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*  zapraszamy na obchody Święta Majowej Kon-
stytucji,

*  maj bogaty w wydarzenia kulturalno – spor-
towe,

*  są pieniądze dla strażaków,
*  relacja z sesji rady miejskiej,
*  jest szansa na likwidację przejazdu kolejowe-

go,
*  aktywni młodzi radni i seniorzy,
* harmonogram dyżurów aptek w maju,
*  w szkołach i wydarzenia sportowe.
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Rusza budowa kanalizacji 
w ul. Berezów i Koszykowa

Lada moment rozpoczną się prace związane 
z realizacją zadania inwestycyjnego pod na-
zwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów  
i ul. Koszykowej w Suchedniowie. –To jedna 
z najbardziej oczekiwanych i najdroższa w tej 
kadencji inwestycja na obszarze naszej gminy – 
mówi burmistrz Cezary Błach.

Czytaj na str. 2

Kolejne umowy  
na dofinansowanie  
podpisane

23 kwietnia burmistrz Cezary Błach z Ada-
mem Jarubasem, marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego i Markiem Szczepanikiem 
– członkiem Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego podpisał dwie umowy na realizację kolej-
nych inwestycji w ramach RPO 2014-2020.

Kolejne sukcesy  
badmintonistów

Kwiecień obfitował w liczne sukcesy, które były udziałem 
badmintonistów Orlicza.

Czytaj na str. 22

„Suchedniowskie Święto 
Tańca” z rekordową liczbą 
1200 uczestników!

Trzynasta edycja XIII Ogólnopol-
skiego Turnieju Formacji zgromadziła 
rekordową liczbę 1200 tancerek i tan-

cerzy z 28. formacji tanecznych. Na parkiecie zobaczyliśmy łącznie aż 75 układów cho-
reograficznych w 5. różnych kategoriach tanecznych.

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 24
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Wydarzenia

MRM ma logo

Młodzieżowa Rada Miejska w Suchedniowie ma własne logo. 
Uchwałę o jego przyjęciu młodzi radni podjęli na II sesji MRM która 
odbyła się w dniu 23 kwietnia. Jak wyjaśnia Alicja Sitarz logo kolo-
rystycznie nawiązuje do herbu Suchedniowa.

(jk)

23 kwietnia burmistrz Cezary Błach z Ada-
mem Jarubasem, marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego i Markiem Szczepanikiem 
– członkiem Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego podpisał dwie umowy na realizację kolej-
nych inwestycji w ramach RPO 2014-2020.

Kolejne umowy na dofinansowanie podpisane
Obydwa projekty uzyskały unijne dofinan-

sowanie w wysokości 80 procent całkowitych 
kosztów inwestycji. Zdaniem burmistrza to bar-
dzo ważne inwestycje dla mieszkańców.   -W tym 
momencie nasza oczyszczalnia produkuje osad 
płynny, z którym jest duży problem, jeśli chodzi 

o jego wywożenie. Dodatkowo jest on uciążliwy 
ze względu na zapach. Po modernizacji oczysz-
czalnia będzie produkować przyjazny dla środo-
wiska granulat, który po odpowiednim przysto-
sowaniu będzie mógł być wykorzystywany jako 
nawóz  w rolnictwie - mówi Cezary Błach, bur-
mistrz Suchedniowa. Budowa sieci kanalizacyjnej 
na ulicach Warszawskiej i  Kieleckiej prawie pię-
ciuset mieszkańcom rozwiąże problem związany 
ze ściekami. 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie 
gospodarki odpadowej to koszt 7.308.776,01  zł, 
w tym koszty kwalifikowane to 5.647.286,92 zł. 
Dofinansowanie z RPO wyniesie 4.517.829,54  zł. 
Natomiast całkowity koszt budowy kanaliza-
cji na ul. Warszawskiej i Kieleckiej wyniesie 
2.884.512,55 zł, w tym koszty kwalifikowane 
to 2.353.524,35 zł. W tym przypadku dotacja od 
Marszałka to 1.882.819 zł.

Aktualnie trwają prace projektowe dla obu 
inwestycji, a ich rozpoczęcie jest możliwe 
w 2019 roku.

Jacenty Kita

Lada moment rozpoczną się prace związane z realizacją zadania in-
westycyjnego pod nazwą  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów  
i ul. Koszykowej w Suchedniowie. –To jedna z najbardziej oczekiwanych, a zarazem 

najdroższa w tej kaden-
cji inwestycja na obsza-
rze naszej gminy. Pla-
nowane zakończenie 
prac to listopad 2018 
roku. Przygotowania 
do niej trwały niemal 
dwa lata. Wkład wła-
sny gminy to około 1,4 
mln zł, ale po jej zakoń-
czeniu będziemy chcieli 

odzyskać około 1,3 mln podatku VAT – mówił burmistrz Cezary Błach podczas 
podpisania w dniu 5 kwietnia umowy z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Wielo-
branżowym Sarnot Tomasz z siedzibą w Kielcach. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej 
– Aglomeracja Suchedniów – I ETAP  współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Wartość umowy dla ww. prac wynosi 6.876.423,24 zł. W ramach zadania powsta-
nie sieć kanalizacyjna o długości około 6 km oraz sieć wodociągowa o długości  
ok. 1 km na ul. Koszykowej.

Rusza budowa kanalizacji w ul. Berezów  
i Koszykowa

Firma znana jest w naszym mieście, gdyż kilka lat temu budowała 
kolektor sanitarny Bugaj – Sportowa, a w zeszłym roku kanalizację 
w ul. Cmentarnej. Jak mówił podczas podpisania umowy Tomasz 
Sarnot najpierw rozpoczną się prace w ul. Koszykowej i potrwają 
one do końca czerwca, gdyż na tej ulicy odbudowana będzie nowa 
nawierzchnia jezdni.

Jacenty Kita
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Do czerwca 2018 r. jednostki OSP funkcjonują-
ce na terenie Gminy Suchedniów otrzymają nowy 
sprzęt o wartości 20.000 zł. We wtorek, 27 mar-
ca, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
burmistrz Cezary Błach oraz Skarbnik Urszu-
la Nowak podpisali umowę na realizację zadań 
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej  w zakresie wsparcia i rozwoju systemu insty-
tucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez 
jednostki sektora finansów publicznych zadań 

Gmina Suchedniów otrzymała dotację na doposażenie OSP
ustawowych związanych 
z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych prze-
stępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia przestęp-
stwem.

Głównym celem projek-
tu jest doposażenie jedno-
stek ochotniczych straży 
pożarnych w specjalistycz-

ne urządzenia ratownictwa niezbędne do udzie-
lania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnionego przestępstwa.

W ramach wniosku zaplanowano zakup zesta-
wu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską or-
topedyczną, defibrylatora oraz agregatu prądo-
twórczego z najaśnicą.

Wartość projektu wynosi 20.000 zł, w tym 
dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to 
19.800,00 zł.

Paulina Pedryc

Święto Majowej Konstytucji

Tegoroczne obchody 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczną  się 3 maja o godz. 
10.00 się Mszą św. w intencji Ojczyzny oraz rze-
mieślników i przedsiębiorców, na którą zapra-
sza Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
Przed nabożeństwem delegacje przedsiębior-
ców, władz miasta, organizacji społecznych zło-
żą kwiaty pod tablicami wmurowanymi w ścia-
ny świątyni.

O godz. 15.00 SOK Kuźnica oraz Stowarzyszenie 
Kuźniczy Krąg zapraszają na wernisaż wystawy 
Spotkanie pokoleń pod znakiem NIEPODLEGŁA. Su-
chedniowskie rody – Ostachowscy. Wystawa czyn-
na będzie do 15 sierpnia.

O godz. 16.00 natomiast rozpocznie się koncert 
Kuźnica Miastu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Maj bogaty w wydarzenia 
kulturalno-sportowe

12 maja w Kuźnicy odbędzie się koncert Fundacji 
Daj Szansę. 14 maja o godz. 9.00 Kuźnica i Święto-
krzyski Urząd Wojewódzki zapraszają na Korowód 
Niepodległości. 18 maja SOK zaprasza na Pokaz 
zwierząt egzotycznych wraz z prelekcją, a 19 maja 
będzie stał pod znakiem sportu. O godz. 9.00 roz-
pocznie się Suchedniowskie Szachowanie, które or-
ganizuje SSP nr 3, o godz. 10.00 Turniej Piłki Siat-
kowej Młodzieżowych Rad Miejskich z udziałem 7 
zespołów. Tego samego dnia o 8.30 z ul. Zagórskiej 
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży wyruszą na rajd na Świnią Górę.

20 maja wystartuje XIV Suchedniowski Raj Ro-
werowy Góry Świętokrzyskie 2018, o godz. 15.00 
w Kuźnicy Teatr Lalki i Aktora Kubuś przedstawi 
bajkę dla dzieci. 26 maja z okazji Święta Mam wy-
stąpią przedszkolaki, w Michniowie odbędzie się 
impreza Witaj Sceno, a Rycerze Kolumba zapraszają 
na VI Turniej Tenisa Stołowego (start o godz. 9.00).

Informacja szczegółowe publikowane będą na 
stronach internetowych Gminy Suchedniów oraz 
SOK Kuźnica.

Zapraszamy!

W kinie „Kuźnica” grają
* Maria Magdalena, w ter-

minie 28 - 30 kwietnia o godz. 
17:00 i 19:15.

Produkcja: Wielka Brytania.  
Gatunek: dramat.  Czas: 120 min.  
Od lat: 10,  

wersja: dubbing.
Opis filmu: Ten film to głęboko ludzkie spojrzenie na 

jedną z najbardziej tajemniczych i zarazem najbardziej 
niezrozumianych kobiet wszech czasów. 

Biblijna biografia opowiada historię Marii (dwukrot-
nie nominowana do Oscara Rooney Mara), młodej ko-
biety, szukającej nowej drogi życia. 

Skrępowana hierarchią i obyczajowością swych cza-
sów, Maria przeciwstawia się swej tradycjonalnej rodzi-
nie i dołącza do nowego społecznego ruchu kierowane-
go przez Jezusa z Nazaretu (trzykrotnie nominowany do 
Oscara 

Joaquin Phoenix). Wkrótce odnajdzie tam dla siebie 
miejsce, znajdując się w sercu podróży wiodącej do Je-
ruzalem.

* Życzenie śmierci, w ter-
minie 4- 7 maja o godz. 17:00. 
Produkcja: USA.  Gatunek: ak-
cja. Czas: 107 min., od lat 15.

Opis filmu: Paul Kersey (Bru-
ce Willis) jest chirurgiem, któ-
ry co dzień ratuje ludzkie życie. 
Gdy nieznani sprawcy dokonują 
brutalnego napadu na jego ro-

dzinę, po raz pierwszy sam musi zwrócić się o pomoc. 
Policja pozostaje jednak głucha na jego apele. Zdespe-
rowany mężczyzna postanawia więc własnoręcznie wy-
mierzyć sprawiedliwość. Gdy uwagę mediów przyciąga-
ją zabójstwa kolejnych gangsterów, wszyscy zadają 
sobie jedno pytanie: giną oni z ręki bohatera czy bandy-
ty? Wiedziony pragnieniem zemsty Kersey dostrzega, że 
może pomóc także innym. Nie każdemu podoba się jed-
nak to, że mężczyzna staje ponad prawem, policja zaś 
jest coraz bliżej odkrycia tożsamości mściciela.

* Ciche miejsce, w terminie 
4- 7 maja o godz. 19:00. Pro-
dukcja: USA. Gatunek: horror. 
Czas: 95 min., od lat 15.

Opis filmu: Pięcioosobo-
wa rodzina stara się przetrwać 
w świecie, w którym najmniej-
szy hałas może sprowadzić na 
nią śmiertelne niebezpieczeń-
stwo.

SOK Kuźnica, tel.41 254 30 94 wew. 22, 
kuznicasuchedniow@gmail.com, 

www.kuznica-suchedniow.com
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19 kwietnia w suchedniowskiej Kuźnicy odby-
ła się XLVI sesja rady miejskiej. Jej otwarcia oraz 
powitania przybyłych na obrady dokonała prze-
wodnicząca rady Małgorzata Styczeń. Sekreta-
rzem obrad była radna Lidia Pikulska.

Na wniosek burmistrza Cezarego Błacha rad-
ni z porządku obrad zdjęli dwa projekty uchwał 
dotyczące dwóch wersji porozumienia ramowego 
Gminy Suchedniów z Powiatem Skarżyskim i PKP 
PLK S.A., a w ich miejsce rada wprowadziła pro-
jekt nowej uchwały w sprawie porozumienia jako 
efekt ostatecznych negocjacji przeprowadzonych 
w Warszawie w dniu 17 kwietnia z Zarządem PKP 
PLK S.A. w obecności poseł Marii Zuby. Zmiany 
rada dokonała jednogłośnie.

Wystąpienia gości, interpelacje i zapy-
tania radnych

Ewa Antosik pytała o termin montażu płyt 
chodnikowych na przystanku przy ul. Kieleckiej 
oraz o możliwość montażu przystanku po drugiej 
stronie ulicy. Zawnioskowała też o ustawienie na 
ul. Harcerskiej i Partyzantów koszy na śmieci.

Na sesji wraz z wiosną nastąpił prawdziwy wy-
syp interpelacji, wniosków i zapytań radnych. 
Radny Krzysztof Ślęzak prosił o montaż kosza 

Za nami XLVI sesja rady miejskiej
na śmieci na ul. Langiewicza obok słupa przy-
stankowego. Krzysztof Adamiec pytał burmi-
strza o plac zabaw i kwestię starej przepompowni 
na os. Bugaj. Prosił także o naprawę ul. Źródło-
wej oraz drogi na Krzyżkę oraz zwrócił uwagę na 
zaśmiecony teren wokół cmentarza. Na zły stan 
ul. Spokojnej zwrócił uwagę radny Łukasz Gał-
czyński. Pytał także o możliwość otwarcia wy-
jazdu z ul. Powstańców w obu kierunkach na ul. 
Kielecką, jak również o koszt dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę drogi Mostki Szelejtów.  

Najwięcej wniosków złożył radny Mirosław 
Obara. Poseł Marię Zubę pytał o termin przeję-
cia dawnego ZWK Marywil przez Skarb Państwa. 
Interpelacje do burmistrza dotyczyły kwestii za-
kupu działki z przeznaczeniem na plac zabaw 
na os. Jasna, kwestii wykonania przejścia dla 
pieszych na wysokości przystanku na ul. Jasna. 
Radny Obara nie czując się usatysfakcjonowany 
odpowiedzią Komendanta Powiatowego Policji 
w Skarżysku-Kamiennej w sprawie obsady per-
sonalnej komisariatu w Suchedniowie, zgłosił 
wniosek o to, aby gmina w tej sprawie wystąpi-
ła do komendanta wojewódzkiego. Ponadto rad-
ny wnioskował o dodatkowe kosze na os. Jasna 
I oraz Jasna II, a także – jako, że to teraz temat 
bardzo modny – zapytał burmistrza czy i w jakiej 
wysokości nagrody otrzymał w tej kadencji. 

Eugeniusz Zegadło poruszył problem noc-
nych dyżurów aptek w powiecie (dyżury na maj 
publikujemy na stronie 17 – red.), Marcin Pałac 
pytał o wiedzę burmistrza na temat ewentualnej 
przebudowy ul. Zagórskiej. Wnioskował również 
o oczyszczenie chodników na ul. Kieleckiej oraz 

o wystąpienie do Wojewódzkiej Inspekcji Ochro-
ny Środowiska w sprawie pary wydobywającej 
się z firmy Kleentex. –Mieszkańcy z ul. Jodłowej, 
Kieleckiej i Warszawskiej skarżą się na łzawienie 
oczu, co wiążą właśnie z tym dymem czy parą – 
argumentował Marcin Pałac. O termin przetar-
gu na budowę kanalizacji na tych trzech ulicach 
pytał natomiast radny Paweł Słoma. 

Burmistrz odpowiada
Obszernych odpowiedzi na powyższe udzielił 

burmistrz Cezary Błach. Gmina zakupi dodat-
kowe kosze na śmieci, ale na ten moment w bu-
dżecie gminy nie ma pieniędzy na zakup nowych 
przystanków (ich zakup jest możliwy, o ile po-
jawią się oszczędności). Na ostatnim etapie są 
rozmowy gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w sprawie placu zabaw i byłej przepompowni. 
Aktualnie trwa systematyczne oczyszczanie mia-
sta po okresie zimowym (piasek zalegający na 
drogach, rowy, pobocza), kruszywo na remonty 
dróg jest już zakupione. 

Otwarcie ul. Powstańców na ul. Kielecką jest 
ujęte w całościowym projekcie modernizacja tej 
ulicy, na ten moment nie jest to możliwe do zre-
alizowania. Projekt na drogę Mostki Szelejtów 
kosztował 12.000 złotych. Gmina szuka dział-
ki pod plac zabaw na os. Jasna, żadnych nagród 
w tej kadencji burmistrz nie otrzymał. W sprawie 
przejścia dla pieszych na ul. Jasnej gmina wystą-
pi do powiatu, gdyż to on jest zarządcą tej ulicy. 
Pismo do komendy wojewódzkiej Policji zosta-
nie wysłane. Jeśli chodzi o ul. Zagórską to staro-
sta jest dobrej myśli, jeśli chodzi o realizację tej 
inwestycji. W sprawie Kleentex-u gmina wystąpi 
do WIOŚ. Przetarg na budowę kanalizacji na tych 
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trzech ulicach zostanie ogłoszony jak tylko urząd 
upora się z bardzo skomplikowanym przetargiem 
na zaciągnięcie kredytu.

Sprawa ZWK na dobrej drodze
Poseł Maria Zuba odpowiadając na pytanie 

radnego Mirosława Obary dotyczące przyszło-
ści terenów po byłym ZWK Marywil powiedzia-
ła, iż sprawa jest obecnie finalizowana. Trwają 
w tej sprawie rozmowy między Agencją Rozwoju 
Przemysłu, Grupą Zasada i Specjalną Strefą Eko-
nomiczną Starachowice. –Te kilka najbliższych 
tygodni jest bardzo ważne i liczę na pozytywny 
efekt dla ZWK i dla nas – stwierdziła posłanka.

Jest porozumienie w sprawie likwida-
cji przejazdu kolejowego

Pierwszy z projektów uchwał, nad którym de-
batowali radni dotyczyły uchwały w sprawie po-
rozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suched-
niów, Powiatem Skarżyskim i PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Porozumienie przewiduje współ-
pracę tych podmiotów przy budowie bezkoli-
zyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego 
w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków 
w Suchedniowie oraz zmiany przebiegu drogi 
powiatowej. Poza tym ma powstać przejście pie-
szo-rowerowe pod torami w ciągu ul. Bugaj-Lan-
giewicza z wyjściem na peron kolejowy. Wg sza-
cunków PKP PLK całkowity koszt inwestycji to 21 
mln netto, w tym kolejowych obiektów inżynie-
ryjnych 7 mln, zaś drogowych 14 mln. Prace mają 
być realizowane w latach 2020-2022.

-Proszę o przyjęcie tej uchwały. Ostatecz-
na wersja porozumienia została wypracowana 
na spotkaniu w Warszawie w dniu 17 kwietnia 
i uwzględnia podział prac pomiędzy poszcze-
gólne podmioty – apelował burmistrz Cezary 
Błach. Pozytywne opinie wyraziły merytorycz-
ne komisje rady. Radni Waldemar Krogulec 
i Krzysztof Ślęzak podziękowali poseł Marii 
Zubie oraz samorządom Suchedniowa i powia-
tu skarżyskiego za wypracowanie treści porozu-
mienia. 

A ponadto
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały 

w sprawie: 
- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 

2018 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-

ny Suchedniów na lata 2018 – 2038,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć pedagogów,  psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i do-
radców zawodowych w placówkach oświato-

wych prowadzonych przez Gminę Suched-
niów,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy,
- wyrażenia zgody na ustanowienie od-

płatnej służebności przejazdu i przecho-
du na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Suchedniów.

Jacenty Kita
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Związku Wędkarskiego. Składają podziękowania 
burmistrzowi Cezaremu Błachowi oraz jego 
zastępcy Dariuszowi Miernikowi za zorganizo-

wanie dla uczestników akcji wspólnego ogniska.
Jednocześnie apelują do wszystkich, którzy 

odwiedzają zalew w Mostkach o utrzymanie czy-
stości.

(jaki)

W GMinie i okolicy

Kolejny rok 
z rzędu w okre-
sie wiosennych 
porządków z ini-
cjatywy radne-
go Waldemara 
Krogulca oraz 
sołtysa Mostek 
Jacka Uby nad 
zalewem w Most-
kach przeprowa-
dzono wielką ak-

cję sprzątania. Efekty są widoczne na zdjęciach. 
Za naszym pośrednictwem organizatorzy akcji 

za włączenie się w nią dziękują mieszkańcom Mo-
stek oraz członkom miejscowego koła Polskiego 

Teren nad zalewem posprzątany

Oto nasi stypendyści
Małgorzata Basiak i Krzysztof Dalach 

– pochodzący z naszej gminy uczniowie Ze-
społu Szkół Transportowo – Mechatronicznych 
w Skarżysku-Kamiennej są stypendystami spół-
ek współpracujących ze szkołą – Mesko oraz PKP 
PLK. 

Jak wyjaśnia pochodząca z Suchedniowa dyrek-
tor szkoły Joanna Żurawka wysokość stypen-
dium wynosi od 350 do 450 zł, a aby je otrzymać 
trzeba mieć średnią 4,0 lub więcej i wzorowe za-
chowanie. Stypendium to nie wszystko – ucznio-
wie mają możliwość odbywania praktyk w zakła-
dach, później mogą tam znaleźć zatrudnienie. 

Dziś praktyka rynku pracy pokazuje, że kształ-
cenie zawodowe ponownie wraca do łask. Ab-
solwenci z dobrym fachem już w trakcie na-
uki w szkołach zawodowych są zachęcani przez 
pracodawców do powiązania ich w przyszłości 
w konkretnymi firmami. –Tylko w ubiegłym roku 
24 naszych absolwentów, w tym stypendyści, 
znalazło za zatrudnienie w PKP PLK, a 10 w Mesko 
– uzupełnia dyrektor Joanna Żurawka dodając, 
że odkąd od 4 lat pełni funkcję dyrektora, bardzo 
mocno rozwinięta została przez szkołę współpra-
ca z pracodawcami. –Stypendia to nie wszystko. 
Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk za-
wodowych, wyjeżdżają na wycieczki dydaktycz-
ne, a szkoła z firmami ustala programy nauczania 
dostosowane do ich potrzeb. Firmy wyposażają 
też nasze pracownie.

(jaki)
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MłodZieżoWA rAdA MiejskA

W ramach projektu Młodzi w akcji realizujemy ścieżkę II 
pod nazwą Taśmy przeszłości. Przeprowadziłyśmy lokalną 
diagnozę, wskazując miejsca ważne dla Suchedniowian. 
Tworząc mapę miejsc ważnych w naszym mieście, wskaza-
liśmy wiele walorów naszego miasteczka. Efektem naszych 

działań będzie wizualizacja wybranego wspólnie terenu. Zdecydowaliśmy, że przygo-
tujemy naszą wizualizację na zagospodarowanie placu parku oraz suchedniowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji . Podsumowaniem projektu będzie spotkanie z mieszkańca-
mi i zaprezentowanie im naszego pomy-
słu na rozwój wybranego miejsca. 

4 kwietnia otrzymaliśmy informację 
o otrzymanym grancie w ramach projek-
tu Świętokrzyskie dla młodych. Wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Kuźniczy Krąg, zło-
żyliśmy ofertę na realizacje projektu pod 
nazwą Od młodzika do młodego polityka. 
W ramach przyznanego grantu, otrzy-
maliśmy 4.000 zł. Za pozyskane środki zostaną przeprowadzone szkolenia dla młodych 
radnych, spotkanie z samorządowcami oraz debata podsumowująca projekt Rola mło-
dego pokolenia w lokalnej społeczności. Termin realizacji projektu 2 miesiące.

W środę 11 kwietnia razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 Młodzieżowa 
Rada wybrała się na półfinałowy mecz piłki ręcznej PGNiG Pucharu Polski pomiędzy 
PGE VIVE Kielce a NMC Górnik Zabrze. 

Z kolei 13 kwietnia wybrane przedstawicielki młodzieżowej rady – Alicja Sitarz, 
Julka Pajek, Gosia Dulęba oraz Natalia Garbala razem z opiekunem, udały się na 
konferencję młodzieżowych rad Twój problem to nasz problem zorganizowaną przez 
Młodzieżową Radę Miasta Starachowice. Podczas spotkania uczestnicy pracowali w 4 
grupach warsztatowych, szukając odpowiedzi na problemy, które napotykają młodzi 
ludzie. 

Młodzieżowa rada włączyła się w przygotowania do XIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Formacji Tanecznych, który odbył 
się 14 kwietnia w Hali Sportowo
-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.  
Tego samego dnia nasza przewod-
nicząca Natalia Chrząszcz, popro-
wadziła w Warmińsko – Mazurskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Olszty-
nie konsultacje na temat Jak to jest 

być młodym aktywistą, uczniem, studentem oraz mieszkańcem małej miejscowości? Takie 
same spotkania zostały poprowadzone 28 kwietnia w Kielcach.

19 Maja w Suchedniowie na Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej odbędzie się II Turniej 
Młodzieżowych Rad w piłce siatkowej.  Do Turnieju udział zgłosiło 7 drużyn. Nasze mia-
sto odwiedzą członkowie rad młodzieżowych ze Skarżyska – Kamiennej, Starachowic, 
Szydłowca, Radoszyc, Dębe Wielkie, Włoszczowy. Gospodarzem turnieju jest Młodzie-
żowa Rada z Suchedniowa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy 
z nami i aktywnego dopingu dla naszej drużyny.

Pełne fotorelację oraz filmy video dotyczące naszej działalności dostępne są na na-
szym facebooku – Młodzieżowa Rada Miejska 

Młodzieżowa Rada Miejska 
w Suchedniowie

Młodzi radni w akcji Za nami II sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej

23 kwietnia w sali konferencyjnej magistratu na II w tej ka-
dencji sesji zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska. Przybyłych 
na obrady młodych radnych oraz gości powitała jej przewodni-
cząca Natalia Chrząszcz. 

Na wstępie sekretarz rady Wiktoria Miernik odczytała pi-
smo Kacpra Piątka, jedynego męskiego członka rady, który 
złożył rezygnację z mandatu radnego z dniem 17 kwietnia. 
Rada jednogłośnie przychyliła się do jego wniosku i zdecydo-
wała, że nadal pracować będzie w składzie 14.osobowym.

Informację o działalności rady w okresie pomiędzy sesjami 
przedłożyła przewodnicząca rady (czytaj obok). 

Odnosząc się do informacji burmistrz Cezary Błach powie-
dział: -Bardzo dużo udało się wam zrobić w tak krótkim czasie. 
Jestem szczególnie dumny, że interesujecie się rewitalizacją 
centrum miasta i jego wyglądem w przyszłości. Zapraszam do 
zapoznania się z projektem rewitalizacji i naniesieniem do nie-
go waszych uwag. Z kolei dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński 

podziękował członkom rady za pomoc w organizacji XIII Turnie-
ju Formacji Tanecznych. Wyraził zarazem nadzieję, że młodzież 
nadal będzie się angażowała w inicjatywy Kuźnicy.

Później wiceprzewodnicząca rady Alicja Sitarz przedłożyła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia loga MRM, która została 
podjęta jednogłośnie. Również jednogłośnie rada zdecydowała 
o powołaniu pięcioosobowych zespołów ds. organizacji turnie-
ju piłki siatkowej z udziałem siedmiu rad młodzieżowych z wo-
jewództwa oraz ds. obchodów Dnia Dziecka.

Jacenty Kita
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U SenioróW 

„Seniorem być to znaczy…”
Ostro do pracy zabrała się nowo powołana 

Rada Seniorów w Suchedniowie. Seniorzy po raz 
kolejny potwierdzili, iż aktywnym można być 
w każdym wieku.

10 kwietnia w magistracie odbyło się spotka-
nie pod hasłem Seniorem być to znaczy... zorga-
nizowane przez Biuro Komunikacji Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego. Uczestniczył w nim burmistrz 
Suchedniowa Cezary Błach oraz Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk, kierownik Wydziału 
Rozwoju i Strategii.

Marek Jarco z Biura Komuni-
kacji Społecznej Urzędu  Marszał-
kowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego tłumaczył naszym 
seniorom, iż każdy samorząd działa 
na podobnych zasadach, a u jego 
podstaw leżą wybory. – Dzięki od-
powiedzialnemu uczestniczeniu 
w życiu publicznym, świadomym 
wyborom mamy wpływ na przy-
szłość.  Warto przedstawiać swoje 
pomysły, projekty gminnemu samorządowi, bo 
to on jest najbliżej człowieka i może pomóc w re-
alizacji tych koncepcji - wyjaśniał Marek Jarco. 

Warsztaty zielarskie  
dla seniorów 

9 kwietnia suchedniowską Kuźnica odwiedzi-
ła pochodząca z Bodzentyna zielarka Hanna 
Świątkowska, nazywana Zielichą Świętokrzyską. 
Było to pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów, 
tym razem adresowane do seniorów.

-Wiedza o ziołach to ocean, którą nie sposób 
poznać dogłębnie. Ja sama choć ziołami zajmuję 

się już 20. lat, ciągle się uczę o nich coś nowego 
– mówiła zielarka, która kiedyś mieszkała w Su-
chedniowie. 

Warsztaty miały wymiar praktyczny, gdyż na 
skrawku trawnika przed Kuźnicą uczestnicy mo-
gli się zapoznać z bogactwem wartościowych ro-

ślin. Warsztat bogate w wiadomości okazały się 
zbyt krótkie i już w maju seniorzy umawiali się 
na następne spotkani. Z kolei w czerwcu kolejne 
warsztaty adresowane będą do dzieci i ich rodzi-
ców.

(jaki)

Przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej 
przypomniał również zasadę podziału władzy 
w Polsce na ustawodawczą, wykonawczą i są-
downiczą. Zaciekawienie obecnych wywołał te-
mat tej ostatniej, którą reprezentuje m.in. SKO, 
czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Dyskusję wywołał temat funduszy unijnych 
przeznaczanych przez samorząd województwa 
na rozwój  regionu świętokrzyskiego, realizację 
rozmaitych inicjatyw. 

- Myślę, że to dobry pretekst do zorganizowa-
nia kolejnego spotkania, z ekspertami z Urzę-
du Marszałkowskiego, którzy wyjaśnią wszelkie 
wątpliwości - podsumował Marek Jarco.

- Gmina to taka większa rodzina, dysponująca 
konkretnymi środkami finansowymi i mierząca 
się z potrzebami oraz oczekiwaniami jej człon-

ków. W pierwszej kolejności realizuje się prio-
rytety, a później rozmawia i decyduje o realiza-
cji następnych zadań - wyjaśniał Cezary Błach, 
burmistrz Suchedniowa, który szczegółowo 
omówił kompetencje i zadania samorządu gmin-
nego, zasady wykorzystania budżetu oraz za-
kres działania jednostek podległych. Jak dodał, 
w zarządzaniu istotne  są dwa czynniki - rozmo-
wa z mieszkańcami oraz współdziałanie w reali-
zacji potrzeb i rozwiązywaniu  problemów. 

Uczestnicy spotkania otrzymali również pu-
blikacje Urzędu Marszałkowskiego - informator  
dotyczący dobrych praktyk w administracji oraz 
miesięcznik Nasz Region.

Jacenty Kita
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sZkolne Projekty

Gimnazjum realizuje projekt
Zdobywanie kompetencji rozpoczynamy w szkole. To 

w dużej mierze od poziomu nauczania, jaki oferuje dana 
placówka, zależy dynamika późniejszego naszego sukce-
su zawodowego. Tempo zmian zachodzących na rynku 
pracy wymusza ciągłe wprowadzanie nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia młodych osób, jak i doskonalenie 
nowych umiejętności przez nauczycieli.

Unia Europejska wspiera obywateli poprzez rozwój 
najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętno-
ści, które człowiek powinien kształtować w trakcie swo-
jego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym 
i prywatnym. Uznano, że największy wpływ na sytuację 
osób na rynku pracy mają następujące kompetencje klu-
czowe:
•	 porozumiewanie	się	w	językach	obcych;
•	 kompetencje	 matematyczne	 i	 podstawowe	 kompe-
tencje	naukowo-	techniczne;

•	 kompetencje	informatyczne;
•	 umiejętność	uczenia	się;
•	 kompetencje	społeczne;
•	 inicjatywność	i	przedsiębiorczość.	

W odpowiedzi na te wyzwania od października 2016 
r. w Gminie Suchedniów realizowany jest projekt Kom-
petencje kluczowe szansą na sukces, współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania oparte-
go o eksperyment wśród uczniów klas gimnazjalnych. 
W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia 
z zakresu matematyki, języka angielskiego, warsztaty 
kompetencji społecznych, zajęcia z zakresu przedsiębior-
czości, zajęcia z przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto zakupione zostało wyposażenie pracowni: 
biologicznej, fizycznej, geograficznej, chemicznej oraz 
Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Po zakończeniu 
realizacji projektu będzie on nadal służył do prowadzenia 
zajęć z zakresu podstawy programowej w Szkole Podsta-
wowej Nr 1.

Projekt realizowany przez Gminę Suchedniów/Samo-
rządową Szkołę Podstawową Nr 1 im. Emilii Peck w Su-
chedniowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy 
Lokalnej jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 423.780,25 zł, 
z czego wysokość uzyskanego dofinansowania to kwota 
369.940,25 zł, a 53.840 zł stanowi wkład własny niepie-
niężny.

Paulina Pedryc

4 kwietnia w Kuźnicy odbył się pierwszy 
wiec wyborczy – Józefa Ostachowskiego - 
w ramach projektu sejmowego, którzy reali-
zują uczniowie klas III gimnazjum pod opieką 
Anity Sołkiewicz.

To element zadania rekrutacyjnego na te-
mat Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. 
Sylwetkę Józefa Ostachowskiego przedsta-
wili Błażej Turski i Piotr Kowalik. Oni też 

poprowadzili wiec, który muzycznie 
uatrakcyjnił Marcin Madej ze Szkoły 
Kadetów. W wiecu uczestniczyli m.in. 
ks. Łukasz Kutera, burmistrz Cezary 

Błach, zastępca burmistrza Dariusz Miernik oraz 
zastępca dyrektora SSP nr 1 Dariusz Kowalik.

Dzień później również w Kuźnicy odbył się piknik 
wyborczy kolejnego parlamentarzysty II Rzeczpo-
spolitej Jakuba Bojko.

(jaki)

Wiec wyborczy w ramach projektu sejmowego
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KUltUra

6 kwietnia 2018 r. w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica odbył się XVI Konkurs Recytator-
ski im. Jana Gajzlera, w którym udział wzięło 24 
młodych recytatorów z Łącznej, Wzdołu Rządo-
wego, Tumlina, Skarżyska-Kamiennej, Ostojowa 
oraz Suchedniowa. Tegorocznym organizatorem 
Konkursu była Samorządowa Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Emilii Peck.

Uczestnicy musieli zaprezentować po dwa 

utwory (poezja lub proza), jeden z nich autorstwa 
Jana Gajzlera, drugi dowolnego autora.

Występy uczniów oceniła komisja konkursowa 
w składzie: Magdalena Miazga, Małgorzata 
Wiśniewska oraz Karolina Gałczyńska-Szym-
czyk.

A oto wyniki:
Szkoły podstawowe:
I miejsce: Miłosz Będkowski, Natalia Ku-

charska
II miejsce: Piotr Stando, Jakub Bartuszek
III miejsce: Maksymilian Wydrych, Kacper 

Szmalec
Wyróżnienie za talent i autentyczność: Roksa-

na Pokrzywka, Maja Podgórska
Wyróżnienie od Nadleśnictwa Suchedniów: Ju-

lia Cisek
Nagroda za wrażliwość artystyczną i wkład 

XVI Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera
pracy: Kacper Synowiec, Milena Tsaturyan, 
Natalia Garbala, Gabriela Margas, Maja Wy-
drych

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Natalia Pajdo
II miejsce: Oskar Frydrych, Małgorzata Kar-

gul
III miejsce: Karolina Ślusarczyk, Paweł Pera
Wyróżnienie za potencjał, naturalność i talent: 

Nikola Pomocnik
Wyróżnienie za ekspresję na scenie: Zuzan-

na Kręć, Julita Wiśniewska, Wiktoria Szcze-
śniak

Nagroda za niezłomność: Joanna Zięba
Konkurs nie mógłby się odbyć, gdyby nie spon-

sorzy, którzy zrozumieli potrzeby szkoły i wsparli 
nas finansowo. Dyrektor Samorządowej Szkoły Nr 
1 w Suchedniowie oraz organizatorzy konkursu 
serdecznie dziękują: Nadleśnictwu Suchedniów 
- panu Piotrowi Fitasowi, F.H.U. RENIX - panu 
Rafałowi Kamińskiemu, tirmie SYLWANEX - 
Panu Andrzejowi Michcie, Bankowi Spółdziel-
czemu w Suchedniowie, radym Rady Miejskiej 
w Suchedniowie, firmie BERO - panu Robertowi 
Jędrzejczykowi, panu Zdzisławowi Wędry-
chowskiemu. 

W dniu 18 kwietnia w suchedniowskiej Kuźnicy 
odbyły się miejsko – gminne eliminacje do XXVIII 
Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytator-
skiego. Do eliminacji przystąpiło 20 recytatorów 
z klas 0 – III, 4 uczestników z klas IV – VI oraz 2 
dziewczynki z klasy VII. Jury w składzie Urszula 
Bilska – instruktor teatralny i Zenon Juchnie-

Pasowanie na czytelnika 
w „Trójce”

19 kwietnia 2018 r. w SSP nr 3 odbyło się uroczy-
ste pasowanie uczniów klasy I a i I b na czytelni-
ków szkolnej biblioteki. Zanim jednak pierwszokla-
siści złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez uczniów z klasy drugiej, którzy 
wcielili się we wszystkim znane i lubiane bajkowe 
postacie. Na scenie zobaczyliśmy między innymi 
krasnoludki, wróżki, Kota w Butach, Kopciuszka, 
Śpiącą Królewnę oraz Czerwonego Kapturka. Przy-
szli czytelnicy musieli wykazać się znajomością ba-
jek i ich bohaterów, z czym poradzili sobie na szóst-
kę. Wysłuchali także próśb i rad książki. Publiczność 
zachwyciły piękne stroje małych aktorów oraz 
świetna choreografia. Drugoklasiści  świetnie za-
prezentowali się również od strony wokalnej, za co 
zebrali gromkie brawa. Całość wyreżyserowała wy-
chowawczyni klasy drugiej Katarzyna Tusznio. 

Następnie pierwszaki uroczyście przyrzekły, że 
będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mą-
drości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

W kolejnej części uroczystości pani bibliotekarka 
zaprosiła uczniów klasy I a  i I b do biblioteki szkol-
nej. Tam świeżo upieczeni czytelnicy dowiedzieli 
się mnóstwa ciekawostek o bibliotece i książkach, 
zapoznali się z  księgozbiorem, regulaminem oraz 

wypożyczyli swoje pierwsze lektury. Na zakończe-
nie każdy pierwszoklasista otrzymał piękne zakład-
ki do książek wykonane przez starszych kolegów 
z Koła Przyjaciół Książki. 

Katarzyna Tusznio 
Małgorzata Rek

Za nami gminne eliminacje OKR
wicz - instruktor teatralny i kabaretowy ogłosili 
nominację: w klasach 0 – III dla Poli Andrzejew-
skiej, Liliany Dąbrowskiej, Mai Jorż, Wik-
torii Piwowarczyk, Oskara Pawelca, Niny 
Gałczyńskiej, Nikoli Morawskiej i Mai Pod-
górskiej.

Wszystkim nominowanym gratulujemy!
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
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Fragmenty religijnych rozważań świętego Ojca 
Pio odczytywał Tadeusz Barański, który wcielił 
się w postać męczennika. Rolę Jezusa Chrystusa 
odegrał Szymon Lech, w Misterium, którego re-
żyserem był ks. Wojciech Marchewska, wystą-
pili ponadto:  Zdzisław Wojnarski – wprowa-
dzenie, Jarosław Sidelnikow i Halina Tuśnio 
– rozważania, Janina Kateusz – Maryja, Piotr 

Markiewicz – Jan, Joanna Maślak – Weronika, 
Wiktoria Bogusiewicz - Maria Magdalena 
Regina Bujnowska i Aleksandra Serek – nie-
wiasty, Danuta Pająk - służąca Piłata, Tade-
usz Kowalik - Szymon z Cyreny, Jakub Durnej 
- Józef z Arymatei, Łukasz Tumulec i Bartosz 
Przybylski – łotrzy, Jacek Odzimek – Piłat, 
Krzysztof Szewczyk – arcykapłan, Jerzy Okul-

ski i Jacek Furmanczyk żołnierze. Operatorem 
dźwięku i światla był Andrzej Janiec.

Po przedstawieniu Męki Pańskiej rozpoczęły 
się obrzędy Wielkiego Piątku.

(jaki)

KUltUra

Misterium Drogi Krzyżowej
W Wielki Piątek w kościele pod wezwaniem 

świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie 
odbyła się misteryjna droga krzyżowa. Przedsta-

wiono sceny Męki Pańskiej w formie żywych ob-
razów (w rolę Jezusa wcielił się tradycyjnie Szy-
mon Lech). 

Wielki Piątek to również droga krzyżowa. 
W Suchedniowie, w Parafii pw św. Andrzej Apo-

stoła odbyło się misterium Drogi Krzyżowej, które 
zostało odprawione  przed Liturgią Męki Pańskiej. 
Podczas misterium aktorzy, członkowie grup, 
działających przy parafii przedstawili drogę Chry-

stusa na śmierć oraz złożenia go do grobu. Wierni 
zatrzymali się przy czternastu symbolicznych sta-
cjach. Na każdą z nich przypadło czytanie i mo-
dlitwa Po każdej ze stacji odmawiano modlitwę 
Pater noster (Ojcze nasz) w języku łacińskim.

Konkurs wielkanocny roz-
strzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Palma Wiel-
kanocna w sztuce ludowej zorganizowany przez 
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica. 

Na konkurs wpłynęły 4 prace w kategorii do 12 
lat, 3 do lat 18 i 4 w kategorii osób dorosłych.  Jury 
w składzie: przewodnicząca Aneta Chrzęszczyk 
-  instruktor ds. plastycznych oraz Agnieszka 
Włodarczyk-Mazurek – kierownik artystyczny 
SOK Kuźnica i Andrzej Karpiński – dyrektor SOK 
Kuźnica, po obejrzeniu nadesłanych prac, posta-
nowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnie-
nia:

W kategorii wiekowej dzieci do lat 12:
1 miejsce – Alicja Kabała 
2 miejsce – Kornelia Bujnowska 
3 miejsce – Ewa Pajek
Wyróżnienie: Iga Stefańska
W kategorii wiekowej młodzież do lat 18:
1 miejsce – Jakub Madejski
2 miejsce – Aleksandra Lunge
3 miejsce – Julia Kliszewska
W kategorii osób dorosłych:
1 miejsce - Edyta Chrzęszczyk
2 miejsce - Janina Kolak

3 miejsce - Danuta Świerzewska
Jury docenia duży wkład pracy dzieci biorą-

cych udział w konkursie, nauczycieli plastyki oraz 
osób dorosłych startujących w swojej katego-
rii.  Poziom prac uważa za zadowalający i zaleca 
kontynuowanie tej formy kultywowania tradycji 
ludowych. Ponadto, ocenia konkurs jako atrakcyj-
ny i pożyteczny. Jury dokonując oceny, zwracało 
szczególną uwagę na samodzielność i autentycz-
ność prac konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów od-
będzie się podczas XX Suchedniowskiej Wiosny 
Teatralnej MASKArada 2018 w dniu 27 kwietnia 
2018 r.

Agnieszka Włodarczyk Mazurek
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turniej ForMAcji tAnecZnych

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Hali Sportowo
-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie odbył się XIII 
Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Su-
chedniów 2018. Impreza organizowana przez su-
chedniowską Kuźnicę cieszy się bardzo dużym za-
interesowaniem i jest świetnie oceniana w kraju 
przez środowisko taneczne. 

Trzynasta edycja imprezy zgromadziła rekor-
dową liczbę 1200 tancerek i tancerzy z 28 forma-
cji tanecznych. Na parkiecie zobaczyliśmy łącznie 
aż 75 układów choreograficznych w 5 różnych 
kategoriach tanecznych. Nasze miasto repre-
zentowała Formacja Taneczna AXIS oraz AXIS – 
MINI pod kierunkiem Michała Ośki, zespoły na-
sze wytańczyły wyróżnienie oraz drugie miejsce 
w swoich kategoriach tanecznych.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu przy-
byłych zespołów oraz gości przez dyrekto-
ra Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie Andrzeja Karpińskiego oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezare-
go Błacha, który dokonał oficjalnego otwarcia 
turnieju, wszystkie formacje przemaszerowały 
w barwnej paradzie, prezentując się zgromadzo-
nej publiczności. Następnie rozpoczęła się rywali-
zacja w następujących pięciu kategoriach tanecz-
nych i oraz kilkunastu wiekowych.

Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Suchedniów, zaś patronat medialny: 
Radio Kielce, Echo Dnia, Gazeta Suchedniowska, 

„Suchedniowskie Święto Tańca” z rekordową liczbą 1200 uczestnikiów!
Nasz Suchedniów, TSK 24, Tygodnik Skarżyski.

Komisja Sędziowska w składzie: sędzia główny 
Katarzyna Bryłka - Opole, trener, choreograf 
Zespołu Tanecznego PECH z Opola, wielokrotnych 

Mistrzów Polski, Europy i Świata, Mariusz Jasu-
wienas – Kraków, reżyser, choreograf, tancerz, 
instruktor, finalista I edycji programu You Can 
Dance TV TVN oraz Tomasz Rowiński – Kielce, 
choreograf i wieloletni sędzia I-kategorii Polskiej 
Federacji Tańca i Polskiego Związku Tańca  po 
przesłuchaniu i obejrzeniu 75 prezentacji konkur-
sowych przyznała następujące nagrody i wyróż-
nienia:

TANIEC NOWOCZESNY

Kategoria do lat 11
I miejsce - 3 YOUR MIND KIDS – Ostrowiec Świę-
tokrzyski
II miejsce - POWER QUICK – Ostrowiec Święto-
krzyski 
II miejsce - STUDIO TAŃCA POINT DZIECI - Końskie
II miejsce – PROGRES KIDS – Ostrowiec Święto-
krzyski 
III miejsce – STOP AND GO DZIECI – Warszawa
III miejsce – STUDIO TAŃCA POINT POWER – Koń-
skie
Wyróżnienie: FRESH KIDS – Ostrowiec Święto-
krzyski, KOCIAKI – Kielce, NEONÓWKI – Kielce, 
ZAMECZEK - Bodzentyn
Kategoria 12 – 15 lat
I miejsce - SZTAMA - Warszawa

I miejsce - PROGRES - Ostrowiec Świętokrzyski 
II miejsce - STUDIO TAŃCA POINT JUNIOR - Końskie
II miejsce - BUBBLES - Ostrowiec Świętokrzyski
III miejsce - CRISPY - Ostrowiec Świętokrzyski
Wyróżnienie: RAZEM I - Bukowa, BGN - Ostrowiec 
Świętokrzyski

INSCENIZACJA TANECZNA
Kategoria do lat 10
I miejsce - SQŁADZIK - Michałowice
I miejsce - MAŁE TRZPIOTY - Kielce
II miejsce - PERŁA - Piotrków Trybunalski
III miejsce - GAG - Turze Pole
Kategoria 11 – 15 lat
I miejsce - KLEKS - Staszów
II miejsce - KLAPS A - Rzeszów
III miejsce - GRUPA TAŃCA BEZNAZWY II - Mielec
III miejsce - TAM I TU - Brzozów
Wyróżnienie: SQŁAD – Michałowice

WIDOWISKO TANECZNE
Kategoria do 11 lat
I miejsce - RYTM 2 - Gorzkowice
II miejsce - PIRAMIDA - Morawica
III miejsce - STOP AND GO DZIECI - Warszawa
Kategoria 12 – 15 lat
I miejsce - TRZPIOTY - Kielce
II miejsce - KLEKS II - Staszów
III miejsce - FLAMINGI - Mielec 
Wyróżnienie: KLAPS B – Rzeszów

TANIEC WSPÓŁCZESNY
Kategoria do 11 lat
I miejsce - MACZEK II - Zabrze
II miejsce - AXIS MINI - Suchedniów
III miejsce - DANCE ACADEMY STUDIO I - Biała 
Podlaska
Kategoria 12 – 15 lat
I miejsce - STOP AND GO JUNIORZY - Warszawa
II miejsce - ART DANCE – Skarżysko - Kamienna
III miejsce - PIRAMIDA - Morawica
III miejsce - DANCE ACADEMY STUDIO II - Biała 
Podlaska
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Wyróżnienie: AXIS - Suchedniów

INNE FORMY TAŃCA
Kategoria do 11 lal

I miejsce - MAŁE AKRO - Kielce 
I miejsce - SQŁADZIK MINI - Michałowice
II miejsce - STUDIO TAŃCA POINT POWER - Końskie
III miejsce - AEROBIK - Piotrków Trybunalski
III miejsce - MAŁE TRZPIOTY - Kielce
Wyróżnienie: RYTM I - Gorzkowice
Kategoria 12 – 15 lat
I miejsce - STUDIO TAŃCA POINT JUNIOR - Końskie
II miejsce - KLEKS - Staszów
II miejsce - AKRO - Kielce
III miejsce - STOP AND GO MŁODZIKI - Warszawa
III miejsce - ART DANCE - Skarżysko - Kamienna

Wyróżnienie: KLEKS III - Krosno

TANIEC NOWOCZESNY
Kategoria powyżej 16 lat
I miejsce - DANCE ACADEMY STUDIO 3 - Biała Pod-
laska
II miejsce - EMGIE - Stąporków

WIDOWISKO TANECZNE
Kategoria powyżej 16 lat
I miejsce - STOP AND GO SENIORKI - Warszawa
II miejsce - TEATR TAŃCA ART DANCE - Skarżysko 
- Kamienna

TANIEC WSPÓŁCZESNY
Kategoria powyżej 16 lat
I miejsce - MAK IV - Zabrze

II miejsce - ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 
STRECZ - Krosno
III miejsce - DANCE ACADEMY STUDIO 3 - Biała 
Podlaska
III miejsce - TEATR TAŃCA ART DANCE - Skarżysko 
- Kamienna

INNE FORMY TAŃCA
Kategoria powyżej 16 lat
I miejsce – TRZPIOTY - Kielce
II miejsce – GRUPA TAŃCA BEZNAZWY - Mielec
III miejsce - CANTABILE - Brzozów

Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Turnieju For-
macji Tanecznych 2018 otrzymał zespół STOP 
AND GO SENIORKI z Warszawy za choreografię 
AVATAR, zaś najsympatyczniejszą formację uzna-
no Rytm II z Gorzkowic.

Każdy z młodych wykonawców otrzymał pa-
miątkowy medal, który będzie przypominało 
występie na XIII Ogólnopolskim Turnieju Forma-
cji Tanecznych Suchedniów 2018. Najsympatycz-
niejsza formacja Turnieju otrzymała dyplom i du-
żego pluszowego misia. 

Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez 
udziału sponsorów i ludzi, którzy pomogli w jej 
organizacji. Im dziękujemy:

Sponsorzy:
1. PUS TERMATEX spółka z o.o z Ostojowa
2. Nadleśnictwo Suchedniów
3. Firma DRINKFOOD sp. z o.o. Suchedniów
4. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
5. Hotel Świętokrzyski w Suchedniowie
6. Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

z Suchedniowa

7. Firma TOOLMEX-TRUCK - Szydłowiec
8. Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
9. Restauracja Stary Młyn- Suchedniów

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia osobom, które zaangażowały się w przygo-
towanie i przeprowadzenie XIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2018:  
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Suchedniowie 
– Małgorzacie Styczeń, Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Suchedniów – Cezaremu Błachowi, 
Dyrektorowi OSiR w Suchedniowie – Rafałowi 
Lorenzowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Suchedniowie – Grzego-
rzowi Michnowskiemu, Prezesowi KS ORLICZ 
w Suchedniowie – Emilowi Naszydłowskie-
mu, Zarządcy Hali – Krzysztofowi Adamcowi, 
Modzieżowej Radzie Miejskiej w Suchedniowie 
– Kamila Frontczak, Izabela Bolechowska, 
Alicja Sitarz, Oliwia Sitarz, Małgorzata Du-
lęba, Natalia Rogóż, Amelia Mirek, Natalia 
Garbala, Wiktoria Miernik, Karolina Zol-
bach.

Osoby: Karolina Styczeń, Mariusz Karpiń-
ski, Rafał Sokołowski, Jacek Świtek, Zbi-
gniew Tusznio, Jacek Kita oraz pracownicy 
SOK Kuźnica: Maria Styczeń, Agnieszka Ma-
zurek – Włodarczyk, Barbara Kwaśniewska, 
Monika Pająk, Anna Świtek, Roman Niecza-
jew, Zenon Juchniewicz, Paweł Zubiński. 

Do zobaczenia za rok!
Dyr. SOK Kuźnica w Suchedniowie

Andrzej Karpiński
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Edukacja historyczna  
w 100-lecie niepodległości Polski

11 kwietnia uczniowie klas 4-7 uczestniczy-
li w nietypowej lekcji historii. Jej celem było po-
znanie regionalnych miejsc pamięci i dziedzic-
twa kulturowego oraz postaci, które pozostawiły 
trwały ślad w dziejach naszego regionu i Polski. 

Szkolne Koło Caritas w SSP 
w Ostojowie

Caritas to miłość, to dobro. Chodzi o to, aby się  
wzajemnie miłować, uczyć  umiejętności współ-
pracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezin-
teresowności, rezygnacji z własnych korzyści na 
rzecz bliźniego. Temu służy m.in. Szkolne Koło 

Caritas, które jest organizacją młodzieżową dzia-
łającą na terenie szkoły na zasadzie wolontariatu 
i wsparcia, z czego korzystają  potrzebujący.

6 kwietnia 2018r. w SSP w Ostojowie zostało 
oficjalnie powołane Szkolne Koło Caritas Diece-
zji Radomskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas 
zaproszeni goście ks. Damian Drabikowski – 
wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, Iwona 
Stępniewska – Koordynator Szkolnych Kół Ca-
ritas, ks. Sławomir Molendowski – proboszcz 
Parafii w Ostojowie. Podczas apelu członkowie 
koła zaprezentowali zebranym montaż słowno
-muzyczny pt. Być dobrym jak chleb poświęcony 
postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego, będą-
cego wzorem miłosierdzia dla bliźnich. Przygoto-
wując się do zagrania poszczególnych, ról poznali 
drogę Alberta Chmielowskiego do świętości, do 
Jego wielkich czynów miłosierdzia, zrozumieli, co 
to znaczy być dobrym jak Chleb. Przedstawienie to 
pozwoliło uwrażliwić młodych ludzi na dostrze-
ganie potrzeb drugiego człowieka.

Uroczystego otwarcia Koła dokonał ks. Da-
mian Drabikowski wręczając na ręce dyrek-

tora szkoły Joanny Piasty - Siechowicz Akt 
Powołania Szkolnego Koła Caritas działającego 
przy Samorządowej Szkole Podstawowej  im. 

Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Z rąk pani 
Iwony Stępniewskiej oraz ks. Sławomira 
Kolendowskiego uczniowie otrzymali legity-
macje członkowskie.

Opiekunami  szkolnego koła Caritas są Joanna 
Jabłońska i Magdalena Miernik.

Wolontariuszami SKC są: Zuzanna Turska, 
Julia Mirek, Zuzanna Moskal, Daria Dulęba, 
Kamil Rybka, Aniela Kapusta, Aleksandra 
Miernik, Wiktoria Żołądek, Bartosz Niem-
czyk, Oskar Łutczyk, Alex Wikło, Lena Kowa-
lik, Kornelia Baran, Oliwia Sitarz, Wiktoria 
Zaród, Karina Kazarjan, Szymon Turski.  

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wy-
chowuje, kształtując wyobraźnię miłosierdzia. Za-
chęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, 
zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezin-
teresownego dzielenia się. 

Patron Szkolnego Koła Caritas Święty Brat Al-
bert Chmielowski uczył: Powinno się być dobrym 
jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z któ-
rego każdy może kęs dla siebie ukroić.

Uczniowie rozpoczęli wycieczkę na Wzgórzu 
Zamkowym w Kielcach i otaczającym go par-
ku im. S. Staszica. Odwiedzili pomniki i tablice 
pamiątkowe poświęcone bohaterom naszej hi-
storii – Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Piłsud-
skiemu, Wojciechowi Bartoszowi Głowackiemu, 
żołnierzom AK okręgu Jodła i in. Uczniowie do-
kumentowali odwiedzane miejsca przy pomocy 
technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz 
zaznaczali je na mapie. Następnie udali się do 
Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,w 
budynku którego mieściło się niegdyś kielec-
kie więzienie. Tam uczestniczyli w warsztatach 

edukacyjnych pt. Józef Piłsudski, czyn legionowy 
w województwie świętokrzyskim, które były pro-
wadzone przez pracowników tej instytucji. Ce-
lem zajęć było przybliżenie uczniom wydarzeń 
i miejsc związanych z wkroczeniem I Kompanii 
Kadrowej do Kielc w 1914r. oraz działalnością le-
gionową Józefa Piłsudskiego. Zajęcia, prowadzo-
ne w innej niż klasa szkolna przestrzeni edukacyj-
nej, w oparciu o kontakt z żywą historią pozwoliły 
lepiej poczuć historię, dostarczyły przeżyć, pobu-

dziły ciekawość poznawczą uczniów oraz posta-
wy patriotyczne. Tematyka zajęć związana była 
z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Dopełnieniem zajęć  było zwiedzanie ekspo-
zycji oraz miejsca kaźni, jakim było dawne wię-
zienie kieleckie. Pobyt w jego murach zmuszał 
do refleksji nad takimi wartościami, jak wolność, 
zniewolenie, człowieczeństwo.

W sZkołAch 
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Sukcesy pierwszoklasistów z SSP  
w Ostojowie 

Kornelia Bujnowska, Dawid Grudniewski, Oliwia Pawelec, Oskar 
Pawelec, Wiktoria Piwo-
warczyk, Kamila Sitarz 
uczniowie klasy pierwszej oraz 
Nikola Przeorska, Angelika 
Potkańska z klasy siódmej 
oraz Maja Wydrych z klasy 
piątej reprezentowali szkołę 

w gminnym etapie XXVIII Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Słowa Ma-
łego Konkursu Recytatorskiego. 

Wszystkie recytacje były na bardzo wysokim poziomie. Jury w składzie 
Urszula Bilska – instruktor teatralny i Zenon Juchniewicz instruktor 
teatralny i kabaretowy naj-
wyżej oceniło, nominując do 
etapu powiatowego, Wikto-
rię Piwowarczyk i Oskara 
Pawelca, wyróżniona zosta-
ła Oliwia Pawelec. Wikto-
ria recytowała wiersz Sześć 
kucharek i Lis Wandy Cho-
tomskiej, Oskar wyrecytował Dziurę w moście Wandy Chotomskiej i Szły raz 
myszy Doroty Gellner, Oliwia natomiast wiersz Wandy Chotomskiej Zebra 
Grymaśnica i Bajeczkę Doroty Gellner. Dzielni pierwszoklasiści przygotowują 
się do kolejnych zmagań na scenie.

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w SSP 
w Ostojowie

Wiosna to doskonała pora na poznawanie przyrody w terenie poza salą 
lekcyjną. Uczniowie ostojowskiej szkoły korzystając z pięknej pogody, pro-
wadzili obserwacje przy-
rodnicze. Wykorzystali do 
tego przyrządy, które szko-
ła otrzymała w ramach pro-
jektu Pracownia edukacji 
ekologiczno-przyrodniczej 
w szkole podstawowej dofi-
nansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. 

W ruch poszły lupy, pudełka z lupami i miarką do obserwacji okazów. 
Uczniowie obserwowali m.in. owady, odłamki skał i próbki gleby. Kompasy 

wykorzystali do określenia kierun-
ków geograficznych, a niektórzy 
do wyznaczenia azymutu. Za po-
mocą specjalnego miernika z elek-
tronicznym wyświetlaczem mie-
rzyli prędkość wiatru i temperaturę 

powietrza.  Zaś uczniowie klasy II wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Nauk Przyrodniczych Świetlik. Konkurs ten popularyzuje nauki przyrodnicze 
wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań drugoklasiści 
wykonywali doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świe-
tlika, który tworzą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sukcesy uczniów z Ostojowa
Uczniowie SSP w Ostojowie zdobyli III miejsce i wyróżnienie indywidualne dla Kariny  

Kazarjan w II Przeglądzie Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych Uwaga! Dzieci na scenie Te-
atru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach pod patronatem honorowym Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty i medialnym patronatem TVP3 Kielce.

Treść dramatu zatytułowanego Pan Lampa Maliny Prześlugi w wykonaniu uczniów SSP 
w Ostojowie podczas II Przeglądu Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych w Kielcach w Teatrze 
Lalki i Aktora Kubuś została wysoko oceniona przez jury ze względu na dobór ról do cech psy-
choteatralnych wykonawców. 

Przydziału ról dokonała aktorka teatralna i filmowa Ewa Pająk. Oswojenie sztuki Mali-
ny Prześlugi przypadło uczniom jednego zespołu klasowego – VI klasy. Cel, zdecydowa-
nie wychowawczy: integracja zespołu, wzajemna odpowiedzialność za efekt pracy, przeła-
manie oporów w wyrażaniu uczuć został osiągnięty! Sukces, podkreślony werdyktem jury, 
jest sukcesem klasy, która dziś mówi o sobie: moja klasa spisała się na medal, to niesamo-
wite jak czternaście osób może się zgrać, zmobilizować i wystawić tak piękną sztukę pisze 
w swoim pamiętniku jeden z młodych aktorów. 

Sztukę przygotowały: Magdalena Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz, Monika 
Wojteczek oraz opracowanie muzyczne Katarzyna Michta-Połęć, Urszula Piasta-Ku-
szewska, Monika Wojteczek, obsługa techniczna B.

Relację z wydarzenia można obejrzeć w wiadomościach TVP3 Kielce https://kielce.tvp.
pl/36822797/uwaga-dzieci-na-scenie-rywalizacja-na-talenty

W sZkołAch
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Na niebiesko dla autyzmu
16 kwietnia spod Szkoły Podstawowej Nr 1 po 

raz pierwszy wyruszył marsz Blue Day – na nie-
biesko dla autyzmu. Uroczysty przemarsz z nie-

bieskimi balonami i transparentami, z udziałem 
dzieci z autyzmem, ich rodziców, uczniów su-
chedniowskich szkół oraz burmistrza Cezarego 
Błacha, został zorganizowany przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku
-Kamiennej we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo 
i ich Rodzicom PRAXIS. Ideą marszu jest przybliże-

nie społeczeństwu problematyki związanej z au-
tyzmem i podjęcie działań na rzecz zrozumienia 
i tolerancji osób dotkniętych autyzmem.

Marsz zakończył się w Hali sportowo-reha-
bilitacyjnej, gdzie wystąpili wychowankowie 
Przedszkola Pod Słoneczkiem, uczennice Szko-
ły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Suchedniowie oraz podopieczny SOSW Kacper 
Czeski, który zaśpiewał piosenkę Ja po prostu 
mam autyzm, będącą przeróbką hitu Something 
Just Like This zespołów Coldplay i The Chainsmo-
kers.

Marsz nieprzypadkowo odbył się w miesiącu 
kwietniu – Światowym Miesiącu Wiedzy na Temat  
Autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem roz-
woju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim 
dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego 
funkcjonowania we wszystkich obszarach roz-
woju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają 
się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomie-
sięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne 
przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.  
Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo 
małych dzieci, to często diagnozuje się go rów-
nież u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nie 
leczony może prowadzić do bardzo głębokich 
zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wie-
ku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne 
mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą 
jednolitego obrazu co do symptomatologii i głę-
bokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze 
światowej używa się określenia spektrum zabu-
rzeń autystycznych.

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem, co 

Przedszkolaki witają wiosnę
Jak co roku pierwszy dzień wiosny w naszym 

przedszkolu powitaliśmy zgodnie z tradycją. 

Przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. 
Wiosna tuż, tuż w wykonaniu dzieci z grup IV i VI. 
Zapoznały się ze zwiastunami wiosennymi: bo-
cianem, żabką, skowronkiem, kwiatami. Wspól-
nie bawiliśmy się przy wesołych piosenkach wio-
sennych. Rozwiązywaliśmy zagadki o tematyce 
wiosennej.  Bez żalu pożegnaliśmy zimową pan-
nę - Marzannę, a gromkimi brawami powitaliśmy 

zieloną Wiosenkę, która przybyła do nas w zielo-
nej długiej sukni, rozweselając cały świat koloro-
wymi kwiatami. 

Wszyscy też mamy nadzieję oraz liczymy na to, 
że wiosna zagości już u nas na dobre. 

Anna Treter – Konefał

oznacza, że 1 osoba na 150 dotknięta jest tym 
zaburzeniem. Według Centers for Desease Control 
and Prevention w Stanach Zjednoczonych autyzm 
wykrywany jest u 1 dziecka na 88. W Wielkiej 
Brytanii, w której funkcjonuje jeden z najlepszych 
systemów pomocy osobom z autyzmem, na au-
tyzm cierpi 1 osoba na 100. W Polsce mówi się o 1 
przypadku na 300. Rozbieżność statystyk wynika 
z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a tak-
że świadomości społeczeństwa w zakresie auty-
zmu.

Paulina Pedryc
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Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych  
na terenie powiatu skarżyskiego 

 
Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego. 

 

MAJ 2018 

Data Dzień  Nazwa apteki Adres apteki Telefon 

1 maja 2018 Wt „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 41 252-56-03 
2 maja 2018 Śr Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 
3 maja 2018 Czw Apteka ul. Apteczna 8  41 252-15-09 
4 maja 2018 Pt Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 41 389-60-60 
5 maja 2018 So Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00 
6 maja 2018 N „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 41 252-80-36 
7 maja 2018 Pn Apteka ul. Metalowców 5 41 252-15-09 
8 maja 2018 Wt Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48 
9 maja 2018 Śr „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 41 251-60-22 

10 maja 2018 Czw Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 41 252-81-26 
11 maja 2018 Pt „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 41 251-43-44 
12 maja 2018 So Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 41 375-37-41 
13 maja 2018 N Apteka ul. Sokola 2 41 251-07-30 
14 maja 2018 Pn Apteka „Supernowa” ul. Sokola 17A 41 241-80-61 
15 maja 2018 Wt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 
16 maja 2018 Śr „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 41 251-10-90 
17 maja 2018 Czw Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00 
18 maja 2018 Pt Apteka „Plus” ul. Sokola 50 41 278-46-45 
19 maja 2018 So Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 
20 maja 2018 N Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48 
21 maja 2018 Pn „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 41 252-56-03 
22 maja 2018 Wt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 
23 maja 2018 Śr Apteka ul. Apteczna 8  41 252-15-09 
24 maja 2018 Czw Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 41 389-60-60 
25 maja 2018 Pt Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00 
26 maja 2018 So „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 41 252-80-36 
27 maja 2018 N Apteka ul. Metalowców 5 41 252-15-09 
28 maja 2018 Pn Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48 
29 maja 2018 Wt „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 41 251-60-22 
30 maja 2018 Śr Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 41 252-81-26 
31 maja 2018 Czw „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 41 251-43-44 
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Ruszyła XI edycja konkursu pn. „Policjant, 
który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI 
edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł, którego inicja-
torem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebie-
ska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego. 

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy 
charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą 
i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już  
dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługują-
cych – w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funk-
cjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendan-
ta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie 
wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać 
osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów kon-
kursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogól-
nopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, lau-
reaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. 
Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy 
uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebie-
skalinia.pl  lub pocztą na adres: Niebieska  Linia,  02-121 Warszawa, ul. Ko-
rotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, 
gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!
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ENGLISH? WHY NOT.   
 
          Forget-me-not  - piękna nazwa, niepozorny,  mały 
kwiat tworzący w większej masie błękitne kobierce, to po 
prostu niezapominajka. Istnieje wiele legend o tym jak 
powstała nazwa, a jedna z nich mówi, że  kiedy Pan Bóg 
tworzył świat, nadawał nazwy roślinom (plants) i zapomniał 
o małym niebieskim kwiatku. Kiedy ten zaczął się  
dopominać, aby go nie pominięto, Pan Bóg powiedział – „Od 
teraz będziesz nazywać się niezapominajka”. Nazwa jest na 
tyle wdzięczna, że firmuje domy mody, kolekcje biżuterii, a 
także  jest tytułem filmu i piosenki.  

           
          Ponieważ wiosna już w pełni więc zgodnie z porą roku 
będą rozkwitać (bloom) kolejne kwiaty, żonkile (daffodiles), 
tulipany (tulips) i moje ulubione maki (poppies).  
 

          
          Maki stały się inspiracją dla francuskiego malarza 
Claude’a Moneta,  który w 1873 r. namalował obraz 
"Kwitnące maki w pobliżu Argenteuil". Na pierwszym planie 
obrazu widać kobietę z małym chłopcem idących przez łąkę 
(meadow).  Łąka z polnymi kwiatami (wild flowers), gdzie 
przeważają maki, to pastelowy, sielski, pełen spokoju obraz.     
          Innym artystą,  którego także zachwyciły kwiaty jest 
Vincent van Gaugh. Słynny obraz  „Słoneczniki”  
(Sunflowers) został namalowany aż w pięciu wersjach. 
Początkowo - dwa płótna miały być przeznaczone  do 
dekoracji sypialni gościa artysty, również wielkiego malarza 
Paula Gaugina. Gdy Gaugin zobaczył obrazy, tak się nimi 
zachwycił, że poprosił aby mu gospodarz podarował jeden z 
nich. Obecnie każda kopia znajduje się w innym muzeum: w 
Londynie, Amsterdamie, Monachium, Filadelfii i Tokio.  
 

 
 
 
 
Nigdy nie były one eksponowane razem i istniejące różnice 
można tylko porównać na reprodukcjach.  Nie są one  
identyczne, na każdej z nich widać drobne różnice w kolorze 
tła, odcieniu żółtego czy doborze koloru wazy. 
          Pełnia lata to róże (roses). Istnieje ponad 100 gatunków 
i tysiące odmian tych kwiatów. Pięknie wyglądają zarówno 
posadzone w grupach na grządce (flowerbed), jak i  
pojedyncze w wazonie. Róże mają swoją symbolikę więc 
należy uważać,  kiedy ofiarowujemy bukiet innej osobie. Jest 
takie opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza zatytułowane 
„Nowa miłość”. Bohater, oczekując na ukochaną w swoim 
mieszkaniu, rozmyśla i analizuje jakie spotkało go szczęście. 
Wszystko jest przygotowane, na stole, w wazonie stoi bukiet 
złożony z dziesięciu różowych róż. Rozlega się dzwonek i...  
dalej nie zdradzę. Powiem tylko tyle, że Iwaszkiewicz był 
mistrzem opowiadania i budowania odpowiedniej atmosfery, 
dlatego też warto sięgnąć po to opowiadanie. 
          Róże to nie tylko uczta dla 
oczu, ale również zapach (scent, 
fragrance),  który jest 
wykorzystywany do produkcji 
perfum. A czy wiecie ile róż (roses) 
i jaśminu (jasmine) potrzeba, aby 
wyprodukować jeden 30 ml 
flakonik słynnych perfum Chanel № 5? Nie tylko trzeba ich 
dużo, ale jest to specjalna odmiana Rosa centifolia o 
niezliczonej ilości płatków,  rosnąca w Pégomas we  Francji. 
Od połowy lat osiemdziesiątych zeszłego wieku rodzina Mul 
hoduje tę odmianę i ma wyłączność na dostarczanie jej do 
firmy Chanel. Okazuje się, że aby cieszyć się pięknym 
zapachem, potrzeba około tysiąca kwiatów jaśminu  i 
dwanaście róż. 
          Róże, a właściwie związany z nimi idiom - no bed of 
roses -  pojawia się również w kultowej piosence zespołu 
Queen, „We are the Champions”: 
But it's been no bed of roses 
No pleasure cruise. 
(Lecz życie nie było usłane różami 
To żaden przyjemny rejs). 
          Widać więc, że róże związane są nie tylko z 
pozytywnymi emocjami. A dla tych wszystkich, którzy 
narzekali na  kwietniowe deszcze mam przysłowie: 
“April showers bring may flowers” 

If you have enjoyed  my article, send me your opinion and 
remarks to this address: 
MargaretTeacher11@gmail.com 

forget-me-not – niezapominajka 
plant – roślina 
bloom - kwitnąć 
daffodil – żonkil 
tulip – tulipan 
poppy – mak 
meadow – łąka 
wild flowers – polne kwiaty 
sunflower – słonecznik 
flowerbed – grządka 
scent, fragrance -  zapach 
rose – róża 
jasmine - jaśmin 
no bed of roses – życie nie jest usłane różami 
“April showers bring may flowers” – kwietniowe   
                                      deszcze przynoszą majowe kwiaty 
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Witold Poziomski - lekarz 
małomiasteczkowy

Zeszyty naukowe Z okazji jubileuszu 100-le-
cia Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etno-
graficzny w Olsztynku odbyła się tam konferen-
cja skansenowska z udziałem suchedniowianki 
Agnieszki Włodarczyk-Mazurek. Część wygłoszonych 
tam referatów stała się inspiracją do wydania 
„Zeszytów naukowych” nr 4. Poniżej przedsta-
wiam fragmenty pracy pt. „Z wizytą u pana dok-
tora - na podstawie doktora Witolda Poziomskie-
go. Od autorytetu do usługi” autorstwa Agnieszki 
Włodarczyk-Mazurek.

...25 stycznia 1885 r. do publicznego użytku oddano li-
nię kolejową z Dęblina do Dąbrowy Górniczej. Teraz kon-
takt między ośrodkami przemysłowymi był o wiele ła-
twiejszy. Konieczność sprawnego funkcjonowania różnych 
instytucji zmuszała władze do zatrudniania coraz to więk-
szej liczby pracowników, a więc ludzi z wykształceniem 
wyższym niż elementarne. Tworzyli oni lokalną, – suche-
dniowską społeczność inteligencką.

Obraz Suchedniowa z początku XX w. sprawiał, że kon-
figuracja autorytetów wśród mieszkańców osady przemy-
słowej nie była typowa, jak w innych małych miastecz-
kach Kielecczyzny. Tu najważniejszą rolę odgrywała tzw 
inteligencja techniczna. Równie ważną osobą był lekarz 
górniczy Józef Wigura, a później inni lekarze ogólni. Silną 
pozycję społeczną miał aptekarz Stefan Górbiel, fotograf 
Franciszek Gładysz czy założycielka szkoły podstawowej 
w Ostojowie (gm. Suchedniów) Wanda Łyczkowska.

Na takie podwaliny przybył lekarz Witold Poziomski, 
który niewątpliwie zaliczał się do elity suchedniowskiego 
społeczeństwa. Urodził się 14 grudnia 1878 r. w Wyso-
kiem Litewskiem na terenie dzisiejszej Białorusi w rodzi-
nie urzędniczej. Był człowiekiem pracowitym niepodda-
jącym się trudnościom – zawsze konsekwentnie dążył do 
celu. Do szkoły średniej uczęszczał w Grodnie. Studia me-
dyczne ukończył w Moskwie. Mając 27 lat, podjął swoją 
pierwszą pracę lekarza w Samarze, marząc o powrocie do 
Polski. W 1905 r. spełnia się jego marzenie i może wrócić 
do ojczyzny. Pierwszym miejscem jego pobytu na terenie 
kraju był Bodzentyn, tutaj umiera mu córka Wanda i tutaj 
też zostaje pochowana. Po niespełna dwuletnim pobycie 
w Bodzentynie przeniósł się do Suchedniowa. W 1914 r. 
żona lekarza wraz z dwoma synami wyjeżdża do Wiaźmy 
na wakacje do swego ojca Eugeniusza Łyczkowskiego. Tam 
zastaje ich I wojna światowa. Zaniepokojony Witold wy-
jeżdża po rodzinę do Wiaźmy, niestety, nie ma możliwości 
natychmiastowego powrotu do Polski i do Suchedniowa, 
Dzięki temu, że posiadał dyplom ukończenia medycyny 
z wynikiem bardzo dobrym oraz jedenastoletni staż pra-
cy, został mianowany naczelnym lekarzem szpitala nr 4 
w Wiaźmie i pełnił tę funkcję do 1920 r. Żonie i dzieciom 
udało się powrócić do Polski w 1917 r. i osiedlić w Warsza-
wie. Witold jeszcze wyjechać nie mógł. W 1920 r. podjął 
decyzję o nielegalnym przekroczeniu granicy; zrobił to pod 
Mińskiem Litewskim, do którego w tym czasie dochodziły 
wojska polskie.

Wrócił do Polski, do Suchedniowa – miał wtedy 44 lata. 
Suchedniowa już nie opuścił, pracował i żył tu jeszcze 46 
lat. Przede wszystkim leczył wszystkich bez względu na 
status majątkowy i możliwości finansowe. Jeździł po Su-
chedniowie i okolicy, przez wiele lat był jedynym lekarzem 
w miejscowości, przyjmował chorych w domu, a nawet 
w razie potrzeby zatrzymywał pacjentów u siebie w domu 
na parę dni, do czasu przesilenia choroby. W okresie mię-
dzywojennym zorganizował niewielki szpital na 20 łóżek 
w prywatnym domu przy obecnej ulicy Sportowej. Był or-
ganizatorem Komitetu Pomocy dla Chorych. Kiedy nastała 
okupacja hitlerowska, Witold Poziomski miał już 64 lata, 
mimo to zaangażował się w walkę o niepodległość i po-
moc partyzantom. Okupacja hitlerowska zabrała mu syna 
Janusza, żołnierza Armii Krajowej. W Polsce Ludowej pra-
cował jeszcze dwadzieścia lat. Był już człowiekiem wieko-
wym, a mimo to bacznie obserwował rozwój farmakologii 
i zmiany zachodzące w metodach leczenia, przyswajając 
je sobie nadzwyczaj szybko i sprawnie. Pracując całe życie 
w małym ośrodku, jakim był Suchedniów, doktor musiał 
w swojej praktyce zawodowej zajmować się każdą dzie-
dziną medycyny. Leczył cztery pokolenia, był świadkiem 
urodzeń trzech pokoleń. Miał jeszcze siły na inspirowanie 
wielu działań społecznych w Suchedniowie. Patronował 
wielu inicjatywom, jak np. budowie szkoły - Tysiąclatki, 
rozbudowie miejscowej fabryki itp. Miał 90 lat, gdy umarł 
9 maja 1966 roku

Lekarze, jako ludzie zaufani i wykształceni, pełnili na 
wsiach i w małych osadach rolę niedościgłych wzorów, 
ponieważ koszt studiów medycznych był poza zasięgiem 
chłopskiej rodziny. Charakter wykonywanej pracy rów-
nież budził podziw, bo lekarze pomagali ludziom w sposób 
nieosiągalny dla przeciętnego człowieka. Zostać lekarzem 
było marzeniem wielu młodych ludzi tamtego czasu, lecz 
nie było to łatwe, nawet dla rodzin zamożnych i wpływo-
wych.

Ludność suchedniowska leczyła sił głównie u lekarzy 
kieleckich. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1907 r., kiedy to 
do Suchedniowa przybył Witold Poziomski, mający otwar-
tą praktykę i mógł w pełni służyć swoją wiedzą. W 1928 
r. otwarto w Suchedniowie filię Powiatowej Kasy Chorych 
z Kielc, w której lekarzem była Wanda Dobrowolska. Dzia-
łał także felczer Wojciech Lewicki oraz dentysta Etla Soło-
mannik vel Sołomannik. Wielką pomocą służyły dwie po-
łożne: Eleonora Dąbrowska i Maria Wisztiuk.

W Suchedniowie działała również apteka, której wła-
ścicielem od 1918 r. był prowizor (magister) farmacji Ste-
fan Kazimierz Górbiel. Podczas wojny polsko-radzieckiej 
1920-1921 działał w Suchedniowie szpital dla rannych. Był 
on częściowo utrzymywany z dochodów z imprez kultural-

nych organizowanych przez Ligę Kobiet, której wtedy prze-
wodziła Alina Kubala.

Warunki klimatyczne i położenie Suchedniowa sprzy-
jały zdrowiu. Suchy klimat, przepuszczalność gruntu oraz 
wzgórza i lasy, które osłaniały miasto od wiatrów północ-
nych i wschodnich sprawiały, że Suchedniów zaczął pełnić 
funkcję miejsca zalecanego przez lekarzy do odpoczynku, 
przede wszystkim chorym na dolegliwości układu odde-
chowego. W miesiącach letnich przyjeżdżało do Suche-
dniowa wielu letników z Kielc, Radomia, a nawet War-
szawy.

Dziś po dawnych pensjonatach nie ma już śladu. Tu-
ryści rzadko zaglądają do Suchedniowa, choć zachowało 
się w nim dużo z dawnej architektury drewnianej i kilka 
przedwojennych willi należących do inteligencji technicz-
nej. Pamięć po doktorze Poziomskim pozostała: jest ulica 
oraz ośrodek zdrowia jego imienia, dom, który wybudo-
wał. Przed ośrodkiem stoi gliniana rzeźba z popiersiem 
doktora, która przypomina o jego ponadczasowym auto-
rytecie. W Suchedniowie Witold Poziomski przepracował 
łącznie 53 lata. Swoją postawą, pracą, poświęceniem dał 
wspaniały przykład pokoleniom.

Od 2012 r w Muzeum Wsi Kieleckiej powstała ekspozy-
cja pokazująca fragment mieszkania oraz gabinet W. Po-
zimskiego, 40% zgromadzonych w niej eksponatów po-
chodzi z jego domu w Suchedniowie. Zachowało się sporo 
sprzętu medycznego oraz mebli, do najciekawszych nale-
ży na pewno aparat do naświetleń, działający na zasadzie 
dzisiejszych lamp soluks, czy szafka na sztućce firmy Ger-
lach.

Obecnie zakłady opieki zdrowotnej mają zupełnie inne 
problemy i tylko nieliczni lekarze cieszą się mianem auto-
rytetów. Ośrodek w Suchedniowie jest już tylko punktem 
usługowym. To znak czasów, na którym ludzie korzystają, 
a umożliwił im to rozwój technologiczny. Ważna jest ja-
kość świadczeń, która przekłada się na zdrowie, zaufanie, 
bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjenta. Przez 
niespełna 100 lat w opiece zdrowotnej zmieniło się pra-
wie wszystko. Po pierwsze jest ona powszechnie dostęp-
na, każdy z nas może udać się do lekarza, o każdej porze 
dnia i nocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Lekarz nie jest 
już zdany jedynie na swoją wiedzę oraz intuicję, ponieważ 
może ją potwierdzić laboratoryjnie lub korzystać z nowo-
czesnego sprzętu. Pacjent stał się osobą anonimową, która 
ma swoje prawa, chroni się jej dane osobowe oraz obowią-
zuje tajemnica lekarska. Musi być informowana o przepro-
wadzanych zabiegach, podawanych lekach oraz wyrażać 
każdorazowo na to zgodę. Pojawiło się zjawisko konku-
rencji i pogłębienie specjalizacji lekarskich, które podnoszą 
jakość usług medycznych. Również dziś w środowisku le-
karskim znajdują się sławne autorytety, choć koszt wizy-
ty prywatnej u sławnego doktora przekracza możliwości 
finansowe przeciętnego człowieka i w tym jednym przy-
padku myślę, że historia zatoczyła koło. (Agnieszka Wło-
darczyk-Mazurek - Zeszyty nr 4 Muzeum Budownictwa 
Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku).
(Nasz Suchedniów z 23, 24 maja 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.Zebrał i opracował Szymon Piasta.
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W sobotę 14 kwietnia odbył się Powiatowy 
Marszobieg pod hasłem Bezpiecznym krokiem 
przez życie. Wydarzenie, którego organizatorem 
było Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Ka-

miennej, okazało się być rekordowe pod wzglę-
dem liczby uczestników - blisko 300 osób wzięło 
udział w tej formie aktywności. 

Początek trasy zaplanowano na ul. Zagórskiej 
w Suchedniowie, gdzie przybyłych powitali sta-
rosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz członek 
zarządu powiatu Katarzyna Bilska. Po oficjal-
nym rozpoczęciu marszobiegu, zebrani wyru-
szyli w 8 km trasę wiodącą lasami Nadleśnictwa 
Suchedniów, do leśniczówki w Osiecznie. Wśród 
marszowiczów znalazła się liczna grupa suche-
dniowian, w tym zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik z małżonką.

Po przybyciu na metę, na wszystkich czekał po-
siłek przygotowany przez KGW Aktywne Kobiety 
z Zagórza.

Tegoroczny Marszobieg Wiosenny był pierw-
szym etapem projektu BEZA czyli Bezpieczeństwo 
– Edukacja – Zdrowie – Aktywność od juniora do 
Seniora realizowanego przez Stowarzyszenie Ak-
tywne Kobiety we współpracy ze Starostwem 

Ponad 300. uczestników wiosennego marszobiegu

Powiatowym w ramach Konkursu ogłoszonego 
przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z zakresu 
pomocy społecznej.

W związku z hasłem przewodnim marszobiegu 
– Bezpiecznym krokiem przez życie, do współpra-
cy zaproszeni zostali funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Po-
żarnej w Skarżysku-Kamiennej, którzy przeka-
zali przybyłym cenne wskazówki na temat bez-
pieczeństwa. O opiekę medyczną uczestników 
marszobiegu, pokaz i naukę pierwszej pomocy 
przedmedycznej zadbała Strzelecka Grupa Po-
szukiwawczo Ratownicza Strzelec. W przygoto-
wanym specjalnie na tę okazję stoisku promocyj-

nym Nadleśnictwa Suchedniów — gospodarza 
terenu, zainteresowani poznali informacje i cie-
kawostki związane z lasami powiatu skarżyskie-

go. Dodatkowo, dzieci i dorośli mogli wziąć udział 
w zabawach i konkursach, w których do wygrania 
były cenne nagrody.

Tradycyjnie dla uczestników marszobiegu na 
mecie czekał ciepły poczęstunek (o który zadba-
ło Stowarzyszenie Aktywne Kobiety) oraz wiele 
atrakcji takich jak: gry, konkursy i zabawy, zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych.

Jacenty Kita
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Osiem razy na podium
W sobotę, 7 kwietnia w Pabianicach rozegra-

no Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w badmintonie. Są to najwyżej punktowane roz-
grywki w tej kategorii wiekowej. 

Reprezentanci Orlicza nie zawiedli i osiem razy 
stawali na podium.

W grach podwójnych pierwsze miejsce wy-
walczyły Julia Pajek i Joanna Więckowska, 
które w półfinale wygrały z inną suchedniowską 
parą Ewą Bartłomiejczuk/Urszulą Markie-
wicz. Również w półfinale zakończyły rywaliza-
cję Emilia Szumielewicz/Alicja Więckowska, 
Bartosz Dulemba/Łukasz Zolbach, Mikołaj 
Chrzanowski/Szymon Turski, a w ćwierćfi-
nale odpadła Alicja Zapała z Natalią Strzelec 
(Zagnańsk) oraz Filip Obarski z Maciejem Ad-
wentem (Zagnańsk).

W mikście triumfowała Julia Pająk z Janem 
Frańczakiem. W ćwierćfinale odpadli: Bar-
tosz Dulemba/Alicja Zapała, Filip Obarski/
Urszula Markiewicz, Igor Jabłoński/Joanna 
Więckowska oraz Mikołaj Chrzanowski/Na-
talia Strzelec.

W grach pojedynczych drugie miejsce wywal-
czyła Julia Pajek, a trzecie Julia Pająk. Łukasz 
Zolbach, Igor Jabłoński, Szymon Turski od-
padli w ćwierćfinałach, a Alicja Więckowska, 
Ewa Bartłomiejczuk, Emilia Szumielewicz 
zakończyły rywalizację w pierwszej rundzie.

Aleksandra Dąbczyńska

Badmintonowi nadzieje 
z sukcesami

W sobotę, 7 kwietnia w Milcu odbył się turniej 
121 FZ Forza Grand Prix w badmintonie. Orlicz był 
reprezentowany przez Kaję Ziółkowską i Ja-
kuba Dulembę. Nasze nadzieje wystąpiły z po-

wodzeniem w najmłodszej kategorii wiekowej. 
W grach pojedynczych wśród chłopców Dulem-
ba zajął pierwsze miejsce, a w rywalizacji dziew-
cząt Ziółkowska była druga.

W tym samym czasie w Pabianicach Weroni-
ka Zięba, Oliwia Kocz, Andrzej Pięta i Anto-
ni Strzelec walczyli o awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Wszyscy uzyskali awans. 
Gratulujemy!

Aleksandra Dąbczyńska

Grand Prix młodzików 
młodszych w Żyrakowie

14-15 kwietnia w Żyrakowie najmłodsi bad-
mintoniści Orlicza zagrali w prestiżowym turnieju 
Grand Prix Młodzików Młodszych. Wśród najlep-

szych 32 zawodników z całej Polski zagrali: Ali-
cja Więckowska, Kaja Ziółkowska, Emilia 
Szumielewicz, Mikołaj Chrzanowski i Jakub 
Dulemba. Mimo ambitnej walki, nie udało się 
nikomu awansować z grup z pierwszego miejsca, 
ale rozegrane mecze na pewno przyniosą kolej-
ne doświadczenia, pozwolą pozbyć się boisko-
wej tremy i zmobilizują do jeszcze lepszej pracy 
na treningach.

Gratulacje za ambitną walkę!
Aleksandra Dąbczyńska

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Su-
chedniowie serdecznie zaprasza wszystkich peł-
noletnich mieszkańców naszego miasta do wzię-
cia udziału w pierwszej edycji turnieju pod nazwą 
Suchedniowskie Szachowanie - Mistrzostwa Suche-
dniowa w Szachach.

Zapraszamy na Suchedniowskie Szachowanie
Turniej  odbędzie się  19 maja o godz. 9:00 na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 3 
W turnieju mogą wziąć udział pełnoletni 

mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów. Wszyscy 
zgłaszający się uczestnicy automatycznie akcep-
tują komunikat i regulamin (znajdują się na stro-

nie internetowej szkoły www.sp3su-
chedniow.szkolnastrona.pl) oraz 
wyrażają zgodę na publikacje wize-
runku. Zgłoszenie drogą elektronicz-
na na adres: dominik.zietkowski@
interia.pl, telefonicznie 41 2543-027 
sekretariat szkoły oraz zgłoszenie 
w dniu turnieju do godz.8.30.

Patronat nad turniejem  objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów Cezary Błach.

Organizatorami turnieju są: SSP nr 3 w Suche-
dniowie, Rada rodziców, UKS Olimp.

Pomysłodawcą i koordynatorem turnieju jest 
pan Dominik Ziętkowski.

Na wszystkich uczestników czekają pamiątko-
we dyplomy i słodki poczęstunek zaś na zwycięz-
ców okolicznościowe puchary.

Przed turniejem prosimy o zapoznanie się z ko-
munikatem turniejowym i regulaminem – do-
stępnych na stronie internetowej SSP nr3.

Serdecznie zapraszamy!!!!
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W hali sportowo-rehabilitacyjnej w dniach 11-
13 kwietnia rozegrany został I Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SSP nr 1 im. Emi-
lii Peck w Suchedniowie, w którym zmagało się  8 
drużyn ze szkół podstawowych z terenu powiatu 
skarżyskiego (Bliżyn, Łączna, Suchedniów – SP1 
i SP3, Skarżysko-Kamienna – SP1, SP5, SP13).

Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Szko-
ły Podstawowej nr 13 w Skarżysku-Kamiennej. 
Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta 

Za nami I Turniej Piłki Halowej o Puchar Dyrektora „Jedynki”

i Gminy Suchedniów.
W piątek, 13 kwietnia, odbyły się mecze grupy 

finałowej.  Puchar Dyrektora SSP nr 1 im. Emilii 
Peck w Suchedniowie trafił do Szkoły Podstawo-

wej nr 13 ze Skarżyska - Kamiennej, która w me-
czach finałowych wygrała wszystkie spotkania. 

Drugie miejsce zajęła Samorządowa 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Suche-
dniowa pod opieką Marka Gałczyń-
skiego, na trzecim miejscu uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa nr 1 ze 
Skarżyska - Kamiennej.

Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został wybrany Antoni Gryz 
z SSP nr 3 w Suchedniowie. Najlep-
szym zawodnikiem został wybrany  
Maciej Lipieniecki z SP 13. 

Dyplomy, puchary oraz nagrody 

zwycięzcom wręczał Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów Cezary Błach oraz dyrektor Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej nr 1 z Suchednio-
wa Zdzisław Wojnarski. 

Organizatorzy składają podziękowania sponso-
rom, a byli nimi: firma Baros Maciej Glijer, Bank 
Spółdzielczy w Suchedniowie, firma MARTUM 
Marek Tumulec oraz Przemysław Działak.

Jacenty Kita
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