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„Karnawałowe rytmy w Kuźnicy”
W niedzielę, 19 lutego na zakończenie karnawału w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica od-

było się wydarzenie muzyczne zatytułowane Karnawałowe rytmy w Kuźnicy.
Czytaj na str. 24

Promocja albumu „Powiat  
Skarżyski oczami mieszkańców”

10 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Most-
kach odbyła się promocja albumu fotograficz-
nego Powiat Skarżyski oczami mieszkańców wy-
danego w nakładzie 1000 egzemplarzy przez 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Czytaj na str. 10

Teatr Rodzica „Niespodzianka” 
pokazał klasę

Ostatniego dnia stycznia w CKI w Michniowie 
na rozpoczęcie ferii zimowych doskonałą niespo-
dziankę swym dzieciakom sprawili rodzice two-
rzący teatr Niespodzianka.

Czytaj na str. 11

Drew-rut zwycięzcą  
Suchedniowskiej Ligi Futsalu

W sobotę 18 lutego rozegrana została ostatnia 
kolejka Suchedniowskiej Ligi Futsalu. Zwycięzcą 
została drużyna Drew-rut, przed AKS Wzdół i Eu-
ro-Mobil.

Czytaj na str. 14

Pamiętamy o naszej nauczycielce Irenie Zielińskiej 
Z wielką radością i satysfak-

cją informujemy, że w gościn-
nych murach Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Suchedniowie już po 
raz trzeci spotkali się ucznio-
wie, którzy wzięli udział w III 
Konkursie Literackim im. Ireny  
Zielińskiej.

Czytaj na str. 5
Laury dla Wiktorii Dąbczyńskiej

Przed rozpoczę-
ciem zawodów Grand 
Prix GOLD Wiktoria  
Dąbczyńska uhono-
rowana została pa-
miątkowym grawer-
tonem i kwiatami od 
swych trenerów, ko-
leżanek i kolegów, 
zaś od burmistrza  
Cezarego Błacha oraz prezesa ŚZB Zbigniewa 
Wojciechowskiego nagrodami rzeczowymi. To 
uhonorowanie naszej zawodniczki za ostatnie 
osiągnięcia sportowe.         (jk)
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Wydarzenia Miesiąca

Klaudia Obara stypendystką Prezesa Rady Ministrów
Uczennica Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Klaudia Obara została stypen-

dystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Jest jedną z ośmiu stypendystek w powiecie 
skarżyskim uhonorowaną tym prestiżowym stypendium.

(jaki)

We wtorek 7 lutego w suchedniowskiej Kuź-
nicy odbyło się uroczyste podpisanie autorskich 
umów z sześcioosobowym zespołem autorskim, 
który rozpoczyna prace nad opracowaniem Mo-
nografii Miasta i Gminy Suchedniów. To chyba 
najwyższy czas, aby nasze miasto doczekało się 
profesjonalnie opracowanej przebogatej historii 
naszego miasta i gminy, jako że jesteśmy w tej 
chwili jedynym samorządem w powiecie, który 
takiego opracowania nie posiada.

- Suchedniów to miasto i gmina o bardzo szero-
kich i daleko sięgających tradycjach historycznych 
z wieloma wydarzeniami, które miały miejsce na 
naszej ziemi. Z wieloma postaciami, które zapisa-
ły się na kartach historii. Pomimo takich tradycji 
i potencjału historycznego, który ma gmina Su-

chedniów do dnia dzisiejszego nie doczekała się 
jakiegokolwiek ważnego-naukowego opracowa-
nia. W drugim półroczu 2016 roku rozpoczęliśmy 
rozmowy, aby takie opracowanie powstało. Dzi-
siejsze spotkanie jest ukoronowaniem tych prac. 
Przystępujemy do opracowania monografii Mia-
sta i Gminy Suchedniów - mówił podczas konfe-
rencji burmistrz Cezary Błach.

W składzie zespołu autorskiego, który przygo-
tuje monografię znaleźli się: dr hab. nauk huma-
nistycznych Grzegorz Miernik, dr Sebastian 
Piątkowski, Krzysztof Zemeła, dr Marcin 
Medyński, dr nauk humanistycznych w zakresie 
historii Tadeusz Wojewoda  oraz dr Piotr Kar-
dyś.  -Dużo pracy przed nami i ten rok zapowiada 
się jako bardzo pracowity. Mamy nadzieję, że  jest 
jeszcze wiele nieodkrytych faktów w archiwach 
na temat Suchedniowa, które  odnajdziemy- mó-
wił dr Marcin Medyński.

W tym roku zespół w oparciu o kwerendę w ar-
chiwach państwowych, kościelnych oraz prywat-

Suchedniów będzie miał monografię
nych i rozpoznaniu zasobu źródłowego dotyczą-
cego gminy Suchedniów przygotuje konspekt 

monografii, który zostanie przedstawiony do 
końca roku. W 2018 roku monografia zostanie 

przedstawiona z pełnym aparatem naukowym 
i kompletną bibliografią.

Monografia będzie obejmować części dotyczą-
ce pradziejów i średniowiecza, okresu wczesno-
nowożytnego, niewoli narodowej, I wojny świa-
towej, międzywojnia, II wojny światowej oraz 
okresu powojennego. 

Orientacyjne koszty opracowania monografii 
oraz jej druku szacowane są na około 50-60 tys. 
złotych.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
Jacenty Kita
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TeMaT Miesiąca

-Kolej jest już nami zmęczona i temat likwi-
dacji przejazdu kolejowego na ul. Langiewicza 
chce ostatecznie zamknąć – mówiła poseł Maria 
Zuba podczas spotkania, które 2 lutego odbyło 
się w suchedniowskim gimnazjum. A burmistrz 

Cezary Błach dodał: -Byłoby to przedsięwzięcie 
realizowane przez trzy podmioty: PKP PLK, Sta-
rostwo Powiatowe i Gminę Suchedniów. Z udzia-
łem ponad 120 osób 2 lutego w suchedniowskim 
gimnazjum odbyło się spotkanie konsultacyjne 
w tej sprawie.

Temat likwidacji tego uciążliwego dla miesz-
kańców i kierowców przejazdu po raz pierwszy 
pojawił się w 1994 roku, później w roku 2006. Te-
raz powraca ponownie, ale z dużą szansą na re-
alizację w latach 2019-2020. Dziś dziennie prze-
jeżdża przez Suchedniów około 70. pociągów. 

Z przejazdu na dobę korzysta średnio 3827 pojaz-
dów, czekających na przejazd pociągu od 5 do 12 
minut, a przy manewrowaniu pociągów nawet 
20 minut.  Ale to również ruch pieszy setek osób, 
mieszkańców miasta. 

Przedstawioną koncepcję przebudowy ko-
munikacji w tej części miasta w ekspresowym 
tempie opracowała gmina, jej założenia przed-
stawił zastępca burmistrza Dariusz Miernik, 
który pracował już przy pierwszej koncepcji 
z 1994 roku. Poseł Maria Zuba powiedziała, że 
przedstawiona koncepcja zakłada:

1. Likwidację przejazdu kolejowego.
2. Wybudowanie w tym miejscu podziemnego 

przejścia dla pieszych ze ścieżką rowerową.
3. Ale przede wszystkim budowę podziemne-

go przejazdu o parametrach drogi powiatowej 
wraz z drogami towarzyszącymi na wysokości  
tzw. wygonu.

Całość nakładów ze strony PKP PLK ma wynieść 
około 80 mln złotych, do tego wydatki poniosą 
też samorządy Powiatu i Gminy (przede wszyst-
kim przebudowa ul. Stokowiec i Szerokiej). 

Mieszkańcy mieli wiele pytań związanych 
m.in. z kosztami, jakie musi ponieść gmina, z uła-
twieniami dla osób starszych i niepełnospraw-
nych, utrudnieniami podczas realizacji inwestycji 
czy też budowa chodnika na ul. Stokowiec i Sze-

Przejazd na ul. Bugaj zniknie do 2020 roku? rokiej (opracowanie projektu jest uwzględnione 
w budżecie na ten rok).

Burmistrz Cezary Błach nie krył, że będzie to 
duży wydatek finansowy dla gminy, wobec cze-
kających nas już w tym roku inwestycji tj. budo-

wa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni, roz-
budowa i modernizacja budynku szkoły przy ul. 
Szarych Szeregów czy też remont suchedniow-
skiego zalewu. –Ale trzeba być optymistą – do-
dał.

Spotkanie zostało zorganizowane przez komi-
tety zarządy osiedli z ul. Langiewicza i Stokowiec, 
poseł Marię Zuba oraz radnych Lidię Pikulską 
i Krzysztofa Ślęzaka.

Wydaje się, że idą dobre czasy pod względem 
inwestycyjnym. Już w roku 2016 wiele z nich, choć 
drobnych, udało się zrealizować. W tym roku roz-
poczną się te wskazane wyżej przez burmistrza, 
ale trzeba też pamiętać, że Urząd Marszałkowski 
wspólnie z gminą (która przekaże 200.000 zł na 

opracowanie dokumentacji) przygotowuje się do 
kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 751. Przed nami również rewitalizacja parku 
miejskiego oraz ul. Powstańców wraz z okolicą. 

Jakie będzie nasze miasto za około pięć lat?
Jacenty Kita
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77. rocznica egzekucji na 
Borze

Delegacja Gminy Suchedniów uczestniczyła 12 
lutego w obchodach 77. rocznicy egzekucji na Bo-
rze 360. polskich patriotów. Uroczystości poprze-
dzone zostały mszą św. w kościele p.w. Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy na Borze. 

Wiązankę kwiatów w imieniu Gminy Suched-
niów przed mogiłą w lesie na Borze złożyli prze-
wodnicząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń 
i zastępca burmistrza Dariusz Miernik. Obchody 

rocznicowe uświetnił występ artystyczny w wy-
konaniu uczniów skarżyskiego Gimnazjum nr 2. 

(jaki)

Z wizytą w sejmie
W dniu 15 lutego dzięki uprzejmości poseł 

Marii Zuby 46. uczniów Gimnazjum im. Stani-
sława Staszica mogło wziąć udział w wyjątko-
wej wycieczce do Warszawy. 

Uczniowie zwiedzili Pałac Prezydenta, podzi-
wiając piękne i stylowe wnętrza budynku oraz 

niezwykłe kompozycje kwiatów, mieli okazję 
dowiedzieć się jak zaczynała się polska demo-
kracja, kolejnym etapem były kuluary sejmowe 
i lekcja Wos-u dotycząca ustroju państwa i trój-
podziału władzy. Ostatnim punktem wycieczki 
była wizyta w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, chwila refleksji i zadumy, niesamowita 
lekcja historii, która na długo pozostanie w na-
szej pamięci.

Dyrektor Gimnazjum Zdzisław Wojnarski 
oraz nauczyciele Anita Sołkiewicz, Iwona 
Berlińska i Monika Dulęba serdecznie dzię-
kują poseł Marii Zubie i pracownikowi biura 
Paulinie Żak za pomoc w organizacji tej wy-
cieczki.

Informacja w sprawie opłat 
za wieczyste użytkowanie 
gruntów za rok 2017

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie 
przypomina, że do dnia 31.03.2017 r. należy 
wnieść opłatę roczną za użytkowanie wie-
czyste nieruchomości gminnych za rok 2017.

W dowodzie wpłaty należy określić nie-
ruchomość, której wpłata dotyczy. Nieuisz-
czenie w/w opłaty we wskazanym terminie 
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych 
za zwłokę.

Opłatę należy wnosić:
- na konto bankowe UMiG w Banku Spół-

dzielczym w Suchedniowie nr 10 8520 0007 
2001 0000 0097 0001

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie przy ul. Fabrycznej 5.

Będą szczepienia przeciw 
pneumokokom

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów poda-
je do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lute-
go 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert 
na realizację w 2017r.  Programu szczepień pro-
filaktycznych przeciw pneumokokom dzieci do 2 
roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów 
na lata 2015 – 2018.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Promyk 
Sp. z o.o. w Suchedniowie, który zaproponował 
cenę jednej dawki szczepionki w wysokości 260 
zł. Oferta spełniła kryteria konkursowe i zosta-
ła wybrana.

Gmina Suchedniów pokryje 50% kosztów 
szczepienia jedną dawką tj. 130 zł. Pozosta-
łe 50% kosztów pokryją rodzice szczepio-
nych dzieci.

Szczepienia są wykonywane od 3.02.2017r. 
siedzibie NZOZ Promyk w Suchedniowie, ul. E. 
Peck 9A.

Wszystkim tym, którzy byli z nami 
w najtrudniejszych chwilach i podzielają 

nasz smutek po odejściu ukochanego 
Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

Ś.P. Jerzego Pałaca
oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli 

w uroczystościach pogrzebowych, 
serdeczne podziękowania składa 

Rodzina Pałaców

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej 

Ś.P. Sabiny Pająk 
Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym 
za życzliwość i okazane współczucie, 
modlitwę oraz ofiarowane Msze św., 

serdeczne podziękowanie 
składa 

Rodzina
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III konkurs literacki w SP 3 Suchedniów

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, 
że w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 
3 w Suchedniowie już po raz trzeci spotkali się 
uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie lite-
rackim im. Ireny Zielińskiej, Radość pisania. Moż-

ność utrwalania.
Irena Zielińska, jedna z pierwszych polonistek 

naszej szkoły jest patronką sali lekcyjnej, w której 
odbywają się zajęcia z języka polskiego i historii. 
Przypomnijmy, że całkowity koszt remontu pra-
cowni oraz jej wyposażenia ufundował syn na-
uczycielki, Sławomir Zieliński, chcąc w ten spo-
sób uhonorować swą matkę.

Po otwarciu pracowni narodził się pomysł by 
w jej progach odbywał się konkurs literacki dla 
uczniów z naszej okolicy, którzy mogliby zapre-
zentować swoje talenty pisarskie.

I tak już po raz trzeci uczniowie pobliskich szkół 
stanęli w szranki w szlachetnej rywalizacji na pió-
ra.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Suchedniowie, którą repre-
zentowali: Natalia Kłys, Maria Knecht i Mar-

Pamiętamy o naszej nauczycielce Irenie Zielińskiej
tyna Stando; Szkoła Podstawowa w Ostojowie 
z uczniami: Marią Obarą, Natalią Leską i Nikolą 
Przeorską. Ze Szkoły Podstawowej w Parszowie 
udział wzięli: Julia Jaźwiec i Liwia Borkiewicz, 
ze Szkoły Podstawowej w Łącznej gościliśmy: Ma-
riannę Piróg, Izabelę Kałuzińską i Oliwię Pi-
wowarczyk, ze Szkoły Podstawowej w Goździe: 
Roksanę Borowiec, Jakuba Dulnego i Klaudię 
Skóra, zaś  gospodarzy, czyli Szkołę Podstawo-
wą nr 3 w Suchedniowie reprezentowali: Oliwia 
Brzezińska, Karolina Chłopek i Dawid Białek.

Zadaniem uczniów biorących udział konkursie 
było napisanie pracy literackiej (lub popularnie – 
wypracowania) na jeden z tematów, który został 
wylosowany przez jury, spośród tematów przygo-
towanych przez nauczycieli polonistów ze wszyst-
kich szkół, które uczestniczyły w konkursie. Na na-
pisanie wypracowania uczniowie mieli 70 minut.

Aby konkurs był jak najbardziej obiektywny po-
wołano niezależne jury, którego zadaniem było 
wyłonienie laureatów i czuwanie nad sprawnym 
przebiegiem konkursu. A oto skład jury: Anna 
Zielińska-Brudek, z zawodu policjantka, na 
co dzień pracuje w Wydziale Ruchu Drogowego 
w Kielcach, z wykształcenia filolog, z zamiłowa-
nia poetka. Dotychczas wydała 3 tomiki poezji: 
Gorzkie owoce, Tymczasowi, W oknie zaufania. Au-
torka słów do pierwszej w kraju Kolędy policyjnej, 
do której muzykę skomponował Romuald Lip-
ko; Anna Salwa – nauczycielka języka polskiego 
z suchedniowskiego gimnazjum, Małgorzata Wi-
śniewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Suchedniowie oraz Michał Redli-
ca – nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół 
w Suchedniowie.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że nasze jury 
było wyjątkowo profesjonalne, ale jak zwykle nie 
miało łatwego zadania, by wybrać najlepsze prace.

W czasie, kiedy jury udało się na obrady (na 
pewno były burzliwe), uczniowie spotkali się w sali 
nr 37 i uczestniczyli w warsztatach plastycznych. 
Zadanie polegało na stworzeniu wizji artystycznej 
(obraz, plakat, rysunek, itp.) tematów konkurso-
wych. Dzięki temu czas oczekiwania na werdykt 
jury na pewno nie był tak stresujący. 

I oto przyszła długo oczekiwana chwila. Jury 
ogłosiło wyniki: 1 miejsce – Maria Knecht – SP 
nr 1 Suchedniów, 2 miejsce – Julia Jaźwiec – SP 
Parszów, 3 miejsce – Oliwia Brzezińska – SP nr 
3 Suchedniów, wyróżnienia: Martyna Stando (SP 
nr 1 Suchedniów), Izabela Kałuzińska (SP Łącz-
na).

Nagrody (najnowsze zdobycze elektroniki, m.in. 
czytnik elektroniczny, kamery sportowe) ufundo-
wała rodzina pani Ireny Zielińskiej: mąż Ryszard, 
córka Małgorzata, syn Sławomir. 

Uczestnicy wydarzenia doświadczyli wielu po-
zytywnych emocji, gdyż honorowym gościem był 
pan Ryszard Zieliński – mąż patronki konkursu 
i pierwszy kierownik Szkoły Podstawowej nr 3. 
Panu Zielińskiemu składamy serdeczne podzię-
kowanie, za to, że co roku zaszczyca nas swoją 
obecnością. 

Konkurs nie odbyłby się, gdyby nie zaangażowa-
nie nauczycieli polonistów, którzy na co dzień pra-
cują nad warsztatem literackim uczniów. Dyrekcja 
szkoły serdecznie dziękuje nauczycielom: Mario-
li Pasek, Beacie Osman, Patrycji Ledwójcik, 
Iwonie Domagale, Ewie Głogowskiej, Izabeli 
Kutyła-Paduch, Joannie Piaście-Siechowicz, 
Agnieszce Witczak, Marzenie Wojnarskiej, 
Izabeli Głowali-Działak za przygotowanie dzie-
ci. Pani Renacie Wikło, Marzenie Wojnarskiej, 
Małgorzacie Rek, Aleksandrze Gołębiow-
skiej, Urszuli Piaście-Kuszewskiej, Monice 
Bator,  za organizację konkursu.

Cała nasza szkoła serdecznie dziękuje Państwu 
Ryszardowi, Małgorzacie i Sławomirowi Zie-
lińskim za przyjaźń i wsparcie duchowe.

Do zobaczenia za rok!
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z Prac rady Miejskiej

Na sesji rady miejskiej w dniu 9 lutego podję-
te zostały m.in. uchwały dotyczące dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 
Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego 
oraz sprawie akceptacji Koncepcji zmiany przebie-
gu drogi powiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowa-
nia dwupoziomowego w ramach projektu prace na 
linii nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna Kielce – 
Kozłów. Wszystkie projekty uchwał procedowane  
na sesji przyjęte zostały jednogłośnie.

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła 
przewodnicząca rady Małgorzata Styczeń, se-
kretarzem obrad był Sebastian Odelski.

W czasie przeznaczonym na wystąpienia za-
proszonych gości najpierw wystąpił starosta 

skarżyski Jerzy Żmijewski, który poinformował 
o tym, że zarząd powiatu podjął decyzję o wpro-
wadzeniu do budżetu na 2017 rok budowę chod-
nika w Mostkach (200.000 złotych wobec kosz-
torysu opiewającego na 470.000 zł). W planach 
powiatu jest także opracowanie w tym roku pro-
jektu chodnika na ul. Zagórskiej, ale jest również 
szansa na to, że przy zaangażowaniu prywatnego 
inwestora uda się zmodernizować tę drogę. Decy-
zję zapadną wkrótce. Ponadto w ZS im. Henryka 
Sienkiewicza zlikwidowane zostaną Liceum Pro-
filowane oraz Technikum Uzupełniające (de facto 
są one tylko na papierze).

Później Ewa Antosik zgłosiła zastrzeżenia do 
sposobu usuwania awarii sieci wodociągowej  
(z czym nie zgodził się kierownik ZGK Stanisław 
Dymarczyk), Kazimierza Matla nadal drążył 
sprawę prawidłowego oznakowania skrzyżowa-
nia ul. Kościuszki z ul. E.Peck, a Marian Leski 
pytał o ewentualną budowę sklepu wielkopo-

wierzchniowego sieci Dino przy ul. Bugaj.
Miłym akcentem sesji było wystąpienie dele-

gacji dzieci uczęszczających na zajęcie podczas 
ferii do Kuźnicy. Dzieci poprosiły o… przedłuże-

nie ferii i nie likwidację wakacji. 
Interpelacje i wnioski składali radni. Mirosław 

Obara sprostował swoje wystąpienie z poprzed-
niej sesji o braku inwestycji w jego obwodzie 
(wykonana została w 2016 roku ul. Jałowcowa), 
Krzysztof Ślęzak pytał również o prawdopo-
dobne powstanie sklepu Dino (i ewentualną ko-
lizję tej inwestycji z planowaną likwidacją prze-
jazdu kolejowego), Lidia Pikulska poprosiła 
o informację na temat przebudowy drogi 751 Su-
chedniów – Bodzentyn, Paweł Słoma poprosił 

o przybliżenie nowych zasad wycinki drzew.
Najpierw starosta Jerzy Żmijewski zdemen-

tował informację, że starostwo wydało pozwo-
lenie na budowę sklepu Dinio. Spółka wystąpiła 
tylko o wydanie pozwolenia na wjazd na tą dział-
kę. Starosta pismo spółki, a także protest kilku-
dziesięciu mieszkańców Suchedniowa, przekazał 
do Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji z proś-
bą o opinię.

Później burmistrz Cezary Błach wyjaśnił, że 
trwają prace nad opracowaniem dokumenta-
cji na przebudowę drogi nr 751 (gmina do koń-
ca czerwca br. ma przekazać 200.000 zł na ten 
projekt). Opóźnienie wynika z konieczności wielu 
uzgodnień m.in. z PKP. Burmistrz dodał, że m.in. 
na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
gmina złożyła wnioski o termomodernizację bu-
dynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów i Urzędu 
Miasta i Gminy. 

Wyjaśnił też szerzej zasady wycinki drzew.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

-  zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie,

-  zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej 
w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999r. 
w sprawie określenia obwodu Samorządowej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Su-
chedniowie, ul. Ogrodowa 12,

-  dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjum na terenie Gminy Suchedniów do no-
wego ustroju szkolnego, 

-  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Suchedniów na lata 2017-2038, 

-  zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 
rok 2017,

-  akceptacji Koncepcji zmiany przebiegu drogi po-
wiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowania dwu-
poziomowego w ramach projektu prace na linii 

Za nami XXXI sesja rady miejskiej
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nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna Kielce – Kozłów, 
-  zmiany statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica w Suchedniowie.

Rada przyjęła również Ramowy Planu Pracy Rady Miejskiej oraz plany pracy komisji sta-
łych Rady Miejskiej na 2017 rok.

Jacenty Kita

Reforma oświaty jest niemal pewna, choć 
zbierane są podpisy pod referendum w tej 
sprawie, a związkowcy ze Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego na połowę marca zapowiadają 
strajk generalny.

Samorządy jednak (bo takie są wymogi praw-
ne) już podjęły działania w kierunku przystoso-
wania nie tylko sieci szkół do nowej rzeczywisto-
ści szkolnej, ale również placówek oświatowych, 
w tym wykonania niezbędnych prac moderniza-
cyjnych i remontowych. 

Wychodząc temu na przeciw w dniu 23 stycz-
nia burmistrz Cezary Błach podpisał umowę 
z firmą OKO architekci Andrzej Starachowski z  
Kielc, której przedmiotem jest opracowanie pro-
jektu budowlanego na przebudowę, rozbudowę 
i zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz ter-
momodernizacja budynków szkoły przy ul. Szarych  
Szeregów 6 w Suchedniowie.

Zgodnie z umową projekt obejmować będzie 
m.in. przebudowę kuchni i stołówki i kapitalny 
remont wewnątrz budynku wraz z  przystosowa-
niem obiektu dla uczniów niepełnosprawnych, 
a także rozbudowę sali gimnastycznej, zagospo-
darowanie terenu wokół szkoły, w tym miedzy 
innymi boisko o nawierzchni z trawy sztucznej, 
boisko wielofunkcyjne z poliuretanu oraz plac za-
baw. Projekt zostanie opracowany  do 30 wrze-
śnia 2017 r. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane 
do realizacji w ramach dotacji  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2014 – 2020, przeznaczonych na 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Konieczność podjęcia działań inwestycyjnych 
w infrastrukturę edukacyjną z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i poprawą warunków eduka-
cyjnych wynika z Kompleksowego Planu Rozwoju 
Szkół w Gminie Suchedniów, w którym poddano 
analizie kilka wariantów rozbudowy infrastruk-
tury. Najkorzystniejszym wariantem pod wzglę-
dem kosztowym oraz trwałości rozwiązań jest 
wariant polegający przede wszystkim na rozbu-
dowie budynku przy ulicy Szarych Szeregów 6, 
który będzie pełnił funkcję siedziby Szkoły Pod-
stawowej Nr 1.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem pro-
jektu budowlanego na przebudowę, rozbudowę 
i zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz 
termomodernizację budynku Gimnazjum.

Przygotowanie dokumentacji zostało podzie-
lone na trzy etapy:
1. wykonanie projektu prac modernizacyjnych 

wewnątrz budynku, przygotowania kuchni, 
stołówki, szatni z wyposażeniem, sali kompu-
terowej, sal lekcyjnych, przystosowania obiek-
tu dla osób niepełnosprawnych – termin reali-
zacji do 30 maja 2017 r.

2. wykonanie projektu termomodernizacji bu-
dynku szkoły – termin realizacji do 30 maja 
2017 r.

3. wykonanie projektu rozbudowy sali gimna-
stycznej, zagospodarowania terenu: boisko 

o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, 
wykonanie oświetlenia, placu zabaw, chodni-
ków, zieleni, małej architektury, itp. – termin 
realizacji do 30 września 2017 r.
Przewiduje się, że dokumentacja do etapu 

I i II zostanie wykonana przed terminem, co po-
zwoli na zakończenie realizacji inwestycji przed 
1 września 2017 r. Realizacja zadań objętych III 
etapem to rok 2018.

Do przeniesionej do budynku obecnego gim-
nazjum Jedynki od dnia 1 września 2017 r. będzie 
uczęszczać ok. 340 uczniów (w tym 165 uczniów 
gimnazjum - klasy II i III) w 16 oddziałach. Liczba 
uczniów w każdym oddziale nie będzie przekra-
czać dozwolonej przepisami prawa liczebności 
uczniów w klasie. W roku szkolnym 2018/2019 
liczba uczniów w Jedynce będzie wynosiła ok. 
280 (w tym 85 uczniów gimnazjum - klasy III), 
w roku szkolnym 2019/2020 ok. 200 uczniów (już 
bez uczniów gimnazjum). Dzieci z klas najmłod-
szych będą miały wydzielony jeden pawilon z sa-
lami do nauki, szatnią i toaletami w taki sposób, 
aby nie miały bezpośredniego kontaktu z ucznia-
mi ze starszych klas.

Dowóz uczniów do szkoły będzie funkcjonował 
na dotychczasowym poziomie. Gmina jest zobo-
wiązana jako zadanie własne zapewnić dzieciom 
dowóz do szkoły. W odniesieniu do pracowników 
pedagogicznych jak również pracowników admi-
nistracji i obsługi Jedynki zmiana siedziby szkoły 
nie skutkuje zwolnieniami z pracy.

(jaki)

Największa inwestycja oświatowa od lat

Zapowiedzi kulturalne „Kuźnicy”
-  8 marca, godz. 17.30 - Dzień Kobiet z piosenką Anny Jan-

tar w wykonaniu Anny Żebrowskiej.

-  12 marca, godz. 17.00 – sztuka teatralna Gąska.

-  19 marca, godz. 17.00 – Duchy poetów w przestrzeni nad 
Kuźnicą. Wieczór wspomnieniowy poświęcony poetom 
i pisarzom związanych z Suchedniowem: Ryszardem 
Miernikiem, Stanisławem Pająkiem i Francisz-
kiem Rekiem. Poetów wspomni prezes kieleckiego 
oddziału Związku Literatów Polskich Stanisław Ny-
czaj, ich twórczość prezentować będzie Anna Zaczek, 
oprawę muzyczno-taneczną zapewni grupa teatralna 
prowadzona przez Michała Ośkę.

Serdecznie zapraszamy!
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W GMinie i okolicy

26 lutego odbyło się coroczne zebranie spra-
wozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Osto-
jowie. Zebranie otworzył prezes jednostki Marek 
Malicki, a poprowadził je Grzegorz Babiarz. 

Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 
2016 przedstawił Krzysztof Rogala. Wynika 
z niego, iż druhowie z Ostojowa w tym czasie 
brali udział w 23. akcjach ratowniczo-gaśniczych, 

Zebranie sprawozdawcze OSP Ostojów
na które złożyło się 16 pożarów, 5 miejscowych 
zagrożeń, a 2 alarmy okazały się fałszywe. Ak-
tualnie OSP Ostojów liczy 25 członków, w tym 
2 wspierających.

Obecny na zebraniu burmistrz Cezary Błach 
poinformował druhów o zaplanowanych na ten 
rok pracach modernizacyjnych w strażnicy. To 
przede wszystkim doprowadzenie sieci gazowej 
do budynku i montaż centralnego ogrzewania. 
O ile pozwolą na to środki finansowe, to planuje 
się również wymianę stolarki, ocieplenie budyn-
ku i jego odnowienie w środku. 

Z kolei przedstawiciel komendy powiatowej 
PSP Szczepan Wierzbowicz przedstawił sta-
tystykę w skali całego powiatu (804 zdarzenia 
w powiecie, 84 w gminie Suchedniów), poinfor-

mował o planowanych szkoleniach w tym roku 
(będą ich 4: kierowców-konserwatorów, dowód-
ców, podstawowe i ratownictwa technicznego), 
czekających nas w czerwcu powiatowych zawo-
dach sportowo-pożarniczych oraz zaplanowa-
nych na październik ćwiczeniach powiatowych, 
które odbędą się na terenie OLPP (skład paliw) 
w Skarżysku Kościelnym.

Jacenty Kita

W ramach zajęć praktycznych nauczanych me-
todą eksperymentu w dniu 15 lutego pierwsza 
grupa uczestników projektu Kompetencje kluczo-
we szansą na sukces, projektu pod opieką E. Stęp-
nik i M. Sroczyńskiej wzięła udział w wycieczce 
do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

Podczas zwiedzania uczniowie mogli poznać 
prawa przyrody głównie  z zakresu chemii, fizyki, 
geografii i biologii  poprzez samodzielne przepro-
wadzanie doświadczeń.

Obejrzeli wystawę czasowa pt.: Płyń lub giń, na 
której poznali różne aspekty kontaktu człowieka 
z żywiołem jakim jest woda, przeprowadzali eks-

„Kompetencje kluczowe szansą na sukces”

perymenty na temat ciśnienia, pływania ciał, fa-
lowania, prądów wody, tworzenia wirów czy nur-
kowania.

W Planetarium Niebo Kopernika obserwowali 
gwiazdy świecące na niebie, wysłuchali prelekcji 
na temat gwiazdozbiorów oraz obejrzeli wysta-
wę pt.: Patrz: Ziemia. 

W kilkuosobowych zespołach, pod okiem  spe-
cjalistów samodzielnie wykonywali niezwykłe  
doświadczenia na zajęciach w laboratoriach te-
matycznych. Podczas zajęć w pracowni robotycz-
nej rozwijali zdolności techniczne i informatyczne 
budując roboty, a w pracowni fizycznej przepro-
wadzali doświadczenia, dzięki którym poznali 
własności wody. 

Udział w wycieczce w atrakcyjny sposób uzu-
pełnił wiedzę  zdobytą w szkole, a wspólne eks-

perymentowanie było okazją do integracji.        
Projekt Kompetencje kluczowe szansa na suk-

ces realizowany przez Gminę Suchedniów/Gim-
nazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie 
w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lo-
kalnej jest współfinansowany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim a Gminą Suchedniów/
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchednio-
wie. 

Całkowita wartość projektu wynosi 
423.780,25 zł, z czego wysokość uzyskanego do-
finansowania to kwota 369.940,25 zł, a 53.840 zł 
stanowi wkład własny niepieniężny.
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roczne PodsuMoWania

8 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Skar-
żysku-Kamiennej odbyło się spotkanie robocze 
przedstawicieli OSP z terenu powiatu.

Spotkanie poprowadził komendant powiatowy 
Marcin Machowski w towarzystwie swego za-
stępcy Andrzej Pyzika oraz naczelnika wydzia-

łu operacyjnego Michała Ślusarczyka i zastęp-
cy naczelnika Marcina Kuźduba. W spotkaniu 
wzięli udział również burmistrz Cezary Błach, 
odpowiedzialna za sprawy ppoż w magistracie 
Beata Borkowska oraz przedstawiciele OSP 
z Ostojowa i Suchedniowa.

Oprócz podsumowania roku ubiegłego pre-

legenci duży nacisk położyli na działalność pre-
wencyjną, w którą mają się zaangażować rów-
nież strażacy – ochotnicy. Wobec bardzo licznych 
w tym roku przypadków pożarów domów i bu-
dynków, zadymień oraz zaczadzeń, strażacy – za-
wodowcy zorganizowali 12 spotkań w szkołach, 

w których uczestniczyło ponad 2000 osób. Akcje 
uświadamiające zatytułowane Czad i ogień pro-
wadzone były także w parafiach. St. kpt. Marcin 
Kuźdub przybliżył wszystkim zalety stosowania 
czujników dymu i tlenku węgla w domach oraz 
poinformował gdzie najlepiej je zamontować. 
Przypomniał również jakie obowiązkowe prze-

Strażacy stawiają na prewencję glądy muszą wykonać właściciele domów (raz na 
5 lat przegląd instalacji elektrycznej i odgromo-
wej, raz na rok przegląd instalacji gazowej oraz 
kominowo-wentylacyjnej).

Strażacy apelują o systematyczną kontrolę 
sprawności systemów grzewczych i oraz przewo-

dów kominowych, jak również montaż czujników 
dymu i tlenku węgla (to koszt ok. 100 złotych za 
sztukę). 

Jacenty Kita

Policjanci podsumowali rok
24 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji 

w Skarżysku- Kamiennej odbyła się narada rocz-
na podsumowująca pracę skarżyskich policjan-
tów za 2016 rok. Uczestniczył w niej burmistrz  
Cezary Błach.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku 
Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Kielcach insp. Arturowi Bielec-
kiemu przez Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Ka-
miennej podinsp. Krzysztofa Leśniewskiego.  
W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Po-
wiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. 
Tomasz Śliwiński, który na wstępie przywitał 

zaproszonych gości.  W głównej części spotkania 
Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Ka-
miennej insp. Tomasz Śliwiński szczegółowo 
omówił pracę podległych mu policjantów w ob-
szarze służby kryminalnej, prewencyjnej i logi-

stycznej. Komendant Śliwiński zwrócił uwagę 
na liczbę przestępstw w powiecie, która na prze-
strzeni lat stale się zmniejsza (2015 r. – 1538, 2016 
r. – 1403) oraz na rosnącą wykrywalność, któ-
ra w odniesieniu do ogólnej liczby przestępstw 
w 2016 roku wyniosła aż 75 %.  W ocenie komen-
danta niepokojącym trendem w minionym roku 
był wzrost liczby wypadków drogowych oraz ofiar 
śmiertelnych. W zdarzeniach drogowych zginę-

ło wówczas 5 osób. Szef skarżyskich policjantów 
podkreślił, iż podniesienie bezpieczeństwa  w ru-
chu drogowym będzie jednym z głównym priory-
tetów funkcjonariuszy na obecny rok.

Odprawę podsumował Pierwszy Zastępca 

Kmendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach 
insp. Artur Bielecki. W swym wystąpieniu na-
wiązał także do aspektu uspołeczniania działań 
policji, podkreślając istotę i wagę komponentów 
takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, aplikacja Moja Komenda czy program Dziel-
nicowi bliżej nas. 

(jaki)
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Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. 
Przybyłych powitała Jolanta Jagiełło, pre-

zentacji autorów dokonała Katarzyna Bilska, 
członek zarządu powiatu, która wspólnie z bur-
mistrzem Cezaryn Błachem oraz kierownikiem 
WDK Mostki Krzysztofem Szczygłem wręczy-
ła podziękowania od starosty Jerzego Żmijew-
skiego. Każdy z autorów zdjęć otrzymał również 
kilka egzemplarzy albumu. 

Autorami zdjęć, w liczącym 80 stron albumie 
są:  Andrzej Adamczyk, Krzysztof Białek, 
Mariusz Bartosik, Zbigniew Biber, Krystian 
Dróżdż, Mirosław Dzięciołowski, Albert 

Kultura

10 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Most-
kach odbyła się promocja albumu fotograficz-
nego Powiat Skarżyski oczami mieszkańców wy-
danego w nakładzie 1000 egzemplarzy przez 

Promocja albumu „Powiat Skarżyski oczami mieszkańców”

W piątkowy wieczór 10 lutego, w Wiejskim 
Domu Kultury w Mostkach odbył się koncert fina-
łowy uczestników i pedagogów warsztatów wo-
kalno-instrumentalnych Muzyczne Mostki, które 
odbywały się od poniedziałku 6 lutego. To już II 
edycja wydarzenia pod tym tytułem – pierwsza 
odbyła się jesienią 2016 roku.

Uczestnicy szkolili się w klasach śpiewu, które 
prowadziły Patrycja Zarychta i Sylwia Nad-
grodkiewicz, instrumentów klawiszowych pro-
wadzonych przez Marka Pędziwiatra, gitary 

Gula, Jolanta Jagiełło, Andrzej Janiszewski, 
Anna Kawalec, Przemysław Kosiński, Piotr 
Krupa, Jarosław Sokołowski, Andrzej Staś-
kowiak, Ireneusz Stępięń, Krzysztof Szczy-
gieł, Monika Szymkiewicz, Renata Ślusar-
czyk, Paweł Wężyk, Aneta Woźniak.

Prezentowane fotografie wykonane zostały 
w różnych porach roku oraz w wielu lokalizacjach 

na terenie całego powiatu, czyli we wszystkich 
pięciu gminach: Bliżynie, Łącznej, Skarżysku Ko-
ścielnym, Suchedniowie i Skarżysku - Kamiennej.  
Spotkanie uświetnił występ zespołu Skokotliwi.

Jacenty Kita

Za nami II edycja „Muzycznych Mostek”

basowej Piotra Żaczka i Pawła Rozmarynow-

skiego oraz klasy perkusji, którą prowadził Mar-
cin Rak.

W warsztatach udział wzięło 30 uczestników 
z całej Polski. Uczestnicy wszystkich klas, oprócz 
codziennych zajęć,  mieli okazję spotykać się ra-
zem na wieczornych Jam Session. Zwieńczeniem 
5 dniowych warsztatów był koncert finałowy 
uczestników i kadry pedagogicznej.  

Organizatorką warsztatów była Patrycja Za-
rychta oraz WDK Mostki z kierownikiem Krzysz-
tofem Szczygłem.

(jaki)
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Ostatniego dnia stycznia w CKI w Michniowie 
na rozpoczęcie ferii zimowych doskonałą niespo-
dziankę swym dzieciakom sprawili rodzice two-

rzący teatr Niespodzianka. Przedstawili oni bajkę 
Jaś i Małgosia wg scenariusza i w reżyserii Zbysz-
ka Zaczyńskiego.

Licznie przybyli najmłodsi, ich rodzice, babcie 
i dziadkowie obejrzeli przedstawienie, w którym 

Teatr Rodzica„Niespodzianka” pokazał klasę

w rolę aktorów wcielili się: Małgorzata Winkler 
(Małgosia), Izabela Kowalska (Jaś), Agnieszka 
Barwicka (Wilk), Katarzyna Garbala (Czarow-
nica, Magazynier), Alicja Mańturz (Ptaszki), 
Magdalena Więckowska (Matka Jasia i Małgo-
si), Zbyszek Zaczyński (Ojciec, Drwal). Narracje 

i oprawę muzyczną zapewnił Zenon Juchnie-
wicz. Aktorów słodkim upominkiem nagrodziła 
za piękny występ radna Michniowa Małgorza-
ta Kuszewska.

Po bajce dla dzieciaków zorganizowany został 
bal karnawałowy, podczas którego doskonale ba-
wiły się nie tylko dzieciaki, ale również ich mamy.

(jaki)

„Czar nici” w bibliotece
Czar nici - wystawa haftu – to tytuł wystawy 

w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. 
Jana Pawła II, na której zaprezentowała swoje 
prace Wiesława Moćko.

Autorka prac jest mieszkanką Suchednio-
wa, czytelniczką naszej biblioteki. Jej pasją 
jest haft. Ten rodzaj sztuki stanowi dla pani  
Wiesławy rodzaj oderwania się od codzien-
nych obowiązków, daje wytchnienie i spokój. 
Osiąga wspaniałe efekty wizualne dzięki sze-
rokiej gamie kolorystycznej nici używanych do 
haftu. Każdy obraz sprawia jej wielką satysfak-
cję.

Dziękujemy Pani Wiesławie za udostępnie-
nie swojej kolekcji obrazów, gratulujemy po-
mysłowości, talentu i cierpliwości oraz życzymy 
wytrwałości w rozwijaniu pasji.

Zachęcamy także innych mieszkańców naszej 
gminy do pochwalenia się swoim dorobkiem 
twórczym czy też kolekcjonerstwem. 

Zainteresowanych popularyzacją swojego 
dorobku lub zbiorów prosimy o kontakt z pra-
cownikami biblioteki.

Edyta Góźdź
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Ferie za nami

Ferie w „Kuźnicy”
W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźni-

ca w Suchedniowie w dniach 30. 01.2017 do 
11.02.2017 r. odbyły się ferie zimowe dla dzieci. 

W ramach zajęć odbywały się warsztaty ku-
linarne z Kołem Gospodyń Wiejskich z Mostek. 

Uczestnicy mieli możliwość zrobienia własno-
ręcznie kruchych ciasteczek oraz wiejskich piero-
gów – palce lizać. Kolejne warsztaty poświęcone 

zostały zabawce ludowej. Naszym gościem był 
Włodzimierz Ciszek, który przywóz drewniane 

koniki dla każdego dziecka. Zadaniem dzieci było 
pomalowanie zabawki według własnego pomy-
słu. Dzieci prześcigały się w aranżacjach i fanta-
zjach artystycznych. 

Na gościnnych występach zaprezentował się 

również Teatr Lalki i Aktora z Michniowa z przed-
stawieniem Tańcowały dwa Michały w reżyserii 
Zbigniewa Zaczyńskiego. 

Nie zabrakło wycieczek do lokalnych twórców 
– Zbigniewa Miernika Galeria Podwórko i Euge-

niusza Zegadło oraz spotkań z ciekawymi ludź-
mi np. Józefem Lasota - leśnikiem. Kolejnym 
punktem programu była wycieczka do Michnio-
wa, gdzie zwiedzaliśmy Mauzoleum Martyrologii 

Wsi Polskich wraz z historykiem Ewą Kołomań-
ską, a następnie dzieci brały udział w konkursach 
i zabawach zorganizowanych przez CKI w Mich-
niowie. 

W czasie trwania ferii odbywały się projekcje 
filmów dla dzieci, była możliwość współzawod-
nictwa w turnieju tenisa stołowego oraz na plan-
szach gier bez prądu. Podsumowaniem ferii był 
kulig i zabawa karnawałowa. 

Agnieszka Włodarczyk - Mazurek
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Zmiany w Fundacji „Pomnik
-Mauzoleum”

Spore zmiany personalne w Fundacji Pomnik
-Mauzoleum w Michniowie. Po niemal 30. latach 
kierowania nią rezygnację złożył jej przewodni-
czący Alfred Domagalski. –Od stycznia po nie-
mal 50. latach pracy przeszedłem na stypendium 
ZUS. Mieszkam w Warszawie i trudno na bieżąca 
kierować jej pracą – mówił były już przewodni-
czący. 

Tak samo uczynił Zygmunt Szopa. Podzię-
kowania za ich wieloletnią pracę przekazali im 
– w imieniu Marszałka Adama Jarubasa – 
członek zarządu województwa Agata Bień-
kowska oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej 
Mariusz Masny.

W wyniku tajnych wyborów uzupełniających 
nowym przewodniczącym został były burmistrz 
Suchedniowa Tadeusz Bałchanowski, w skład 
rady wybrano ponadto Ewę Kołomańską i Eu-
geniusza Bugałę.

W części roboczej sprawozdanie za rok 2016 
wraz z bilansem złożył prezes zarządu Stanisław 
Krogulec, zaś w imieniu komisji rewizyjnej Woj-
ciech Arczyński.

Ze sprawozdań wynika, że w 2016 roku działal-
ność Fundacji związana była z pracą Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Najważ-

niejsza działalność Fundacji dotyczyła przygoto-
wania i sprawnego przeprowadzenia uroczysto-
ści 73 rocznicy pacyfikacji Michniowa w dniach 12 
i 13 lipca 2016 roku. 

Andrzej Jankowski i Leszek Bukowski ak-
tywnie uczestniczyli w konferencjach i patrio-
tycznych imprezach organizowanych przez IPN 
Kielce i UJK Kielce. Trzeba również powiedzieć 

o udziale członków Fundacji w imprezach kultu-
ralnych organizowanych przez Centrum Kształce-
niowo – Integracyjne w Michniowie. 

Jednym z ważnych kierunków działalności 
Fundacji są organizowane w Mauzoleum wysta-
wy tematyczne. W 2016 roku w salach wystawo-
wych Mauzoleum prezentowane były wystawy 
pt: Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna pierw-
szy obszar wysiedleńczy w Generalnym Guber-
natorstwie, Czas. Portrety ziemi. Natura wsi. Kra-
jobrazy, Wołyń – ziemia znaczona polską krwią, 
Z kart pamięci Michniów, Generał Władysław Si-
korski. Polityk i żołnierz. 

Odnotować należy duże zainteresowanie grup 
turystycznych i osób indywidualnych zwiedzają-
cych Mauzoleum. Przy aktywnym udziale człon-
ków Fundacji prowadzone były lekcje muzealne 
dla młodzieży różnych grup wiekowych. Ogółem 
w 2016 roku przeprowadzono 146 lekcji histo-
rycznych zarówno w Mauzoleum jak i w okolicz-
nych szkołach.

W ciągu całego 2016 roku pracownicy Mauzo-
leum prowadzili badania historyczne dotyczące 
losów polskiej wsi w czasie II wojny światowej 
oraz publikując materiały na ten temat.  Wyko-
nano szereg nagrań audio – video z ludźmi pa-
miętającymi czas II wojny światowej. Nagrania te 
finansowane były zarówno ze środków Fundacji, 
jak również przez Starostwo Powiatowe w Skar-
żysku – Kamiennej i Kielcach.

Samorząd Suchedniowa na spotkaniu repre-
zentowali burmistrz Cezary Błach i zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik, obecne były rów-
nież radna Małgorzata Kuszewska i sołtys Ali-
cja Mańturz.

Jacenty Kita
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Nabory wniosków w ramach LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wo-

kół Łysej Góry informuje, o naborach wniosków 
o udzielenie wsparcia w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność na przed-
sięwzięcia:

•	 I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystycznej i rekreacyjnej – Budowa, 
przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej przystosowanej do 
obsługi co najmniej 1000 osób rocznie.

Beneficjenci: jednostki sektora finansów 
publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub 
wykonujące działalność gospodarczą, pozosta-
łe podmioty.

Wartość dofinansowania: 50.000 zł do 
300.000 zł.

Poziom dofinansowania: jednostki sektora 
finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) 
podejmujące lub wykonujące działalność gospo-
darczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%.

•	 I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków 
prowadzenia aktywności społecznej 
przez mieszkańców obszaru LGD – Wzmoc-
nienie kapitału społecznego, zachowanie dzie-
dzictwa lokalnego.

Beneficjenci: jednostki sektora finansów 
publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub 
wykonujące działalność gospodarczą, pozosta-
łe podmioty.

Wartość dofinansowania: 30.000 zł do 
100.000 zł (przy założeniu, że całkowita kwota 
operacji jest nie mniejsza niż 50.000 zł (w przy-
padku  jednostki sektora finansów publicznych - 
dodatkowo kwota kosztów kwalifikowalnych nie 
mniejsza niż 50.000 zł, a kwota dofinansowania 
31.815 zł).

Poziom dofinansowania: jednostki sektora 
finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) 
podejmujące lub wykonujące działalność gospo-
darczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%.

Termin naborów wniosków: od 27 lutego 
do 28 marca 2017 roku

„Wojna chłopska” w MCK
Nieformalna, skarżysko-suchedniowska grupa 

teatralna, w MCK w Skarżysku - Kamiennej w nie-
dzielę 19 lutego wystawiła spektakl Wojna chłop-
ska, oparty na sztuce teatralnej napisanej przez 
Jonasza Koftę. 

Na scenie liczna grupa widzów mogła zoba-
czyć Annę Zaczek, utytułowaną recytatorkę, 
menadżera z Kielc Agnieszkę Sochańską, To-
masza Juchniewicza, muzyka oraz Mariusza 
Pomocnika - scenarzystę, pisarza, reżysera, pra-
cującego z osobami niepełnosprawnymi. 

(jk)

W sobotę 18 lutego rozegrana została ostat-
nia kolejka Suchedniowskiej Ligi Futsalu. Zwy-

cięzcą została dru-
żyna Drew-rut, 
przed AKS Wzdół 
i Euro-Mobil. Kró-
lem Strzelców zo-
stał Przemysław 
Gnat (Drew-rut), 
a Najlepsza Piątka 
SLF 16/17 w gło-
sowaniu zawodni-

Drew-rut zwycięzcą Suchedniowskiej Ligi Futsalu

ków to: Piotr Mądzik (Euro Mobil), Piotr Grzej-
szczyk (Piekarnia Jedynka), Mateusz Wikło 
(AKS Wzdół), Łukasz Tuśnio (Sienkiewicz) i Mi-
chał Bator (PMP-sko.pl). Puchary najlepszym, 
a dyplomy liderom zespołów wręczyli burmistrz 
Cezary Błach i Dariusz Kowalik – koordynator 
rozgrywek. 

A oto wyniki końcowe: 1. Drew-rut - 28 pkt., 2. 
AKS Wzdół – 27, 3. Euro Mobil – 25,  4. PMP-sko.
pl – 24, 5. Las Palmas – 19, 6. Piekarnia Jedynka – 
17, 7. WI – 14, 8. Chillout – 13, 9. Radcar – 12, 10. 
2115 Gang – 8, 11. Sienkiewicz – 4, 12. Tsunami 0.

(jaki)
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Udział SSP w Ostojowie w akcji 
„Światełko dla Armii Krajowej”

Zapalenie symbolicznego znicza na grobach 
żołnierzy Armii Krajowej oraz w miejscach upa-
miętniających ich walkę, to symbol wyrazu sza-
cunku, wdzięczności i pamięci o nich. 

14 lutego 2017 roku w Warszawie miała miej-
sce uroczysta inauguracja akcji Światełko dla Ar-
mii Krajowej przy tablicy upamiętniającej Akcję 
pod Arsenałem. Nasze znicze pamięci zapłonęły 
na grobie patronki Wandy Łyczkowskiej, która 
podczas II wojny światowej pomagała partyzan-
tom, prowadząc szpitalik polowy i utrzymywała 
skrzynkę kontaktową oraz przy obelisku poświę-
conym plut. Albinowi Żołądkowi ps. Boruta - par-
tyzantowi Zgrupowania Ponury odział Robota. 
Poległ on w obronie Ojczyzny w dniu 18.01.1944r. 
Akcja ta została zorganizowana z inicjatywy 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych oraz Światowego Związku Żołnierzy AK i ma 
związek z obchodami 75. rocznicy przekształce-
nia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Karnawałowy czas zimowych zabaw i maska-
rad wykorzystali Uczniowie, Rodzice i Nauczycie-
le SSP w Ostojowie, by spotkać się razem na balu. 

W sobotnie przedpołudnie, 28 stycznia par-
kiet sali gimnastycznej wypełniły postacie z ba-
jek, baśni, filmów, literatury dla dzieci. Większość 
uczestników zabawy tanecznej wystąpiła w ko-

stiumach, które  wprowadziły baśniową atmos-
ferę. Na wyróżnienie zasługuje kreatywność 
rodziców, którzy ze szczególną starannością przy-
gotowali stroje swoich dzieci, ale również sami 
wykazali się odwagą i inwencją w kreacji swo-
jej osoby i pełnionej roli. Bal obfitował w wiele 
atrakcji, wypełnił go taniec i liczne konkurencje 
sprawnościowo – ruchowe. Całość poprowadziły 
animatorki Ogólnopolskiej Szkoły Tańca i Dobrych 
Manier, zagrzewając do zabaw i korowodów ta-
necznych. 

Poczęstunek przygotowany przez Radę Rodzi-
ców był miłym przerywnikiem, który wzmocnił 
siły wszystkich uczestników tanecznego spotka-
nia. 

Walentynki w SSP w Ostojowie

Społeczność naszej 
szkoły włączając się w  
upowszechnianie zwyczajów, których tradycja 
wywodzi się z krajów anglojęzycznych obchodzi-
ła Dzień Świętego Walentego. 

Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował 
pocztę walentynkową, dzięki której na pięknie 
przygotowanych kartkach można było przekazać 
innym osobom życzenia, serdeczności czy wyrazy 
sympatii i przyjaźni. Nie zabrakło także słodkich 
upominków w kształcie serc. 

Prócz tego można było wyrazić swoje uczucia 
w postaci życzeń, dedykacji i aforyzmów, pisząc 
je na ogromnym czerwonym sercu wyciętym 
z kartonu i wyeksponowanym na szkolnym ko-
rytarzu. Aby podkreślić wyjątkowość tego dnia 
uczniowie i nauczyciele ubrali się na czerwono.

Spotkanie profilaktyczne
27. 01.2017r. uczniowie SSP w Ostojowie gościli 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Suchednio-
wie- dzielnicowego asp. Mariusza Gębskiego 
i mł. asp. Michała Adamczyka, którzy prowa-
dzili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa. 

Poprzez przedstawienie prezentacji multime-
dialnej przygotowywali uczniów do spędzenia 

bezpiecznie ferii zimowych. Poruszyli również 
bardzo ważne kwestie związane z zabawami na 
śniegu. Zwrócili uwagę na konieczność wybie-
rania bezpiecznego terenu do zabawy oraz ko-
rzystania ze ślizgawek w miejscach do tego wy-
znaczonych. Przestrzegali  przed zabawami na 
rzekach i jeziorach, na  których słabo zamarznięty 
lód może być przyczyną tragedii. Policjanci uczy-
li, jak postępować w chwili wypadku oraz przy-
pomnieli numery telefonów alarmowych. Zwró-
cili uwagę na konieczność wpajania dzieciom 
w wieku szkolnym obowiązku noszenia odbla-
sków w każdej możliwej formie. Kupując ubrania, 
tornistry, plecaki, należy wybierać te, które są 
wyposażone w elementy odblaskowe. 

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, 
na które nasi goście chętnie udzielali wyczerpu-
jących odpowiedzi. 

Do Rodziców naszych Uczniów kierujemy sło-
wa podziękowania za aktywny udział w zabawie, 
zaangażowanie, poczęstunek i wspólnie spędzo-
ny czas.

Kostiumowy bal karnawałowy w Ostojowie
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W PrzedSzKolu

śpiewaniem piosenki Wlazł kotek na płotek. Star-
szaki z gr. IV zaprezentowały inscenizację wierszy 
Kotek się uczy, O dwóch kotkach i Czy wy wiecie. Nie 
zabrakło zabaw ruchowo – naśladowczych przy 
dźwiękach kociej muzyki. A po obiedzie dzieciaki 
obejrzały bajkę pt. Przygody kota Filemona.  Nasz 

Dzień Kota w przedszkolu był pełen radości i do-
brej zabawy. Dziękujemy pani Uli i jej mężowi za 
umożliwienie nam na żywo poznania kotki i ko-
cich zwyczajów oraz poświęcony czas.

Małgorzata Nowak
Monika Kamionka

W karnawale, w karnawale
Nie siedzimy w domu wcale…

Karnawał w pełni, a wraz z nim bale i zabawy 
karnawałowe. Jak co roku, tak i teraz w czwar-
tek 26 stycznia, w suchedniowskim przedszko-
lu bawiliśmy się na Karnawałowym balu masko-
wym. Od wczesnych godzin przedpołudniowych 
rozbrzmiewały dźwięki muzyki granej przez Pa-
nią Małgosię Bialik. Najpierw bawiły się dzie-
ci z oddziałów najmłodszych, a następnie swój 
czas na radosne harce miały starszaki. Niezbęd-
nym rekwizytem stroju każdego uczestnika balu 
była maska.

Zaraz po rozpoczęciu zabawy przez dyrektor 
przedszkola wszyscy mieli okazję zaprezentować 
się w pięknym kolorowym stroju. Na balu pojawi-
ły się m.in. księżniczki, spidermani, elfy, wróżki, 
biedronki, supermani oraz wiele innych posta-
ci. Na wszystkie dzieci, oprócz tańców, czekały 

Bal karnawałowy w przedszkolu
także konkursy i wesołe zabawy, 
w których mogły zabłysnąć spry-
tem, zwinnością oraz szybkością. 
Nie zapomnieliśmy również o ro-
dzicach, którzy towarzyszyli swo-
im pociechom na balu. Oni również 
mieli swoje przysłowiowe pięć mi-
nut i mogli wziąć udział w przygoto-
wanych dla siebie zabawach. 

Dziękujemy Pani Małgorzacie 
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Justyna Bera
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Dobrowolna umowa
Dzisiaj przedstawiam kolejną umowę dotyczącą 

zmiany właściciela działki na Kruku, która została 
spisana w Biurze Pisania Podań dla władz admini-
stracyjnych i sądowych Józefa Kozłowskiego w Su-
chedniowie pod L. dz. 478 w dniu 13 października 
1938 roku. Za wspomnianą usługę pobrano opłatę 
w wysokości 5 złotych. Ponadto pod umową jest 
sześć znaczków opłaty stemplowej (każdy po 1 zł), 
dwa znaczki po 50 gr. i dwa po 25 gr.

Dobrowolna umowa. Pomiędzy K. Ignacym s. Paw-
ła zam. we wsi Kruk gm. Suchedniów z jednej stro-
ny, a Antoniną z K. L. zam. we wsi Kruk gm. Su-
chedniów z drugiej strony zawartą została w dniu 
13 października 1938 roku dobrowolna umowa na-
stępującej treści: K. Ignacy prawny spadkobierca do 
1/6 części osady rolnej o przestrzeni 16 morgów 247 
pr. zapisanej w tabeli nadawczej na wieś Kruk pod 
Nr 26 i na zasadzie niniejszej dobrowolnej umowy 
odstępuje wszelkie swoje prawa do wyżej wspo-
mnianej osady ale tylko w 1/12 części t. j. do jednej 
morgi 120 1/2 pr. jak również i do budynków znaj-
dujących się na tej osadzie w takiej samej części t. 
j. 1/12 siostrze mej Antoninie z K. L. za dobrowol-
nie umówioną pomiędzy nimi sumę zł. 1500 tysiąc 
pięćset, którą to sumę K. Ignacy całkowicie otrzy-
mał od Antoniny z K. L. przy podpisaniu niniejszej 
umowy. K. Ignacy zrzeka się wszelkich praw i pre-
tensji do wyżej wspomnianego majątku i budyn-
ków i w prawa swoje podstawia siostrę swą Anto-
ninę z K. L., jednocześnie obowiązuje się na każde 
żądanie siostry swej Antoniny stawić się u rejenta 
by dopełnić prawnego aktu sprzedaży, gdyż umo-
wa ta liczy się jako przedwstępna. Antonina L. za-
strzega sobie że gdyby niniejsza dobrowolna umo-
wa została zerwana lub gdyby K. na jej żądanie nie 
stawił się u rejenta to obowiązujący jest K. Ignacy 
zapłacić jej Antoninie L. tytułem wynagrodzenia zł. 
3000 trzy tysiące bez żadnych zastrzeżeń.
Na tym niniejsza dobrowolna umowa zakończona 
i po przeczytaniu podpisana została.
(Nasz Suchedniów z 28 czerwca 2014 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

Kronika Przedszkola (2)
W lutym 1952 roku staraniem Kier. Przedszkola 

Kalety Marii, Wych. Gałczyńskiej Heleny, Komi-
tetu Rodzicielskiego, oraz koła Z.M.P. została zorga-
nizowana zabawa karnawałowa w przedszkolu dla 
dzieci, w celu sprawienia im przyjemności i dostar-
czenia miłych przeżyć.
Zabawę poprzedził okres przygotowawczy. Dzieci 
zrobiły kotyliony dla lalek, które zostały zaproszo-
ne na bal karnawałowy. Komitet Rodzicielski zajął 
się wykonaniem kotylionów dla dzieci, oraz przygo-
towaniem niespodzianki „Koło szczęścia”.

Na program zabawy złożyło się:
1. Rozpoczęcie zabawy deklamacją wiersza 
w wykonaniu zespołowym p.t. „W karnawale wszę-
dzie bale”.
2. Marsz z kotylionem przy muzyce.
3. Walc z lalkami.
4. Inscenizacja piosenki p.t. 
a) „Dzisiaj bal w przedszkolu”
b) „Tańczą lale”
c) „Kapela”
5. Tańce: krakowiak, grozik, poleczka.
6. Niespodzianka - Koło szczęścia.
7. Uroczysty obiad.

W dniu 1 czerwca 1952 r. odbyła się uroczystość 
M.N.D.D. Na program złożyło się:
1. Temat uwzględniony w zajęciach w ciągu 2 tygo-
dni, a mianowicie rozmowy, opowiadania, pozna-
nie przyrody, umuzykalnienie, zajęcia artystyczno
-techniczne.
2. Przygotowanie wystawek prac dziecinnych.
3. Wygłoszenie referatu dla rodziców p.t. Znacze-
nie kolonii i półkolonii dla dzieci przez dr. ob. Do-
browolską.
4. Przejażdżka samochodem do lasu.
5. Uroczysty obiad.
Pierwszego czerwca dzieci wzięły udział w mię-
dzyszkolnej akademii, na której wygłosiły:
Wiersz o pokoju i pieśń o pokoju, oraz wzięły udział 
w wyścigach - w dwurzędzie z piłkami.
Komitet Rodzicielski na Międzynarodowy Dzień 
Dziecka ubrał 10 lalek, przygotował 10 albumów, 
zamówił samochód na przejażdżkę i udekorował 

front przedszkola.

W dniu 30 czerwca 1952 roku odbyło się zakoń-
czenie roku szkolnego. Uroczystość odbyła się na-
stępująco:
Część pierwsza
a. odśpiewanie piosenki „Idą dzieci do przedszkola”
b. wiersz zespołowy pt. Czyś ty roczku szkolny
c. piosenka - Wakacje
Część druga
a. inscenizacja piosenek: Grozik, Marynarze
b. tańce - krakowiak, walczyk
Część trzecia
a) pożegnanie przedszkola przez dzieci odchodzące 
do szkoły
b) pożegnanie dzieci młodszych - dzieci odchodzą-
cych do szkoły
c) wręczenie elementarzy przez Komitet Opiekuń-
czy w liczbie 14
d) odśpiewanie piosenki pt. „Żegnaj przedszkole”
Część czwarta
a) uroczysty obiad
b) loteria fantowa
c) wspólna fotografia

W przeddzień zakończenia urządzona była wy-
stawa prac dzieci. Wystawa obejmowała zespoło-
we prace dzieci jak fabryka łańcuchów jako praca 
pierwszo-majowa. Kopalnia węgla z uroczystości 
Święta Górników. Las w zimie. Polskie morze. (Pa-
siek) Gospodarka pszczelna w planie 6-cio letnim.
Rysunki zespołowe dzieci oraz gazetki ścienne wy-
konane przez personel i dzieci. Wystawę zwiedziło 
200 osób.
Kolejne opisy w następnym numerze.
(Nasz Suchedniów z 14, 25 czerwca 2014 r.)
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 ENGLISH ?  WHY NOT.
 
          Gala wręczenia Oskarów – Academy Awards Ceremony 
już za nami. Statuetki zostały rozdane, gwiazdy sfotografowały 
się na „ściance”, czerwony dywan został zwinięty, emocje 
opadły. A czy wiecie kiedy przyznano pierwsze Oskary, jak 
duża jest statuetka, który z aktorów musiał długo czekać na 
Oskara? 
          Historia przyznawania nagród przez amerykańską 
Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej sięga roku 1929. Wtedy 
właśnie, w maju, przyznano 15 statuetek aktorom, reżyserom i 
innym twórcom związanym z produkcją filmów. Bilet 
kosztował 5$, a cała ceremonia trwała 15 minut. Jakże wiele 
zmieniło się od tamtej pory. Gala wręczenia Oskarów to 
również okazja dla zaproszonych gości, aby zaprezentować się 
na czerwonym dywanie – red carpet. Oczywiście obowiązują 
określone zasady ubioru – dress code. Wymagane są stroje 
wieczorowe – black tie. Dla panów oznacza to smoking z 
muszką, a panie zakładają kreacje od najbardziej znanych 
projektantów mody.  

          Statuetka Oskara waży 3.5 
kg, mierzy 34 cm i pozłacana jest 
24-karatowym złotem. Zdobywca 
statuetki zobowiązany jest 
podpisać umowę, na mocy której 
ani on, ani jego spadkobiercy nie 
będą mogli sprzedać statuetki bez 
uprzedniego zwrócenia się do 
Akademii, oferując sprzedaż za 
cenę 1$. Jeśli odmówią podpisania 
tej klauzuli, wtedy Akademia 
zatrzymuje statuetkę. W 
przeszłości, kiedy nie było takiego 
zabezpieczenia, zdarzało się, że 
statuetki były sprzedawane na 

aukcjach lub prywatnym kolekcjonerom, a ich ceny  osiągały 
sześciocyfrowe liczby. 
          Obecnie Oscary przyznawane są w 24 kategoriach i tyle 
też razy wymawiana jest fraza … and the Oscar goes to…. 
Między innymi nagradzane są: 
najlepszy film - Best Picture, najlepszy  reżyser - Best Director, 
najlepsza aktorka/aktor za rolę pierwszoplanową –  
Best  Actress/Actor in a Leading Role, 
najlepsza aktorka za rolę drugoplanową –  
Best Actress/Actor in a Supporting Role.  
          Na sukces filmu pracuje wiele osób. Oprócz obsady 
aktorskiej – cast i reżysera – director, należy wspomnieć  m.in. 
scenarzystę - scriptwriter, kompozytora - composer, 
montażystę – editor oraz kamerzystę – cameraman. 
          W dniu poprzedzającym wręczenie Oskarów, 
przyznawane są nagrody filmowe Złote Maliny – Golden 
Raspberry Awards. Są to antynagrody dla najgorszych filmów, 
aktorów, reżyserów. Większość laureatów nie uczestniczy w 
ceremonii  odebrania  nagrody. Wyjątkiem jest m.in. Sandra 
Bullock, która pojawiła się, aby odebrać Złotą Malinę podczas 
gdy następnego dnia odbierała  statuetkę Oskara dla najlepszej 
aktorki. 
           

            
          Aktorem, który był sześciokrotnie nominowny a dopiero 
w ubiegłym roku zdobył  Oskara  za film “The Relevant”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zjawa), jest Leonardo DiCaprio. Kiedy ogłoszono werdykt,  
wzruszenie na sali i aplauz sięgały zenitu. Spodziewano się, że 
aktor w jakiś dowcipny sposób nawiąże do tego faktu, ale jakież 
było zaskoczenie publiczności kiedy DiCaprio wygłosił 
przemowę zwracając uwagę na zagrożenia związane ze zmianą 
klimatu. Było to nawiązanie do filmu „Zjawa”,  gdzie pokazana 
jest relacja człowieka z naturą. Podaję link gdzie można 
posłuchać tego wystąpienia w oryginale: 
https://www.youtube.com/watch?v=xpyrefzvTpI 
          Po tegorocznych Oskarach  z pewnością znowu pojawi 
się szereg hitów kinowych – blockbusters, a więc … do kin. 
          Mam nadzieję, że zwroty okażą się przydatne. 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, 
także  poświęconego językowi angielskiemu. 
 

 
See you soon and thank you for your attention.  
                                                            

red carpet – czerwony dywan          director - reżyser 
dress code – zasady ubioru             scriptwriter scenarzysta 
black tie – stroje wieczorowe          editor – montażysta  
cast – obsada aktorska                    cameraman - kamerzysta 
Academy Awards Ceremony 
Best Picture - najlepszy film 
Best Director - najlepszy  reżyser 
Best  Actress/Actor in a Leading Role -  
najlepsza aktorka/aktor za rolę pierwszoplanową 
Best Actress/Actor  in a Supporting Role –  
najlepsza aktorka/aktor  za rolę drugoplanową 
The Relevant – Zjawa 
Golden Raspberry Award 
…and the Oscar goes to…  
blockbuster – hit kinowy 
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XXVII Konkurs Recytatorski  
im. Wandy Łyczkowskiej

Serdecznie zapraszamy
Uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

do udziału 
w XXVII Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej,

który odbędzie się 23 marca 2017 r. w SSP w Ostojowie; Ostojów 16. 
Organizatorzy: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Osto-

jowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kiecach. 
Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. Organizatorzy ubiegają się tak-
że o objęcie Konkursu honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Program XXVII Konkursu Recytatorskiego:
-  9:00- 9:30 Rejestracja uczestników Konkursu. Elektroniczna prezentacja szkoły z cza-

sów Wandy Łyczkowskiej. Zwiedzanie wystawy prezentującej zbiory bajek Ezopa, Je-
ana de La Fontaine’a, Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza ze 
zbiorów PBW oraz  ekspozycji prac uczniów – kaligramów, morałów bajek i lepiei.

-  9:30-11:00 Recytacje i rozmowy o utworach z uczniami.
- 11:00-12:00 Obrady jury. Malarskie inspiracje poezją - przekład intersemiotyczny.
- 12:00-13:00 Finał XXVII Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: recyta-

cje laureatów, wręczenie dyplomów i nagród.

„MASKArada 2017” - zaproszenie
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie zaprasza na XIX Suche-

dniowską Wiosnę Teatralną MASKArada 2017, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 
2017 r. o godz. 10.00.

Tegorocznym mottem Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej MASKArada 2017 będzie cytat z Kubusia  Puchatka Jak opisać miłość?. Najbardziej tajemnicze 
i najtrudniejsze do zdefiniowania uczucie na świecie, a może najłatwiejsze? Miłość jest kanwą wielu bajek baśni i bardzo ważnym elementem życia ludz-
kiego. W baśniach bohaterkom nie wystarczy siedzieć i grzecznie czekać na księcia z bajki. To świat, w którym o miłość, a czasem nawet o swoją tożsamość 

trzeba zawalczyć, nawet jeśli jest się z góry skazanym na porażkę. Trzeba prze-
być bardzo długą, trudną drogę, żeby stać się tym, kim chce się być. I nie tylko 
w imię miłości, o ile, oczywiście, jest prawdziwa. Bohaterowie mają jedną ce-
chę wspólną - wiedzą, że warto walczyć o miłość, bo jest to miłość prawdziwa, 
i zostanie to wynagrodzone.

Zapraszamy zatem do suchedniowskiej Kuźnicy, w której będziemy święto-
wać możliwość spotkania się ludzi kochających teatr, kształtować i rozwijać za-
interesowanie teatrem promującym ciekawy i bogaty styl życia wśród młode-
go pokolenia. Obecność Jurorów (życzliwych, wymagających i sprawiedliwych) 
niech będzie dreszczykiem emocji, podgrzewającym temperaturę zmagań 
konkursowych. Ich oceny będą ważnym elementem konkursu, a najważniej-
szymi dobra zabawa i przyjazna atmosfera. Mamy nadzieję, że nasza propo-
zycja spotka się z życzliwym przyjęciem, a twórcza praca dostarczy wszystkim 
satysfakcji i radości.
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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.

W kinie „Kuźnica” grają
CIEMNIEJSZA STRONA GREYA

W dniach: 03 - 06 marca o godz. 17:00 i 19:00. Produkcja: USA  Gatunek: Me-
lodramat  Czas: 115 min. Od lat: 15.

Opis filmu: Jamie Dornan i Dakota Johnson powracają jako Christian Grey 
i Anastasia Steele w filmie Ciemniejsza strona Greya, drugiej części ekraniza-
cji światowego bestsellera E.L. James. Pierwsza część serii, Pięćdziesiąt twarzy 
Greya, stała się międzynarodowym przebojem, zarabiając na całym świecie ponad 560 milionów do-
larów.

Ciemniejsza strona Greya pokaże nam nieco ciemniejsze oblicze zarówno Christiana, jak i Anastasii... 
Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki. 
Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują postaci z przeszłości Christiana, 
które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują mło-
dzi. W filmie zobaczymy także: Ritę Orę, Maxa Martiniego oraz laureatki Oscara - Kim Basinger i Marcię 
Gay Harden.

Kup bilety online: https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_portal.php
Serdecznie Zapraszamy!
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Pomoc prawna w 2017 roku
Powiat skarżyski rozstrzygnął przetarg na pro-

wadzenie punktów nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od 
dnia 2 stycznia 2017r. trzy punkty nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się na 
terenie gminy Suchedniów w budynku Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica przy ul. Bo-
dzentyńskiej 18,  26-130 Suchedniów. tel. 41/25-
43-094

Punkt będzie czynny w  każdy:
- Poniedziałek - w  godz. 9.00 – 13.00    
- Wtorek - w godz. 13.00 – 17.00  
- Środa  - w godz.  9.00 – 13.00
- Czwartek - w godz. 12.00 – 16.00 
- Piątek  - w godz.  10.00 – 14.00
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc 

prawna przysługuje osobie:

-  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej po-
mocy prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
i wobec której w tym okresie nie wydano decy-
zji o zwrocie nienależnie pobranego świadcze-
nia, 

-  lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodzi-
ny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014r  o Karcie Dużej Rodziny, 

-  lub która uzyskała zaświadczenie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, 

-  lub która posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowanego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011r. o weteranach działań poza granicami 
państwa, 

-  lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukoń-
czyła 65 lat, 

-  lub która w wyniku wystąpienia klęski żywio-
łowej, katastrofy naturalnej lub awarii tech-
nicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub 
poniesienia straty. 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie 

nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 

w zakresie: prawa pracy, przygotowania do roz-
poczęcia działalności gospodarczej, prawa cywil-
nego, prawa karnego, prawa administracyjnego, 
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzin-
nego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych  z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Pomoc nie będzie nato-
miast obejmowała spraw z zakresu prawa cel-
nego, dewizowego, handlowego i działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia.

Źródło: Starostwo Powiatowe  
w Skarżysku-Kamiennej

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI  2017 r.

UWAGA: JEŻELI DZIEŃ WYWOZU WYPADA W ŚWIĘTO, WÓWCZAS ODBIÓR ODPADÓW Z DANEGO TERENU NASTĘPUJE  
W NAJBLIŻSZY DZIEŃ ROBOCZY

PLASTIK – (ostatni roboczy piątek miesiąca) 24.02.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 26.05.2017, 30.06.2017, 28.07.2017, 25.08.2017, 29.09.2017, 
27.10.2017,  24.11.2017,  29.12.2017
SZKŁO - (ostatni roboczy czwartek kwartału)  30.03.2017, 29.06.2017, 28.09.2017, 28.12.2017
OPONY - (ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada)  27.04.2017, 30.11.2017,
ODPADY BIODEGRADOWALNE - (od kwietnia do października – ostatnia robocza sobota miesiąca)  29.04.2017, 27.05.2017, 24.06.2017, 29.07.2017, 
26.08.2017,  30.09.2017, 28.10.2017
POPIÓŁ - (od października do kwietnia ostatnia robocza sobota miesiąca)  -   25.02.2017,  25.03.2017,  29.04.2017, 28.10.2017, 25.11.2017, 30.12.2017
MAKULATURA - (ostatni roboczy wtorek półrocza) 27.06.2017, 19.12.2017
ODPADY  WIELKOGABARYTOWE - (2 razy w roku) - 26 kwietnia 2017, 25 października 2017
ODPADY NIEBEZPIECZNE - (z terenu Gminy w ostatni roboczy piątek kwartału) - 31.03.2017,  30.06.2017,  29.09.2017,  29.12.2017

1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca Graniczna, Jarzębinowa, Langiewicza, Przechodnia, Słoneczna, Wspólna, Źródłowa,  Mostki

1 i 3 wtorek każdego miesiąca
Harcerska, Jodłowa, Kielecka, Kopalniana, Młynarska, Partyzantów, Świerkowa, Topolowa, 
Warszawska, Gajówka Rejów, Wrzosowa i Zagórska

1 i 3 środę każdego miesiąca
Bodzentyńska, Ogrodowa, Pasternik, Żeromskiego, Krzyżka, Ostojów, Ostojów- Dulęba i Ostojów- 
Ogonów

1 i 3 czwartek każdego miesiąca Berezów, Choroszewskiego, Józefów, Koszykowa, Leśna, Placowa, Sosnowa, Sportowa, Michniów

1 i 3 piątek każdego miesiąca
Bugaj, Cmentarna, Dawidowicza, Dworcowa, Fabryczna, Gajzlera, Jagodowa, Kościelna, Niska, 
Os. Piłsudskiego, Porzeczkowa, Powstańców, Poziomkowa, Przejściowa, Spokojna, Staszica, 
Stokowiec, Szarych Szeregów, Szeroka, Traugutta

1 i 3 sobota każdego miesiąca
Jasna, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Os. Jasna I i II, E. Peck, Poziomskiego, Słowackiego, 
Suchyni.
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SLF finiszuje
8 kolejka, 22 stycznia
* Radcar – Sienkiewicz 5:3
Mateusz Sikora 2, 28, Maciej Nowak 25, 26, Pa-
weł Bałchanowski 29 / Wojciech Niedziela 7, 
Łukasz Tuśnio 12, Piotr Gniaździński 14
* Las Palmas – AKS Wzdół 2:8
Maksymilian Marszałek 19, Łukasz Serek 23 / 
Mateusz Wikło 8, 14, Dominik Wikło 6, 12, Do-
minik Chrzanowski 12, 24, Piotr Ryba 24, Piotr 
Chrzanowski 30
* Euro Mobil – Piekarnia 1 7:3
Dawid Dulęba 7, 14, 29, 30, Bartosz Ozan 13, 
Piotr Mądzik 28, Dawid Flantowicz 30 / Piotr 
Grzejszczyk 6, 17, Paweł Działak 14
* WI – Tsunami 4:0
Gabriel Badowski 22, 30, Maciej Głowaczewski 
7, Karol Świtowski 30
Chillout – PMP-sko.pl 4:7
Grzegorz Skarbek 24, 30, Michał Zegadło 24, 
samobójcza (Krzysztof Rzeszowski) 14 / Przemy-
sław Sułek 2, 19, 19, Michał Bator 10, 29, Krzysz-
tof Rzeszowski 4, Maciej Kwaśniewski 18
* 2115 Gang – Drew-rut 5:5
Dawid Zolbach 14, 25, Maciej Matla 6, Filip 
Szczurek 19, Karol Kamieński 24 / Przemysław 
Gnat 8, 16, 23, 29, Albert Bińkowski 11
9 kolejka, 29 stycznia
* Piekarnia 1 – WI  2:2
Kamil Kuś 6, Piotr Grzejszczyk 19 / Karol Rogo-
ziński 5, Karol Świtowski 16
* Las Palmas – Chillout 5:1 
Robert Miernik 3, 12, 30, Dawid Bryczkiewicz 
17, Patryk Herman 29 / Łukasz Rumiński 21
* Tsunami – Sienkiewicz 1:7 
Maciej Wojtyna 25 / Piotr Gniaździński 6, 23, 
Paweł Gniaździński 16, 30, Łukasz Tuśnio 1, Fi-
lip Czerwiński  15, Wojciech Niedziela 23
* AKS Wzdół – 2115 Gang 12:0 
Mateusz Kołodziejski 2, 18, 29, Piotr Ryba 12, 
15, 29, Dominik Chrzanowski 10, 11, Mateusz 
Wikło 10, 24, Tomasz Brzeziński 21, 26
* PMP-sko.pl – Radcar 7:1 
Krzysztof Rzeszowski 2, 3, 12, 27, Michał Bator 
11, 14, Mateusz Witkowski 18 / Paweł Bałcha-
nowski 16
* Drew-rut – Euro Mobil 7:3 
Przemysław Gnat 13, 16, 20, 21, 29, 30, Adam 
Imiela 14 / Damian Kita 6, 28, Bartosz Pająk 30

Siatkarze zaczęli rundę
 rewanżową
23 stycznia, Suchedniów
Pierwsze w tym sezonie derby powiatu skarżyskie-
go w 3 lidze siatkówki, rozegrane w suchedniow-
skiej hali sportowej, zakończyły się zwycięstwem 
SAS. 
Zdrowy Ty Orlicz - SAS Skarżysko 2:3 (22:25, 28:26, 
25:19, 15:25, 9:15)
Skład: Sebastian Nowak, Rafał Erbel, Maciej 
Kosowski, Igor Parszowski, Michał Dziarma-
ga, Maksymilian Marszalek, Kamil Drożdż, 
Marek Dzialowski, Zabawski.
6 lutego, Suchedniów
Siatkarze trzecioligowego Zdrowy Ty Orlicz rozpo-
częli rundę rewanżową, wygrywając z GOKiS Wa-
śniów. MVP meczu został wybrany Marek Dzia-
łowski.
Siatkarze dziękują kibicom za doping, a zwłaszcza 
grupie młodych piłkarzy Orlicza z obozu sportowe-
go. Jako ciekawostkę podaję, że mecz sędziowała 
para z Kielc, Anna Trzaska i Marcin Rek, suche-
dniowianin którego dziadek Kazimierz, ojciec Wie-
sław i wuj Andrzej grali w piłkę nożną w Orliczu.
Aktualnie Zdrowy Ty Orlicz zajmuje piątą lokatę 
mając 13 punktów.
Zdrowy Ty Orlicz - GOKiS Waśniów 3:0 (18, 18, 28)
Skład: Sebastian Nowak, Rafał Erbel, Maciej 
Kosowski, Igor Parszowski, Michał Dziar-
maga, Maksymilian Marszalek, Marek Dzia-
lowski, Jakub Garbala, Adrian Zatorski, To-
masz Makuch.
15 lutego, Kielce
Siatkarze Zdrowy Ty Orlicz wygrali w Kielcach z AZS 
Politechniką Świętokrzyską. Był to więc udany re-
wanż za niespodziewaną porażkę w pierwszej 
rundzie. Drużyna pokazała charakter i po wcze-
śniejszych porażkach, odniosła drugie kolejne zwy-
cięstwo za trzy punkty.
Najbardziej wartościowym graczem spotkania był 
Igor Parszowski. Orlicz po rozegraniu 11 meczów, 
zajmuje 5 miejsce, mając w 16 punktów.
AZS Politechnika Świętokrzyska - Zdrowy Ty Orlicz 
0:3 (12:25, 19:25, 22:25)
Skład: Jakub Garbala, Michał Dziarmaga, Ra-
fał Erbel, Adrian Zatorski, Maciej Kosowski, 
Igor Parszowski, Sebastian Nowak, Maksymi-
lian Marszałek, Tomasz Makuch.

SUCHEDNIOWSKI SPORT
Nr. 02 (453)/2017

    Redaguje: SZYMON PIASTA  
10 kolejka, 12 lutego
* Tsunami – Piekarnia 1  0:3 v.o.
* Sienkiewicz – Chillout 3:3
Łukasz Tuśnio 21, Marcin Serek 24, Piotr Gniaź-
dziński 30 / Łukasz Rumiński 8, Michał Zega-
dło 16, Arkadiusz Borowiec 27
* Radcar – WI 1:2
Robert Notzel 15 / Gabriel Badowski 6, Ma-
riusz Grzejszczyk 29
* 2115 Gang – Euro Mobil  2:4
Maciej Matla 22, Jakub Babiarz 29 / Damian 
Kita 18, Maksymilian Frątczak 24, Bartosz Pa-
jąk 28, Bartosz Ozan 30
* Drew-rut – Las Palmas 3:2
Przemysław Gnat 12, Adam Imiela 17, Andrzej 
Gadecki 25 / Patryk Herman 23, Robert Mier-
nik 28
* PMP-sko.pl – AKS Wzdół 6:3
Paweł Rzeszowski 4, 25, 29, Przemysław Sułek 
24, 30, Krzysztof Rzeszowski 23 / Tomasz Brze-
ziński 3, 9, Dominik Wikło 15
W Suchedniowskiej Lidze Futsalu do rozegrania po-
została jedna kolejka. Ale już teraz wiadomo, że ty-
tuł mistrzoswki zapewniła sobie druzyna Drew-rut.

Sparingi Orlicza
Ostatnie dwa mecze kontrolne Orlicz rozegrał z dru-
żynami młodzieżowymi Neptuna i KSZO.
12 lutego, Końskie
Neptun (juniorzy) - Orlicz 0:9 (0:4)
bramki: Grzegorz Skarbek 4, Marek Banacz-
kowski 2, Piotr Solnica, Karol Świtowski, Ma-
teusz Sikora
skład: Sebastian Drogosz - Mateusz Sikora, 
Marcin Tacij, Paweł Jarząb, Michał Bator - Ma-
rek Banaczkowski, Piotr Solnica, Karol Świ-
towski, , Grzegorz Skarbek -  Tomasz Staszew-
ski, Piotr Mądzik oraz Mateusz Ubysz, Maciej 
Banaczkowski, Daniel Lasota.
16 lutego, Ostrowiec
KSZO Ostrowiec Św. (juniorzy) - Orlicz 3:1 (2:0)
bramka: Tomasz Staszewski
skład: Sebastian Drogosz - Maciej Banaczkow-
ski, Mateusz Sikora, Paweł Jarząb, Michał Ba-
tor - Marek Banaczkowski, Piotr Mądzik, Ka-
rol Świtowski, Grzegorz Skarbek -  Tomasz 
Staszewski, Damian Kita oraz Mateusz Ubysz, 
Robert Notzel, Daniel Kaczmarski, Daniel 
Lasota, Bartłomiej Graba, Krzysztof Bałcha-
nowski, Filip Czerwiński.
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SLF finiszuje
8 kolejka, 22 stycznia
* Radcar – Sienkiewicz 5:3
Mateusz Sikora 2, 28, Maciej Nowak 25, 26, Pa-
weł Bałchanowski 29 / Wojciech Niedziela 7, 
Łukasz Tuśnio 12, Piotr Gniaździński 14
* Las Palmas – AKS Wzdół 2:8
Maksymilian Marszałek 19, Łukasz Serek 23 / 
Mateusz Wikło 8, 14, Dominik Wikło 6, 12, Do-
minik Chrzanowski 12, 24, Piotr Ryba 24, Piotr 
Chrzanowski 30
* Euro Mobil – Piekarnia 1 7:3
Dawid Dulęba 7, 14, 29, 30, Bartosz Ozan 13, 
Piotr Mądzik 28, Dawid Flantowicz 30 / Piotr 
Grzejszczyk 6, 17, Paweł Działak 14
* WI – Tsunami 4:0
Gabriel Badowski 22, 30, Maciej Głowaczewski 
7, Karol Świtowski 30
Chillout – PMP-sko.pl 4:7
Grzegorz Skarbek 24, 30, Michał Zegadło 24, 
samobójcza (Krzysztof Rzeszowski) 14 / Przemy-
sław Sułek 2, 19, 19, Michał Bator 10, 29, Krzysz-
tof Rzeszowski 4, Maciej Kwaśniewski 18
* 2115 Gang – Drew-rut 5:5
Dawid Zolbach 14, 25, Maciej Matla 6, Filip 
Szczurek 19, Karol Kamieński 24 / Przemysław 
Gnat 8, 16, 23, 29, Albert Bińkowski 11
9 kolejka, 29 stycznia
* Piekarnia 1 – WI  2:2
Kamil Kuś 6, Piotr Grzejszczyk 19 / Karol Rogo-
ziński 5, Karol Świtowski 16
* Las Palmas – Chillout 5:1 
Robert Miernik 3, 12, 30, Dawid Bryczkiewicz 
17, Patryk Herman 29 / Łukasz Rumiński 21
* Tsunami – Sienkiewicz 1:7 
Maciej Wojtyna 25 / Piotr Gniaździński 6, 23, 
Paweł Gniaździński 16, 30, Łukasz Tuśnio 1, Fi-
lip Czerwiński  15, Wojciech Niedziela 23
* AKS Wzdół – 2115 Gang 12:0 
Mateusz Kołodziejski 2, 18, 29, Piotr Ryba 12, 
15, 29, Dominik Chrzanowski 10, 11, Mateusz 
Wikło 10, 24, Tomasz Brzeziński 21, 26
* PMP-sko.pl – Radcar 7:1 
Krzysztof Rzeszowski 2, 3, 12, 27, Michał Bator 
11, 14, Mateusz Witkowski 18 / Paweł Bałcha-
nowski 16
* Drew-rut – Euro Mobil 7:3 
Przemysław Gnat 13, 16, 20, 21, 29, 30, Adam 
Imiela 14 / Damian Kita 6, 28, Bartosz Pająk 30

Siatkarze zaczęli rundę
 rewanżową
23 stycznia, Suchedniów
Pierwsze w tym sezonie derby powiatu skarżyskie-
go w 3 lidze siatkówki, rozegrane w suchedniow-
skiej hali sportowej, zakończyły się zwycięstwem 
SAS. 
Zdrowy Ty Orlicz - SAS Skarżysko 2:3 (22:25, 28:26, 
25:19, 15:25, 9:15)
Skład: Sebastian Nowak, Rafał Erbel, Maciej 
Kosowski, Igor Parszowski, Michał Dziarma-
ga, Maksymilian Marszalek, Kamil Drożdż, 
Marek Dzialowski, Zabawski.
6 lutego, Suchedniów
Siatkarze trzecioligowego Zdrowy Ty Orlicz rozpo-
częli rundę rewanżową, wygrywając z GOKiS Wa-
śniów. MVP meczu został wybrany Marek Dzia-
łowski.
Siatkarze dziękują kibicom za doping, a zwłaszcza 
grupie młodych piłkarzy Orlicza z obozu sportowe-
go. Jako ciekawostkę podaję, że mecz sędziowała 
para z Kielc, Anna Trzaska i Marcin Rek, suche-
dniowianin którego dziadek Kazimierz, ojciec Wie-
sław i wuj Andrzej grali w piłkę nożną w Orliczu.
Aktualnie Zdrowy Ty Orlicz zajmuje piątą lokatę 
mając 13 punktów.
Zdrowy Ty Orlicz - GOKiS Waśniów 3:0 (18, 18, 28)
Skład: Sebastian Nowak, Rafał Erbel, Maciej 
Kosowski, Igor Parszowski, Michał Dziar-
maga, Maksymilian Marszalek, Marek Dzia-
lowski, Jakub Garbala, Adrian Zatorski, To-
masz Makuch.
15 lutego, Kielce
Siatkarze Zdrowy Ty Orlicz wygrali w Kielcach z AZS 
Politechniką Świętokrzyską. Był to więc udany re-
wanż za niespodziewaną porażkę w pierwszej 
rundzie. Drużyna pokazała charakter i po wcze-
śniejszych porażkach, odniosła drugie kolejne zwy-
cięstwo za trzy punkty.
Najbardziej wartościowym graczem spotkania był 
Igor Parszowski. Orlicz po rozegraniu 11 meczów, 
zajmuje 5 miejsce, mając w 16 punktów.
AZS Politechnika Świętokrzyska - Zdrowy Ty Orlicz 
0:3 (12:25, 19:25, 22:25)
Skład: Jakub Garbala, Michał Dziarmaga, Ra-
fał Erbel, Adrian Zatorski, Maciej Kosowski, 
Igor Parszowski, Sebastian Nowak, Maksymi-
lian Marszałek, Tomasz Makuch.
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    Redaguje: SZYMON PIASTA  
10 kolejka, 12 lutego
* Tsunami – Piekarnia 1  0:3 v.o.
* Sienkiewicz – Chillout 3:3
Łukasz Tuśnio 21, Marcin Serek 24, Piotr Gniaź-
dziński 30 / Łukasz Rumiński 8, Michał Zega-
dło 16, Arkadiusz Borowiec 27
* Radcar – WI 1:2
Robert Notzel 15 / Gabriel Badowski 6, Ma-
riusz Grzejszczyk 29
* 2115 Gang – Euro Mobil  2:4
Maciej Matla 22, Jakub Babiarz 29 / Damian 
Kita 18, Maksymilian Frątczak 24, Bartosz Pa-
jąk 28, Bartosz Ozan 30
* Drew-rut – Las Palmas 3:2
Przemysław Gnat 12, Adam Imiela 17, Andrzej 
Gadecki 25 / Patryk Herman 23, Robert Mier-
nik 28
* PMP-sko.pl – AKS Wzdół 6:3
Paweł Rzeszowski 4, 25, 29, Przemysław Sułek 
24, 30, Krzysztof Rzeszowski 23 / Tomasz Brze-
ziński 3, 9, Dominik Wikło 15
W Suchedniowskiej Lidze Futsalu do rozegrania po-
została jedna kolejka. Ale już teraz wiadomo, że ty-
tuł mistrzoswki zapewniła sobie druzyna Drew-rut.

Sparingi Orlicza
Ostatnie dwa mecze kontrolne Orlicz rozegrał z dru-
żynami młodzieżowymi Neptuna i KSZO.
12 lutego, Końskie
Neptun (juniorzy) - Orlicz 0:9 (0:4)
bramki: Grzegorz Skarbek 4, Marek Banacz-
kowski 2, Piotr Solnica, Karol Świtowski, Ma-
teusz Sikora
skład: Sebastian Drogosz - Mateusz Sikora, 
Marcin Tacij, Paweł Jarząb, Michał Bator - Ma-
rek Banaczkowski, Piotr Solnica, Karol Świ-
towski, , Grzegorz Skarbek -  Tomasz Staszew-
ski, Piotr Mądzik oraz Mateusz Ubysz, Maciej 
Banaczkowski, Daniel Lasota.
16 lutego, Ostrowiec
KSZO Ostrowiec Św. (juniorzy) - Orlicz 3:1 (2:0)
bramka: Tomasz Staszewski
skład: Sebastian Drogosz - Maciej Banaczkow-
ski, Mateusz Sikora, Paweł Jarząb, Michał Ba-
tor - Marek Banaczkowski, Piotr Mądzik, Ka-
rol Świtowski, Grzegorz Skarbek -  Tomasz 
Staszewski, Damian Kita oraz Mateusz Ubysz, 
Robert Notzel, Daniel Kaczmarski, Daniel 
Lasota, Bartłomiej Graba, Krzysztof Bałcha-
nowski, Filip Czerwiński.
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Biegi w Mostkach
W niedzielę, 29 stycznia w Mostkach odbył się 

pierwszy Bieg Powstańców Styczniowych. Wła-
ściwie były to biegi, ponieważ rywalizowano na 
dystansie półmaratonu 22,3 km., „dyszce” 8,5 ki-
lometrów i w cross duathlonie (bieg na 8,5 i 4 km 
oraz jazda rowerem 24,1 km). Półmaraton wygrał 
Michał Jagieło (Brody) - 1.24,14, dyszkę (8,5) 
Michał Kosior (Łódź) - 31,43, a cross duathlon 
Kacper Skalski (Ząbki) - 1.59,22. Na poszczegól-
nych dystansach sklasyfikowano 298 zawodników, 
w tym 74 kobiety. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
uczestników z naszej gminy, których miejsca i cza-
sy przedstawiam poniżej. Najszybszy z naszych był 
Piotr Chmiel, medale wręczał starosta Jerzy Żmi-
jewski i burmistrz Cezary Błach.

Miejsca i czasy suchedniowian.
półmaraton open:
30. Tomasz Łakomiec - 1.50,27
33. Michał Gałczyński - 1.50,46
kobiety:
19. Nina Chmiel - 2.38,42
„dyszka” open:
3. Piotr Chmiel - 32,16
21. Robert Żmijewski - 37,08
41. Mariusz Kuszewski - 39,54
45. Dariusz Barański - 40,26
58. Grzegorz Michnowski - 42,39
61. Grzegorz Gałczyński - 42,51
65. Stefan Baltyn - 43,23
74. Tomasz Barański - 44,49
89. Sebastian Bolechowski - 48,44
98. Grzegorz Kania - 50,45
108. Włodzimierz Herman - 52,27
112. Mariusz Kotowski - 53,49
118. Piotr Karbownik - 1.01,11
kobiety:
14. Izabela Materek - 46,05
42. Aneta Obara - 59,06
43. Wioleta Żmijewska - 59,06
44. Karolina Janakowska - 59,06
cross duathlon open:
4. Piotr Chmiel - 2.04,53
10. Gerard Magdziarz - 2.11,26)

Julki wygrały debla
w Głubczycach

W miniony weekend w Głubczycach rozegra-
ny został turniej Grand Prix Juniorów Młodszych 
i Młodzików Młodszych w badmintonie z udziałem 
reprezentantów Orlicza. Najlepiej poradziły sobie 
w deblu Julia Pajek i Julia Pająk, które bez więk-
szych problemów sięgnęły po złoty medal, pokonu-
jąc w finale zawodniczki z Kędzierzyna Dominikę 
Gajdę/Julię Wójcik 2:0 (16, 9).
W singlu lepiej zagrała Julia Pająk, która wywal-
czyła brązowy medal ulegając w półfinale zwycięż-
czyni turnieju D. Gajdzie 0:2 (-16, -19). Julia Pajek 
w ćwierćfinale przegrała z Anną Radtke z Bytowa 
0:2 (-16, -15).
Juniorzy młodsi tym razem bez medalu. Aleksan-
dra Pająk dochodząca do zdrowia, odpadła w dru-
giej rundzie, a w deblu z Beatą Mycek przegra-
ły z Hankiewicz/Kwaśnik 0:2 (-21, -19). Miłosz 
Miernik też ukończył grę w pierwszych rundach. 
W singlu przegrał nieznacznie z brązowym meda-
listą Arturem Gwiazdowskim z Pabianic 0:2 (-19, 
-19).
Aleksandra Dąbczyńska

SPORT

Wyróżnienia sportowców

W piątek na uroczystej gali w Targach Kiel-
ce ogłoszono wyniki 65. Plebiscytu Sportowego 
w Świętokrzyskim. Wśród wyróżnionych z powia-
tu skarżyskiego znalazło się czworo sportowców 
reprezentujących klub Orlicz Suchedniów. W kate-
gorii najlepszych sportowców na drugim miejscu 
został sklasyfikowany Tomasz Staszewski, Wik-
toria Dąbczyńska na czwartym, Izabela Pajek 
na piątym, a Zuzanna Glijer na szóstym. Gratu-
lujemy!

Zwycięstwa Miłosza Miernika

W suchedniowskiej hali sportowej w niedzielę, 5 
lutego rozegrano Ogólnopolski Turniej Juniorów 
Młodszych i Młodzików w badmintonie. Repre-
zentanci Orlicza trzy razy stawali na najwyższym 
stopniu podium. Najlepiej zagrał Miłosz Mier-
nik w kategorii juniorów, który dwa razy wywal-
czył pierwsze lokaty, najpierw w singlu, a później 
w deblu. W kategorii młodzików zwyciężyła suche-
dniowska para Julia Pajek/Aleksandra Pawlu-
kiewicz.

Junior młodszy U-17
W grach pojedyn-
czych Miłosz Mier-
nik w finale pokonał 
Jakuba Nawrockiego 
(Spartakus Niepoło-

mice) 2:0 (16, 11). Ci sami zawodnicy grając w parze 
stanęli na najwyższym stopniu podium w deblu.
Kategoria młodzik U-15
W deblu Julia Pajek z Aleksandrą Pawlukie-
wicz w finale pokonały Oliwię Kocz (Tęcza Za-
gnańsk)/Martę Tomaszewską (UKS Morawica) 2:1 
(-17, 17, 17). Joanna Więckowska z Alicją Nowak 
(Junis Szczucin) nie wyszły z grupy. 
W singlu Pajek przegrała w półfinale z późniejszą 
triumfatorką Anastasią Kosenchuk (Korona Pabia-
nice). Pawlukiewicz zakończyła gry w ćwierćfina-
le, a Więckowska nie wyszła z grupy.
W singlu chłopców Andrzej Pięta nie wyszedł 
z grupy, podobnie w deblu grając w parze z Jaku-
bem Ryniec (Wesoła) i w mikście z Pawlukiewicz.

Wiktoria Dąbczyńska
mistrzynią Węgier!

W dniach 9-12 lutego, w Pecz rozegrano Między-
narodowe Mistrzostwa Węgier Juniorów. Wśród 
130 zawodników z 15 krajów, była 30 osobowa re-
prezentacja Polski do lat 19-stu i 17-stu pod okiem 
trenerów Pawła Lenkiewicza i Roberta Kowal-
czyka.

Polacy zdobyli trzy medale, wszystkie z udziałem 
najlepszej Wiktorii Dąbczyńskiej! Wiktoria wy-
walczyła złoty krążek w grze mieszanej w parze 
z Robertem Cybulskim, srebrny w grze podwój-
nej kobiet z Aleksandrą Goszczyńską i brązowy 
w grze pojedynczej.
Po zdobycie doświadczenia pojechała do Pecu na-
sza najmłodsza kadrowiczka Ola Pająk, która sin-
gla i debla przegrała w pierwszej rundzie.
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W niedzielę, 19 lutego na zakończenie karna-
wału w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 
odbyło się wydarzenie muzyczne zatytułowane 

Karnawałowe rytmy w Kuźnicy, które poprowadził 
dyrektor ośrodka Andrzej Karpiński.

Na początek na scenie zaprezentowała się 
Kielecka Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją su-
chedniowianina Wojciecha Materka. Zebra-

„Karnawałowe rytmy w Kuźnicy”

na licznie publiczność wysłuchała m.in. tanga, 
rock’n’rolla, swingu i jazzu. Na koniec występu li-
der orkiestry otrzymał na scenie kwiaty od... swo-

jej siostry, radnej Małgorzaty Kuszewskiej.
Później koncertował Hubert Sikorski - młody, 

uzdolniony akordeonista, uczeń Szkoły Muzycz-

nej II stopnia w Radomiu im. Oskara Kolberga, 
a następnie Kapela Świętokrzyskie Scyzoryki, któ-
ra zagrała w składzie: Adam Młodawski (kon-
trabas), Dariusz Figarski (akordeon), Edward 
Orłowski (skrzypce), Leszek Steć (skrzypce), 
Mariusz Dołowy (klarnet) i Ryszard Kucewicz 
(bębenek).

Na zakończenie koncertowała Suchedniowska 
Orkiestra Dęta pod batutą mjr. Stefana Mali-
nowskiego, która wykonała utwory z nagranej 
niedawno płyty. Zespoły zaprezentowały orkie-

strowe aranżacje współczesnych polskich i świa-
towych przebojów muzyki klasycznej i rozryw-
kowej. Nasza orkiestra koncertowała wspólnie 
z kieleckimi muzykami.           Jacenty Kita


