
dzisiejsza nazwa. W kościele w tym dniu odprawiana jest 
Droga Krzyżowa (Stations of the Cross) oraz nabożeństwo 
rozpamiętujące mękę Jezusa. W Anglii jest to święto 
państwowe (bank holiday), a więc dzień wolny od pracy. 
          Wielka Sobota (Holy Saturday)  świętowana jest na 
pamiątkę złożenia Jezusa do grobu. W Polsce przynosi się w 
tym dniu do kościoła koszyczki z pokarmami, aby je ksiądz 
(priest)  poświęcił. Oprócz  podstawowych produktów, takich 
jak chleb, sól czy wędliny, nie może oczywiście zabraknąć  
baranka (Easter Lamb) oraz pisanek. W Anglii nie ma tradycji  
 
 

święcenia potraw. Wielka Sobota to czas wielu ulicznych 
festiwali. 
Najważniejszym dniem świąt jest oczywiście Niedziela 
Wielkanocna (Easter Sunday).W Polsce, zgodnie z tradycją, 
bardzo ważnym posiłkiem jest Śniadanie Wielkanocne, gdzie 
podobnie jak w Boże Narodzenie - ludzie dzielą się jajkiem i 
składają sobie życzenia Wesołego Alleluja (Joyful 
Hallelujah). 
Ostatni dzień świąt to Poniedziałek Wielkanocny (Easter 
Monday), zwany popularnie Śmigus-Dyngus (Wet Monday).W 
jaki sposób obchodzi się ten dzień w Polsce, wszyscy wiemy. 
A czy wiecie o tym, że zarówno w Anglii jak i w USA, bardzo 

popularny jest 
zwyczaj toczenia 
jajek po zboczu 
(Easter Egg Roll) i 
zwycięzcą jest ta 
osoba, której jajko 
pierwsze dotrze na 
dół. Na zdjęciu 
powyżej, prezydent 

Barack Obama uczestniczący w corocznym wyścigu toczenia 
jajek na trawniku Białego Domu. 
Mam nadzieję, że przybliżyłam chociaż trochę słownictwo 
świąteczne. Jeśli macie jakieś uwagi albo propozycje - proszę o 
kontakt na adres: MargaretTeacher11@gmail.com. Zapraszam 
również na mojego fanpage’a: Margaret Teacher School na 
Facebooku, gdzie pojawiają się materiały powtórkowe dla 
maturzystów. 
W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne życzę Wam 
wszystkiego najlepszego. 
Happy Easter to you and your family. May this special  
day be blessed with joy and happiness. 

 
See you soon and thank you for your attention. 
 

 lent - post                           
 priest - ksiądz 
disciples - apostołowie 
palm branches – gałązki palmowe                                                           
bank holiday – święto państwowe 
Easter – Święta Wielkanocne 
Ash Wednesday – Środa Popielcowa 
Passion Week – Wielki Tydzień 
Palm Sunday – Niedziela Palmowa 
Maundy/Holy Thursday – Wielki Czwartek 
Good Friday – Wielki Piątek 
Holy Saturday – Wielka Sobota  
Easter/Resurrection Sunday – Wielka Niedziela 
Easter/Wet Monday – Poniedziałek Wielkanocny 
Last Supper – Ostatnia Wieczerza 
Stations of the Cross – Droga Krzyżowa 
Joyful Hallelujah – Wesołego Alleluja 
Easter Lamb - baranek 
Easter Egg Roll -  zawody w toczeniu jajek 
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nasze zapoWiedzi

Eliminacje szkolne OMKR
Informujemy, iż eliminacje szkolne do XXVII 

Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytator-
skiego odbędą się w S.O.K. Kuźnica w Suchednio-
wie w dniu 24 kwietnia o godzinie 10:00. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia, 
drogą mailową: sok.kuznica@wp.pl lub na adres: 
Suchedniowski Ośrodek Kuźnica, ul. Bodzentyń-
ska 18, 26-130 Suchedniów.

Dalszy etap, eliminacje rejonowe, odbędą się 

5 maja o godzinie 11:00 w Miejskim Centrum Kul-
tury w Skarżysku - Kamiennej.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych, a także zespołów recyta-
torskich i teatralnych działających przy placów-

kach i instytucjach kultury.
Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się 

na stronie: http://www.kuznica-suchedniow.pl/
index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntn-
t01articleid=416&cntnt01returnid=15
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W szkołach

Artur Kinsman finalistą

Uczeń klasy szóstej Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Ostojowie Artur Kinsman zakwa-
lifikował się do  finału Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego dla szkół podstawowych 
i uczestniczy właśnie w zmaganiach na ostatnim, 

wojewódzkim etapie konkursu. 
Dostać się do finału nie było łatwo – należało 

pokonać konkurencję na etapie szkolnym i powia-
towym. Spośród 155 uczniów zakwalifikowanych 
do powiatowego etapu konkursu, do ścisłego fi-
nału dostało się zaledwie 40 najlepszych z ca-
łego województwa. Konkurs organizowany jest 
przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i ma 
za cel wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów 
w zakresie nauki języka angielskiego. Obok zna-
jomości słownictwa i zasad gramatyki wymaga-
nia konkursu obejmują również wiedzę o krajach 
anglojęzycznych w zakresie kultury, literatury, 
historii, życia codziennego oraz sławnych Brytyj-
czyków i Amerykanów,  znajomość lektury The 
Secret Garden Frances Hodgson Burnett, umie-
jętność rozumienia tekstu pisanego i słuchanego 
oraz dyktando. 

Obecnie trwa ostatni, wojewódzki etap kon-
kursu, podzielony na etapy pisemny i ustny. Trzy-
mamy kciuki za dobry wynik Artura.

14 marca w hali sportowej w Zagnańsku odbył 
się II Świętokrzyski Turniej Żaków w badminto-

nie. W zawodach wzięło udział 14 chłopców i 23 
dziewczynki z rocznika 2006 i młodsi. Reprezen-
towalioni siedem szkół podstawowych: SP 3 Su-
chedniów, SP Ostojów, SP 1 Końskie, SP 1 Opatów, 
SP 2 Zagnańsk, SP Mniów, SP Mora-
wica. Bardzo dobrze zagrali ucznio-
wie ze szkoły w Ostojowie, którzy 
triumfowali w kategorii dziewcząt 
i chłopców.

Wśród dziewcząt zwyciężyła San-
dra Skarbek, pokonując w fina-
le koleżankę ze szkoły w Ostojowie 
Klaudię Brzezińską 2:0 (11:9, 11:3). 
W grze o III miejsce Karina Ka-
zarjan (SP Ostojów) przegrała z Ali-

cją Więckowską, plasując się na IV miejscu. 
W rywalizacji chłopców Szymon Turski (SP 

Ostojów) w finale wygrał ze szkol-
nym kolegą Mateuszem Mirkiem 2:0 
(11:10, 11:10). Trzeci reprezentant naszej 
szkoły Tymon Obara wywalczył VIII lo-
katę.

Po dwóch turniejach, na 39 sklasy-
fikowanych dziewcząt, Sandra Skar-
bek zajęła II, Klaudia  Brzezińska III, 
a Karina Kazarjan V miejsce. Wśród 
20 sklasyfikowanych chłopców, prowa-
dzi Szymon Turski przed Mateuszem 

Mirkiem, Patryk Potkański jest VII, a Tymon 
Obara na IX miejscu. Kolejne turnieje zostaną 
przeprowadzone w Końskich (w połowie maja) 
i w Suchedniowie (na początku czerwca).

Sukcesy uczniów SSP w Ostojowie w II Świętokrzyskim 
Turnieju Żaków w badmintonie

Czwartkowy wieczór dys-
kusyjny w Ostojowie  
„W świecie bajek”

23 lutego 2017 r. w SSP w Ostojowie odbył się 
czwartkowy wieczór dyskusyjny, podczas które-

go uczniowie klas 0-VI prezentowali przed licz-
nie zgromadzonymi gośćmi bajki Ezopa, Jeana de 
La Fontaine’a, Ignacego Krasickiego, Aleksandra 
Fredry, Adama Mickiewicza i in. Dyskusja poświę-
cona była ponadczasowym wartościom zawar-
tym w bajkach. Licznie zgromadzona publiczność 

z uwagą słuchała, jak uczniowie uczestniczący 
w rozmowie trafnie odczytywali morały i odno-
sili je do swojej dziecięcej codzienności. Dyskusja 
zakończyła się podczas słodkiego poczęstunku. 
Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do 
XXVII  Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łycz-
kowskiej.  

Towarzyszyła mu wystawa prac plastycznych 
uczniów prezentująca ilustracje i kaligramy ba-
jek. Wśród których znajdowały się również lepie-
je, krótkie utwory autorstwa uczniów, w których 
dokonali oni autoprezentacji siebie jako recytato-
ra lub  Konkursu Recytatorskiego  jako wydarze-
nia, w którym będą uczestniczyć. 
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informaTor lokalny 

Terminarz zajęć w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”
tel.: 41 25 43 094, fax: 41 25 44 592, sok.kuznica@wp.pl

Godzina Rodzaj zajęć Prowadzący

Poniedziałek

16.30 - 18.00 Chór Senior Jerzy Fąfara

17.30 - 19.00 język angielski Małgorzata 
Wędrychowska-Pajek

18.00 - 19.00 fitnes Artur Cieślik

Wtorek

17.00 - 10.00 Orkiestra dęta Stefan Malinowski

16.00 - 18.00 Klub Seniora Kreatywni Danuta Rokita

16.00 - 17.00 AXIS II Katarzyna Moskal

17.00 - 18.30 zajęcia plastyczno-manualne Aneta Chrzęszczyk

17.30 - 18.00 rytmika dla najmłodszych Katarzyna Moskal

18.00 - 20.00 AXIS I Katarzyna Moskal

Środa

16.30 - 18.00 Chór Senior Jerzy Fąfara

15.00 - 16.00 akrobatyka - dzieci do lat 7  Michał Ośka

16.00 - 17.30 akrobatyka – grupa średnio zaawansowana Michał Ośka

17.30 - 19.00 akrobatyka – grupa zaawansowana Michał Ośka

18.00 - 19.00 fitnes Artur Cieślik

18.00 - 19.30 ZS Strzelec Sebastian Bolechowski

18.00 - 19.30 Klub Gibkich Ciał Renata Kuszewska

Czwartek

17.00 - 18.30 zajęcia plastyczno-manualne Aneta Chrzęszczyk

Piątek

16.00 - 18.00 język angielski Super Kids dla najmłodszych Magdalena Kuzimińska

16.00 - 17.30 AXIS II Katarzyna Moskal

17.00 - 18.30 Klub filmowy Tomasz Juchniewicz

17.30 - 18.00 rytmika dla najmłodszych Katarzyna Moskal

18.00 - 20.00 AXIS I Katarzyna Moskal

18.00 - 19.30 Klub Gibkich Ciał Renata Kuszewska

Sobota

9.00 - 13.00 Szkoła młodych pianistów Paweł Jezierski

10.00 - 11.30 Zajęcia teatralne gr. I (6-8 lat) Michał Ośka

11.30 - 13.00 Zajęcia teatralne gr. II (pow. 9 lat) Michał Ośka

13.00 - 15.00 Teatr Tańca Świętokrzyskie Orły Michał Ośka

10.00 - 12.00 Zbiórki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Filip Furmańczyk
13.00 - 19.30  

(I sobota 
Miesiąca)

Gry bez prądu Michał Pajek

Rejony służbowe naszych 
dzielnicowych
Rejon służbowy nr 13

asp. szt. Krzysztof Berus, tel. 41 3951 173, tel. 
kom. 734 474 945.

Rejon obejmuje teren ograniczony ulicami: Bo-
dzentyńska nr nieparzyste (1-39), Józefów, Pla-
cowa, Leśna, Choroszewskiego, Pasternik, Ogro-
dowa, Kościelna, Gajzlera, Niska, Osiedle Bugaj, 
Cmentarna, Szarych Szeregów, Traugutta, Staszi-
ca, Dawidowicza, Dworcowa, Sosnowa, Stokowiec, 
Poziomkowa, Szeroka, Wspólna, Langiewicza, 
Słoneczna, Przechodnia, Jarzębinowa, Graniczna, 
miejscowość Mostki.
Rejon służbowy nr 14

mł. asp. Mariusz Kamiński , tel. 41 3951 173, 
tel. kom. 734 472 607.

Teren ograniczony ulicami: Berezów, Bodzentyń-
ska nr parzyste (2-46),Brzozowa, Burdzyńskiego, 
Cmentarna, Dębowa, Emilii Peck, Fabryczna, Gaj-
zlera, Harcerska, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębino-
wa, Jasna, Jodłowa, Kielecka, Klonowa, Kopalniana, 
Koszykowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiato-
wa, Mickiewicza, Miła, Młynarska, Modrzewiowa, 
Niska, Nowa, Partyzantów, Piłsudskiego, Polna, Po-
wstańców 1863R., Poziomskiego, Przejściowa, Sło-
wackiego, Sokolica, Spacerowa, Spokojna, Suchini, 
Świerkowa, Topolowa, Warszawska, Warszawska 
Gajówka Rejów, Wierzbowa, Wrzosowa, Wspólna, 
Zagórska, Żeromskiego

Punkt Przyjęć Interesantów: 
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica, Suched-

niów, ul. Bodzentyńska 18. Dzielnicowy przyjmuje 
w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-14.00.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz za-
pobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w dniu 4 kwietnia 2017 roku w grani-
cach administracyjnych Gminy Suchedniów odbędzie się okresowe wyłapywanie bezdomnych psów.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie przez firmę BAROS - Maciej Glijer. 
Wyłapane czworonogi przekazane zostaną do schroniska dla bezdomnych zwierząt BAROS, ulica Be-
rezów 85a.

Bezdomne psy będą wyłapywane
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Mistrzostwa w ping-ponga

W sobotę, 25 lutego odbyły się XV Mistrzostwa 
Suchedniowa w tenisie stołowym, które objął swo-
im patronatem Burmistrz. Organizatorami tych jak 
i wcześniejszych zawodów byli nauczyciele wycho-
wania fizycznego z gimnazjum, dlatego impreza 
jest przeprowadzana w sali gimnastycznej tej szko-
ły. W tegorocznej edycji rywalizowało 41 zawodni-
czek i zawodników.

W kategorii mężczyzn w finale Sylwester Lefek 
wygrał z Dominikiem Zych 3:2, a w pojedynku 
o trzecie miejsce Michał Boguta pokonał Ireneusza 
Curyla również 3:2. Kobiety grały systemem „każ-
da z każdą”. Najlepszą okazała się Edyta Adamiec. 
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, mecze 
były wyrównane, a o zwycięstwach niejednokrot-
nie decydowały niuanse. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali z rąk burmistrza Cezarego Błacha i dyrektora 
Gimnazjum Zdzisława Wojnarskiego pamiątko-
we medale, a najlepsi puchary, dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. Uhonorowano również najstarszego 
uczestnika, którym był 74-letni Wojciech Półtorak 
i najstarszego suchedniowianina Zdzisława Ko-
tarbę. Organizatorzy dziękują sponsorom i zapra-
szają już na kolejne mistrzostwa.

Gimnazjalny ping-pong

W sobotę, 18 lutego w sali gimnastycznej gimna-
zjum rozegrano Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Sto-
łowym o Puchar Dyrektora Gimnazjum.

W rywalizacji dziewcząt zwyciężyła Kamila 
Miernik , przed Klaudią Łutczyk i Katarzyną 
Michtą. Wśród chłopców triumfował Filip Wło-
darczyk, przed Norbertem Łakomcem i Kami-
lem Świat.

Najlepsi uczestnicy zawodów otrzymali pucha-
ry, medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. Pierwsze trójki wywalczyły prawo startu w Mi-
strzostwach Suchedniowa w Tenisie Stołowym.

SPORT

Pobiegli „Tropem Wilczym”
W niedzielę, 26 lutego w Kielcach odbył się Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. 
Odbyły się dwa biegi, jeden na dystansie 1963 me-
trów, który nawiązywał do roku śmierci ostatnie-
go żołnierza wyklętego. Drugi bieg był na 10 ki-
lometrów i z niego podaję poniżej miejsca i czasy 
suchedniowian: Wszystkich sklasyfikowanych było 
783. Najszybciej trasę pokonał  Łukasz Woźniak ze 
Strawczyna - 32,09 min, a z naszych Robert Żmi-
jewski. Jednak wszyscy uczestnicy biegów pod-
kreślali, że wynik może jest i ważny, ale przede 
wszystkim liczy się uczestnictwo w takiej imprezie.
46. Żmijewski Robert - 41,04
57. Orzechowski Damian - 41,32
65. Gałczyński Michał - 41,58
158. Gałczyński Grzegorz - 45,43
175. Kuszewski Mariusz - 46,15
179. Barański Dariusz - 46,20
211. Miernik Maciej - 47,19
303. Baltyn Stefan - 50,18
328. Żołądek Justyna - 50,50
340. Wiśniewski Sebastian - 51,02
482. Chrustowski Bartosz - 55,26
541. Materek Izabela - 56,59
548. Kania Grzegorz - 57,09
564. Orzechowska Karolina - 57,53
612. Karbownik Piotr - 59,34
616. Chmiel Nina - 59,39
626. Biernacka Oktawia - 59,52
660. Żmijewska Wioleta - 1.01,32
697. Janakowska Karolina - 1.03,06

Siatkarze Zdrowy Ty Orlicz
20 lutego, Suchedniów
W poniedziałek, 20 lutego trzecioligowi siatkarze 
podejmowali Lerko Galeria Ciepła. Goście byli zde-
cydowanym faworytem, wszak byli liderem i tę 
wyższość wykazali na parkiecie.
Zdrowy Ty Orlicz - Lerko 0:3 (-23, -16, -17)

3 marca, Połaniec
Czarni zrewanżowali się za porażkę w Suchednio-
wie i wygrali na własnym parkiecie 3:0. Mecz był 
wyrównany, a o zwycięstwie gospodarzy zadecy-
dowały lepsze końcówki setów.
Czarni - Zdrowy Ty Orlicz 3:0 (25:20, 27:25, 25:22)
skład: Jakub Garbala, Michał Dziarmaga, Ra-
fał Erbel, Maciej Kosowski, Igor Parszowski, 
Maksymilian Marszałek, Kamil Adamczyk, 
Tomasz Makuch.

6 marca, Suchedniów
W poniedziałek siatkarze podejmowała KU AZS UJK 
Kielce. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem go-
ści, ale nic w tym dziwnego, wszak kielczanie byli 
aktualnym liderem tabeli.
Zdrowy Ty Orlicz - AZS UJK 0:3 (10:25, 19:25, 20:25)

13 marca, Suchedniów
W zaległym meczu siatkarze po pięciosetowej wal-
ce przegrali z Fodderem Kielce.
Zdrowy Ty Orlicz - Fodder 2:3 (-18, 22, -23, 16, -8))

SUCHEDNIOWSKI SPORT
  Redaguje: SZYMON PIASTA                                                                            Nr. 03 (454)/2017

Terminarz Orlicza
Terminarz rundy rewanżowej, z wynikami z jesieni:
19 marca GKS Rudki - Orlicz 0:0
26 marca Zenit Chmielnik - Orlicz 1:1
2 kwietnia godz. 16 Orlicz - Wicher Miedziana G. 2:1
9 kwietnia Lechia Strawczyn - Orlicz 1:6
15 kwietnia Orlicz - Sparta Dwikozy 1:2
23 kwietnia Kamienna Brody - Orlicz 2:1
30 kwietnia 17 Orlicz - Gród Wiślica 0:1
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w tenisie stołowym. W 1950 roku mistrzem został 
Mieczysław Kowalik, rok później Jerzy Kozłow-
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li w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskie, 
zdobywając 4 medale w kategorii wiekowej wete-
ran. Drugie miejsce w deblu wywalczył Żołądek 
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SIATKÓWKA
W sali gimnastycznej Gimnazjum, w każdy 
poniedziałek, środę i piątek w godz. 16-18 
odbywają się zajęcia z siatkówki dla młodzieży.
Kontakt tel. 604 128 927
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Julki wygrywają!
W niedzielę, 5 marca w suchedniowskiej hali 

sportowej odbył się Ogólnopolski Turniej Młodzi-
ków Młodszych w badmintonie. Bardzo dobry wy-
stęp zanotowały nasze zawodniczki, które dwa razy 
stawały na najwyższym stopniu podium, a po jed-
nym razie na drugim i trzecim.

Pierwsze miejsce wywalczyła w grze pojedyn-
czej Julia Pajek, która w finale wygrała z Małgo-
rzatą Muszyńską (Plesbad Pszczyna) 2:1 (15, -17, 
17). W półfinale Muszyńska ograła Julię Pająk, 
wygrywając 2:1 (19, -14, 19). W singlu grała jeszcze 
Joanna Więckowska, która zajęła drugie miejsce 
w grupie i zakończyła zawody na 14 miejscu oraz 
Alicja Więckowska, która nie wyszła z grupy

Drugi triumf święciły Julki w deblu, wygrywając 
w finale z Angeliką Kowarską (Technik Głubczyce)/
Muszyńską (Plesbad) 2:0 (12, 20). Drugie miejsce na 
podium przypadło w mikście Julii Pająk z Fran-
ciszkiem Dera, którzy w finale przegrali z Piotrem 
Tomaszewskim (UKS Morawica)/Martą Styczyń-
ską (Uniwersytet Warszawski) 0:2 (-12, -13). Na 7. 
miejscu zawody ukończyła Joanna Więckowska 
z Eweliną Bogdan (Junis Szczucin).

Gratulacje dla naszych młodych badmintonistek!

Medale w Warszawie
W tym samym czasie grupka zawodników Orli-

cza walczyła o punkty rankingowe w Warszawie, 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów Młod-
szych i Młodzików. Najlepiej radził sobie Miłosz 
Miernik, który w singlu i w mikście z Weroniką 
Górniak (Warszawa) był drugi, a w deblu z Alek-
sandrem Dzwonnikiem (Warszawa) trzeci. Ponad-
to Andrzej Pięta z Oliwią Kocz wywalczyli srebro 
w mikście, Weronika Zięba z Kocz srebro w deblu 
i Weronika z Łukaszem Homelem (Warszawa) brąz. 
Gratulacje dla wszystkich za bardzo dobrą postawę 
i zdobyte punkty rankingowe, które będą decydo-
wać przy rozstawieniach na mistrzostwach Polski.

SPORT

Grali seniorzy badmintona
W sobotę, 4 marca w suchedniowskiej hali spor-

towej został rozegrany 18 Yonex Open Forever 
Young w badmintonie. Na parkietach można było 
oglądać „starszych” uczestników, ale którym nie 
sprostałby niejeden młodszy. W sumie rozegrano 
217 spotkań, które dostarczyły wiele emocji spor-
towych. W tym gronie świetnie radzili sobie su-
chedniowianie, którzy pięciokrotnie stawali na po-
dium.

Pierwsze miejsce w deblu w kategorii wiekowej 
40+ wywalczyli  Zbigniew Przyjemski i Stani-
sław Wikło. Również pierwsze lokaty przypadły 
w mikście dla Marka Gałczyńskiego i Joanny 
Stobieckiej (30+) i Stanisława Wikło z Marią 
Brzeźnicką (50+).

Drugie miejsca wywalczyli: w singlu 45+ To-
masz Stopa i w deblu 35+ Marek Gałczyński 
z Tomaszem Stopą.

Trzecie miejsce wywalczyła Joanna Stobiecka 
z Karoliną Olejarz w deblu 25+.

6 razy na podium
Od 24 do 26 lutego w suchedniowskiej hali spor-

towej trwał turniej badmintonowy z cyklu Grand 
Prix Gold, w kategorii wiekowej juniorów i młodzi-
ków, którzy rywalizowali w grupie mistrzowskiej 
„A” i grupie „B”. Miejsce w danej grupie było uza-
leżnione od lokaty na listach rankingowych PZBad.

Był to bardzo dobry występ naszych badmintoni-
stek, które wywalczyły trzy pierwsze miejsca, dwa 
drugie i jedno trzecie. W grze pojedynczej spotkały 
się Wiktoria i Zuzia. Był to pojedynek godny finału, 
nasze zawodniczki stoczyły trzysetowy bój i osta-
tecznie górą była Wiktoria wygrywając 2:1 (-17, 18, 
15). Nie mniejsze emocje towarzyszyły grze deblo-
wej, ponownie z udziałem reprezentantek Orlicza. 
Tym razem Wiktoria grając w parze z Aleksandrą 
Goszczyńską wygrały z Izą mającą za partnerkę 
Wiktorię Adamek 2:0 (11, 15). Zuzia z Aleksandrą 
Felską zakończyły rywalizację na trzecim miejscu. 
Kolejny suchedniowski finał był w mikście, gdzie na 
najwyższym stopniu podium stanęła Iza z Radosła-
wem Wróblem. Gratulujemy!

Wiktoria grała w ME...

W Lubinie, od 15 do 19 lutego rozgrywane są Mi-
strzostwa Europy Drużyn Mieszanych. Po raz pierw-
szy barwy Polski w zespole seniorów reprezento-
wała Wiktoria Dąbczyńska. W pierwszym meczu 
z Hiszpanią Wiktoria zagrała w singlu, a jej rywalką 
była Carolina Marin, dwukrotna mistrzyni świata 
i złota medalistka olimpijska (2016). Wiktoria prze-
grała do 9 i 10, ale gra z tak utytułowaną przeciw-
niczką to dla naszej młodej zawodniczki było du-
żym przeżyciem, tym bardziej gratulacje za ugrane 
punkty. Ostatecznie Polska wygrała 3:2. W drugim 
meczu Polska przegrała z Rosją 0:5, a Wiktoria ule-
gła Natalii Peminova do 10 i 12. W ćwierćfinale Pol-
ska przegrała z Niemcami 1:3, Wiktoria i tym razem 
nie dała rady ulegając do 12 i 18 Fabianne Deprez. 
Niemniej był to udany występ reprezentantki Orli-
cza, a zdobyte doświadczenie z pewnością zapro-
centuje.

...a Ola w MP

W tym samym czasie w Lubinie rozgrywane były 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w badmintonie, w których wystąpiła 
reprezentantka Orlicza Aleksandra Pająk. Nasza 
zawodniczka w singlu wygrała z Aleksandrą Reme-
novą (Słowacja) 2:0 (13, 7), ale w kolejnej rundzie 
po trzysetowej walce uległa Aleksandrze Radzi-
szewskiej 1:2 (17, -17, -19). W deblu Ola grając w pa-
rze z Karoliną Szubert miały pecha w losowaniu 
drabinki, ponieważ w pierwszej rundzie wpadły na 
późniejsze mistrzynie Mariia Golubeva/Olga Kulko-
va (Rosja) i przegrały 0:2 (-12, -10).
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III Bieg Kobiet za nami
Nie cyckamy się z rakiem – pod takim hasłem 

z udziałem około 300 kobiet w niedzielę 5 marca, 
w Suchedniowie odbył się III Suchedniowski Bieg 
Kobiet. W 2015 roku z okazji Dnia Kobiet, odbył 
się pierwszy, spontaniczny, kameralny wówczas 

bieg. Idea bardzo spodobała się uczestniczkom, 
mieszkankom Suchedniowa i okolic. Dopisała 
również publiczność.

W tym roku sygnał do startu dał burmistrz  
Cezary Błach, po około 20 minutach pierwsze 
zawodniczki dotarły na metę. Zwyciężyła Maria 
Pytel, druga była Wioletta Jaśkowska (ubie-
głoroczna triumfatorka biegu), trzecia Klaudia 
Kotańska. 

Organizatorzy nagrodzili również ostatnią 
uczestniczkę biegu, którą była Justyna Wol-
ska-Filipek, która biegła razem z 9-letnią córką 

Alicją, a wszystkie panie otrzymały pamiątkowe 
medale oraz kwiaty z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet. Spośród wszystkich uczestniczek wyloso-
wano kilkanaście, które również otrzymały upo-

minki. Dla wszystkich uczestniczek biegu organi-
zatorzy przygotowali kilka niespodzianek, m.in. 
porady lekarskie, pamiątkowe medale, słodki 
poczęstunek na mecie oraz kwiaty z okazji Dnia 
Kobiet. Na miejscu były prowadzone badania pro-
filaktyczne w cytomammobusie.

Organizatorem III Suchedniowskiego Biegu 

Kobiet była Grupa Biegający Suchedniów, Świę-
tokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA 
i Urząd Miasta i Gminy Suchedniów. 

Zaznaczmy, że z roku na rok, wydarzenie cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem nie tylko 
biegaczek z Suchedniowa i najbliższej okolicy, ale 
również z innych zakątków województwa. Nabie-
ra ono również coraz bardziej wymiaru rodzinne-
go, gdyż biegaczkom licznie towarzyszą panowie 
oraz duża liczba dzieci.

Jacenty Kita


