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* Zbigniew Markiewicz laureatem 
konkursu krwiodawców,

*  inwestycje kanalizacyjne i drogowe w gminie,
*  promocja kalendarza Suchedniów. Personalnie,
*  biesiada literacka z Danutą Świerzewską,
*  przyłącz się do Szlachetnej Paczki, 
*  radosny Dzień Przedszkolaka,
*  w szkołach 
*  wydarzenia sportowe.

Powstanie kompleks sportowy przy „Jedynce”
W przyszłym roku rozpocz-

nie się budowa kompleksu 
sportowego przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Suchednio-
wie. –Mamy już kompletną 
dokumentację wraz z pozwo-
leniem na budowę. Całość 
wg kosztorysu ma kosztować 

5.544.830,78 złotych, z czego 2.468.000 zł z Ministerstwa Sportu. Dzięki tej dotacji przy Jedynce 
zostanie wybudowana nowa sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne i boisko Orlik. Prace 
rozpoczną się w 2019 roku – mówi burmistrz Cezary Błach.                    Czytaj na str. 2

Jubileusz Złotych Godów
-Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie, silni poczuciem miłości i szczęścia - nierozłączni – czytamy w liście przewod-

niczącej rady miejskiej Małgorzaty Styczeń i burmistrza Cezarego Błacha do Jubilatów, którzy 10 października świętowali Jubileusz 50.lecia pożycia 
małżeńskiego.                             Czytaj na str. 10-11

Wizyta studyjna MRM z Lubaczowa

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 20 września przebywała 
22.osobowa delegacja Młodzieżowej Rady Miejskiej z Lubaczowa. Byli gość-
mi naszych młodych rajców.                  Czytaj na str. 8

Bez kołaczy nie wesele

Przepiękny przegląd obrzędowości ludowej w wykonaniu pięciu zespo-
łów pod tytułem Bez kołaczy nie wesele, 15 września oglądaliśmy na scenie 
Pod Dębem w Michniowie.

Czytaj na str. 12
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Wydarzenia

W przyszłym roku rozpocznie się budowa 
kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej  
nr 1 w Suchedniowie. –Mamy już kompletną do-
kumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Ca-
łość wg kosztorysu ma kosztować 5.544.830,78 
złotych, z czego 2.468.000 zł z Ministerstwa Spor-
tu. Dzięki tej dotacji przy Jedynce zostanie wy-
budowana nowa sala gimnastyczna oraz boisko 
wielofunkcyjne i boisko Orlik. Prace rozpoczną się 
w 2019 roku – mówi burmistrz Cezary Błach.

W dniu 26 września w Samorządowej Szko-
le Podstawowej nr 1 odbyła się konferencja do-
tycząca rozwoju infrastruktury sportowej w na-
szym regionie. Uczestnikami byli między innymi 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki Jarosław Stawiarski, wojewoda Agata 
Wojtyszek, poseł Maria Zuba, włodarze Kielc, 
Chmielnika, Staszowa i Suchedniowa. Nasze mia-

Powstanie kompleks sportowy przy „Jedynce”

sto reprezentowali burmistrz Cezary Błach, 
przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Sty-
czeń, wiceprzewodniczący rady Krzysztof Ada-
miec i Waldemar Krogulec, radni Paweł Sło-
ma Krzysztof Ślęzak, dyrekcja szkoły.

Jak zaznaczał Jarosław Stawiarski, program 
Sportowa Polska, to dofinansowanie do obiek-
tów sportowych, których beneficjentami są sa-
morządy oraz kluby sportowe i stowarzyszenia. 
W tym roku wpłynęło 936 wniosków na kwotę 

ponad miliard złotych. Przez  trzy lata wojewódz-
two świętokrzyskie zaabsorbowało około 54 
mln środków, z tego wybudowano 113 obiektów 
sportowych i 79 otwartych stref aktywności. Se-
kretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
wyrażał nadzieję, że dzięki wsparciu parlamenta-
rzystów i dobremu programowi Sportowej Polski, 
czyli dofinansowanie obiektów szkolnych i klubo-
wych zainteresowanie samorządowców z woje-
wództwa świętokrzyskiego wzrośnie.

Rządowe dofinansowanie przeznaczone na 
rozwój bazy sportowej w województwie świę-
tokrzyskim otrzymają: gmina Staszów na remont 
trzech boisk (372.700,00 zł), gmina Suchedniów 
na budowę sali i boiska (2.468.400,00 zł), gmina 
Chmielnik na budowę dwóch sal gimnastycznych 
(5.000.000,00 zł) oraz Kielecki Klub Bokserski RU-
SHH (1.200.100,00 zł). 

- W imieniu mieszkańców chciałbym podzię-
kować za to wsparcie. Znajdujemy się w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie właśnie zakoń-
czył się pierwszy etap przebudowy. Te środki, któ-
re pozyskaliśmy na dalszą rozbudowę czyli salę 
gimnastyczną i boisko typu Orlik, którego do tej 
pory w Suchedniowie nie było, a którego wszy-
scy mieszkańcy wypatrują już od bardzo dawna 
i w końcu dzięki tym środkom, te nasze marzenia 
się ziszczą. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i liczę 
na kolejne środki w przyszłości - mówił Cezary 
Błach, burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. 

Jacenty Kita
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na tegoroczna nagroda burmistrza przypadła 
Zbigniewowi Markiewiczowi z Suchednio-
wa.

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

(jaki)

AktuAlności

Są pieniądze na usuwanie 
azbestu

W dniu 17 września 
2018 r. w siedzibie 
Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach 
została podpisana 

umowa dotacji pomiędzy Gminą Suchedniów, 
reprezentowaną przez Burmistrza Cezare-
go Błacha oraz Skarbnika Urszulę Nowak, 
a WFOŚiGW w Kielcach, reprezentowanym 
przez Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskie-
go.

Umowa dotyczy zadania Usuwania odpadów 
zawierających azbest pochodzący z budynków 
mieszkalnych i gospodarskich z terenu Gminy  
Suchedniów w 2018 roku.

Całkowity koszt zadania to 21.384,00 zł, 
w tym dotacja w wysokości 10.692,00 zł to 
środki WFOŚiGW w Kielcach.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano 
na 31 października 2018 r.

Kino „Kuźnica” zaprasza
Juliusz, w termi-

nie 19-22 październi-
ka, projekcje o godz. 
17:00 i 19:00.

Produkcja: Polska, 
gatunek: komedia, 
czas projekcji: 98 min., 
dozwolony od lat 15.

Opis filmu: Tytułowym bohaterem jest uporząd-
kowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwal-
dowski), którego głównym problemem w życiu jest 
ojciec (Jan  Peszek) – nieustająco imprezujący arty-
sta-malarz. Kiedy senior przeżyje  drugi zawał ser-
ca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz 
będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na 
jego zachowanie. Lekarstwem  na bolączki boha-
tera wydawać się będzie przypadkowo poznana, 
beztroska lekarz weterynarii – Dorota (Anna Smo-
łowik). Okaże się jednak, że prawdziwe problemy 
dopiero nadchodzą…

Z udziałem ponad 90. zawodników z 17. klu-
bów olimpiad specjalnych w hali sportowej w Su-
chedniowie 10 października odbył się Świętokrzy-
ski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych.

W czwartek 26 września burmistrz Ceza-
ry Błach w obecności dyrektora Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Andrzeja Chomy, wylosował laureata Gminy 
Suchedniów w XI edycji Letniego Konkursu dla 
Krwiodawców. 

Spośród 244. uczestników konkursu zamiesz-
kałych na terenach gmin: Skarżysko-Kamienna, 
Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Bliżyn i Łącz-

Zbigniew Markiewicz laureatem konkursu krwiodawców

Suchedniów gościł Olimpiady Specjalne
Po wprowadzeniu poszczególnych ekip na par-

kiet odczytana została przysięga olimpijska, na 
maszt wciągnięto flagę Olimpiad Specjalnych. 
Uczestników zawodów, organizatorów, wolon-
tariuszy i publiczność powitał burmistrz Cezary 
Błach, zawody oficjalnie otworzył starosta Jerzy 
Żmijewski, który objął patronat nad wydarze-
niem. 

Zawody sędziowali: Aleksandra Dąbczyń-
ska, Zdzisław Włodarczyk i Krzysztof Piątek.

(jaki)
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W Gminie i okolicy

ZAPRASZAMY 
Mieszkańców Gminy Suchedniów w wieku 60+ do udziału w akcji 

LEKARZE SUCHEDNIOWSKIM SENIOROM 

Z czego można skorzystać? 
•	 bezpłatne	wizyty	lekarskie w jednej z 6. specjalistycznych poradni diagnostyczno - profilaktycznych, 
•	 wykłady	edukacyjno-profilaktyczne w 6 rożnych dziedzinach lekarskich,
Kiedy i gdzie? 
•	 od	5	do	24	listopada	2018	roku	(wg	szczegółowego	HARMONOGRAMU,	który	będzie	dostępny	w	mediach	lokalnych,	na	plakatach	oraz	ulotkach),	
•	 wykłady	-	w	Suchedniowski	Ośrodku	Kultury Kuźnica,
•	 poradnie	-	w	przychodni	zdrowia	PROMYK	w	Suchedniowie,
Jak	można	się	zapisać?	
•	 na	wykłady	wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych, bez zapisów, 
•	 na	wizytę	lekarską można zarejestrować się wyłącznie po każdym wykładzie(nie ma możliwości rejestracji telefonicznej).

A na koniec: 
22 listopada 2018 r w sali kinowej w Suchedniowskim Ośrodku Kultury KUŹNICA	spotkanie	podsumowujące	projekt	oraz	występ	artystyczny	z	okazji	DNIA	

SENIORA.	Początek	o	godz.	16.
UWAGA!	Jest	możliwość	dowozu	-	potrzebę	dowozu	trzeba	zgłosić	do	5	listopada	2018	r.

w	siedzibie	Rady	Seniorów	w	Urzędzie	Miasta	i	Gminy	w	Suchedniowie	(pokój	202,	numer	telefonu-	41	2543186	wew.	12)

Akcja	odbywa	się	w	ramach	projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja
realizowanego	przez	Stowarzyszenie	Integracja	i	Rozwój	

20. lat Powiatu Skarżyskiego
11 października w skarżyskim MCK-u odbyła 

się uroczysta sesja na okoliczność 20.lecia Powia-
tu Skarżyskiego. Uczestniczyli w niej przewodni-
cząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń oraz 
burmistrz Cezary Błach.

Na ostatnią w obecnej kadencji sesję, oprócz 
radnych Rady Powiatu kończących kadencję, 
przybyli przedstawiciele władz województwa, 
miasta,  przedstawiciele pozostałych gmin na-
szego powiatu, przedstawiciele jednostek podle-
głych pod powiat, zaproszeni goście oraz lokalne 
media. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena  

Bętkowska oraz Starosta Jerzy Żmijewski po-
dziękowali radnym i wszystkim, którzy wspierali 
powiat w ciągu ostatnich czterech lat za wspólną 
pracę na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. Po-
dziękowano również włodarzom gmin, dyrekto-
rom jednostek powiatowych oraz pracownikom 

Starostwa Powiatowego. To samo uczynili wło-
darze gmin, w tym burmistrz Cezary Błach.

Wręczono również nagrody Powiatowe Dęby 
oraz Jaskółka Biznesu. Wśród laureatów Powia-
towych Dębów znalazł się nieodżałowany Ste-
fan Pawlukiewicz.

Całość zakończył występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca Sorbin.

Na zakończenie sesji wszyscy zaproszeni go-
ście mogli poczęstować się urodzinowym tortem 

przygotowanym z okazji 20-lecia Powiatu Skar-
żyskiego oraz skosztować regionalnych potraw 

przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu skarżyskiego., w tym Michnio-
wian i Skokotliwych.

Jacenty Kita
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min realizacji zadania to 17 grudzień 2018 r.
Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji 

grawitacyjnej o całkowitej długości 732 mb, ka-
nalizację o całkowitej długości 418,6 mb w pa-
sie drogi ul. Warszawskiej oraz działki prywatne 
wzdłuż ulicy Warszawskiej, odgałęzienia boczne 
kanalizacji o długości 69 mb, kanalizację ciśnie-
niową o całkowitej długości 333,5 mb. Wybudo-
wanych zostanie łącznie ponad 60 studzienek 
kanalizacyjnych oraz przepompownia ścieków P1 
sieciowa. 

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 
4 w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno – 
ściekowa.

Równolegle trwają prace przygotowawcze do 
kolejnych inwestycji w zakresie gospodarki wod-

no-ściekowej. Jak wyjaśnia burmistrz Cezary 
Błach na końcowym etapie są prace projekto-
we kanalizacji na ul. Żeromskiego, Warszawskiej 
i Kieleckiej, a ich realizacja planowana jest na rok 
2018. –W związku z rozbudową sieci kanalizacyj-
nej w mieście, konieczna jest też modernizacja 
oczyszczalni ścieków, która od wielu lat nie była 
modernizowana i teraz nie spełnia już swego za-
dania. W tym przypadku prace projektowe także 
są na ukończeniu – dodaje Cezary Błach.

Jacenty Kita

Umowa podpisana,  
plac budowy przekazany

W dniu 9 października burmistrz Cezary 
Błach podpisał z wykonawcą umowę na budo-
wę 150 mb odcinka drogi obok Centrum Kształ-
ceniowo-Integracyjnego w Michniowie. Droga 
powstanie do 7 listopada.

To I etap inwestycji o wartości 241.383 złotych, 
z czego połowa pochodzi z rządowego programu 
przebudowy dróg lokalnych. Ponadto z funduszu 
sołeckiego za ok. 45.000 złotych już w roku ubie-
głym zakupiono obrzeża krawężnikowe, kostkę 

oraz koryta odwodnieniowe. –Zadanie musieli-
śmy podzielić na dwa etapy, gdyż wartość ofert 
złożonych w I przetargu, znacznie odbiegała od 
kosztorysu inwestorskiego. Wynosi on 312.325 
złotych, a najtańsza z ofert opiewała na ponad 
472.930 złotych – wyjaśnia burmistrz Ceza-
ry Błach.

W przekazaniu placu budowy uczestniczy-
li również zastępca burmistrza Dariusz Mier-
nik, radna Małgorzata Kuszewska i sołtys  
Alicja Mańturz.

(jaki)

inWestycje 

Trwają inwestycje  
kanalizacyjne 

W szybkim tempie postępują  prace związane 
z  budową kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów  
i w ul. Koszykowej prowadzone przez Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe Sarnot Tomasz 

z siedzibą w Kielcach za kwotę 6.876.423,24 zł. –
Obecnie inwestycja jest zaawansowana na pozio-
mie około 60% - mówi burmistrz Cezary Błach 
dodając, że w efekcie powstanie sieć kanalizacyj-
na o długości około 6 km oraz sieć wodociągo-
wa o długości ok. 1 km. Na ul. Berezów obecnie 
trwają prace związane z budową chodnika oraz 
przygotowaniem podłoża pod położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja jest realizowana w ramach  projek-
tu Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja 
Suchedniów – I ETAP, na który Gmina Suched-
niów otrzymała dofinansowanie  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.

Trwa też budowa kanalizacji na ul. Jodłowej 
w Suchedniowie, który realizuje INST AL-GROCH 
Rafał Grochowski za cenę 1.084.511,60 zł. Ter-
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AktuAlności

Wyróżnienie dla gminy
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów otrzymał 

wyróżnienie redakcji czasopisma IT w Administra-
cji za wsparcie rozwoju Sieci Szerokopasmowej 
Polski Wschodniej.

Wręczenie statuetki nastąpi w trakcie Kon-
wentu 25 października br. podczas pierwszego 
dnia Konwentu Informatyków Polski Wschodniej 
w Panieńszczyźnie k. Lublina. 

(jaki)

Aktywny weekend  
Młodzieżowej Rady

W dniach 12 i 13 października radne Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Suchedniowie uczest-
niczyły w III regionalnym Kongresie Młodzieżo-
wych Rad Województwa Świętokrzyskiego. 

Tegoroczny kongres zorganizowało Stowarzy-
szenie	 IMPAKT,	 współpracując	 z	 Urzędem	 Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kiel-
cach. Dwa dni warsztatów dla młodzieży oraz 
osób pracujących z młodymi było okazją do po-
tężnej dawki informacji, wiedzy oraz pozytywnej 
dawki humoru. Młodzi wspólnie rozmawiali na 
tematy, które ich inspirują, ale również szukali 
dobrych narzędzi, dzięki którym będą mogli roz-
wiązać problemy, z którymi borykają się ich rady. 

Pierwszego dnia Rzecznik Młodzieży przy 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świę-
tokrzyskiego - Barbara Zamożniewicz, przed-
stawiła uczestnikom założenia strategii Święto-
krzyskie dla Młodych, a następnie nawiązała się 
dyskusja po co nam Młodzieżowe Rady. Podczas 
wieczornych zajęć na młodych czekała miła nie-
spodzianka - odwiedził nas Pan Marszałek Adam 
Jarubas.  Dzień drugi to giełda dobrych praktyk, 
czyli dzień w którym mogliśmy lepiej poznać jak 
funkcjonują młodzieżowe rady, jakie podejmują 
uchwały, jak wygląda ich praca w radzie oraz jak 
odbierają siebie, jako młodzieżowego radnego.  

Na zakończenie nie zabrakło oczywiście wspól-
nych zdjęć oraz wzajemnej wymiany kontaktów. 

Karolina	Stąpór

-Gmina złożyła wniosek w ramach Rządowe-
go Programu Przebudowy Lokalnej Infrastruktu-
ry Drogowej o dofinansowanie części drogowej 
przebudowy ulicy Powstańców i Krótkiej – mówi 

Informacja o zmianie siedziby
Przy najbliższych wyborach samorządowych zmianie uległa siedziba 

okręgów wyborczych nr 9 i 10. Zmiana polega na przeniesieniu ich sie-
dziby z Przedszkola Samorządowego do Suchedniowskiego Ośrodka Kul-
tury Kuźnica.
A	zatem	obwód	ten	(8)	obsługiwał	będzie	następujące	ulice:	Bodzen-

tyńska, Burdzyńskiego, Dębowa, Jałowcowa, Jasna, Klonowa, Kościusz-
ki, Kwiatowa, Miła, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Pasternik, Emilii 
Peck, Polna, Poziomskiego, Słowackiego, Sokolica, Spacerowa, Stanisła-
wa Suchyni i Wierzbowa.

Co z otoczeniem zalewu?

Mieszkańcy zadają pytania, czy odmulenie za-
lewu, to koniec prac związanych ze zbiornikiem 
i jego otoczeniem. Szczególnie interesuje ich park 
miejski oraz teren wokół zalewu. Zapytany o to 

burmistrz Cezary Błach dodając, że zgodnie 
z warunkami konkursowymi wniosek opiewa 
na kwotę 2.408.400 złotych przy kosztorysowej 
wartości zadania 5.544.830 złotych.

Jak zaznacza burmistrz gmina ma już pozy-
skane dofinansowanie w kwocie 1.115.705 zło-
tych w ramach RPO na przebudowę sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej w tej ulicy. Całkowita 
wartość tej części prac zgodnie z kosztorysem to 
1.875.850 złotych. –Prace rozpoczną się i zakoń-
czą w roku 2019 – zapewnia burmistrz.

(jaki)

Wniosek na ul. Powstańców złożony

burmistrz Cezary Blach wyjaśnia, że w budże-
cie na 2019 rok są zaplanowane pieniądze na 
opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, 
oświetlenia ścieżki wokół zalewu oraz budowę 
elementów małej architektury. 

Wniosek o wartości 5.333.320 zł złożony już zo-
stał w Urzędzie Marszałkowskim. Wnioskowana 
kwota dofinansowana 4.266.656 zł.

(jaki)
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PromocjA

Ponad 150. Sucheniowian przybyło na spotka-
nie promujące kalendarz Suchedniów. Personal-
nie, które odbyło się w sobotę 29 września w sali 
kinowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuź-
nica.

Spotkanie było jednocześnie finałem kilku-
miesięcznego projektu artystyczno-społecznego 
realizowanego przez Fundację Przestrzeń Kultury 
we współpracy z Gminą Suchedniów, którego ce-
lem było zaprezentowanie w fotografiach różno-
rodności i bogactwa grup, stowarzyszeń, drużyn, 
zespołów działających na terenie Gminy Suched-
niów. Wydawcą kalendarza, który obejmuje 20 
fotografii (czyli 20 miesięcy), na których uwiecz-
niono ponad 400 osób, jest Urząd Miasta i Gmi-
ny Suchedniów.

Większość fotografii wykonana została przez 
Włodzimierza Płanetę w ramach projektu Li-
der Fokus – obiektywnie i naturalnie o ludziach 
Suchedniowa realizowanego przez Fundację Prze-
strzeń Kultury od czerwca do sierpnia 2018 r., 
współfinansowanego ze środków Gminy Suched-
niów.	 Autorami	 fotografii	 jest	 też	 trzech	 innych	
fotografów: Mariusz Łężniak, Bartek Turski 
oraz Zbigniew Sitkiewicz.

Tytuł kalendarza nawiązuje do hasła promo-
cyjnego Suchedniów. Naturalnie, bo przecież - jak 
podkreślił obecny na spotkaniu burmistrz Cezary 

Promocja kalendarza „Suchedniów. Personalnie” 

Błach - obok przyrody największym bogactwem 
lokalnym są LUDZIE – ich pasje, energia, kreatyw-
ność i wspólnoty, które tworzą.

Podczas spotkania promocyjnego każda osoba 
uwieczniona na fotografii otrzymała w prezen-
cie Kalendarz Suchedniów. Personalnie. Muzycz-
nie spotkanie uświetnił swoim koncertem zespół 
wokalny Sonatina, który również ma swoje miej-
sce w kalendarzu.

Osoby, które są na zdjęciach, a które jeszcze 
nie odebrały swojego kalendarza zapraszamy do 
Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie do poko-
ju 202 codziennie od poniedziałku do piątku od 
7.30 do 15.30.

Jest również możliwość kupienia kalendarza 
(zostało ok. 30 sztuk) w kasie kina Kuźnica w dni 
projekcji filmowych, czyli od piątku do ponie-
działku od ok. 16.00.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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MRM spotkali się przewodnicząca rady miejskiej 
Małgorzata Styczeń, wice-
przewodniczący rady Krzysz-
tof Adamiec, burmistrz Ce-
zary Błach, dyrektor Kuźnicy 
Andrzej	 Karpiński (który 
oprowadził młodzież po ośrod-
ku i Izbie Tradycji), Barbara Za-
możniewicz – pełnomocnik ds. 
młodzieży w Urzędzie Marszał-
kowskim w Kielcach oraz opie-
kunka MRM Karolina	Stąpór.

(jaki)

młodzieżoWA rAdA miejskA

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 
20 września przebywała 22.osobowa delegacja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej z Lubaczowa, woj. 
podkarpackie.

Z gośćmi oraz członkami suchedniowskiej 

W Sali Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 
odbyła się druga Sesja Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, którego prze-
wodniczącą jest suchedniowianka Magdalena 
Malec. Głównym zadaniem radnych było po-
wołanie komisji problemowych tego gremium, 
wybór ich przewodniczących oraz dyskusja nad 
sprawami bieżącymi, w tym powołaniem rzecz-
nika Sejmiku.

Młodzieżowych Radnych Sejmiku powitał 
w murach Politechniki Świętokrzyskiej rektor tej 
uczelni, Wiesław	Trąmpczyński. 

Jednym z popierających ideę utworzenia Mło-
dzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego był marszałek województwa świętokrzy-

Za nami sesja młodzieżowego sejmiku

skiego, Adam Jarubas, który gościł podczas 
obrad. – Idea aby odbywać posiedzenia sejmiku 
młodzieżowego w różnych ważnych miejscach 
naszego regionu jest niezwykle trafna. Zaczę-
liśmy od instytucji, która jest niezwykle ważna 
jeżeli chodzi o przygotowanie kadr, rozwój świę-
tokrzyskiej przedsiębiorczości, nauki i innowacyj-
ności. W środowisku uczelni nastąpił niesamowi-
ty postęp i oferują one naukę na coraz wyższym 

poziomie. W sejmiku wciąż pracujemy nad tym, 
co zrobić by młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Kielc, 
by chcieli tu zostawać. Rozwój uczelni jest jed-
nym z kluczowych punktów tego planu. Warto 
zapoznać się z tym, co oferują nasze uczelnie. 
Dziękuję wam za to, że nie tracicie entuzjazmu 

i zapału i liczymy na to, że wypracujecie pomy-
sły, które będą mogły się znaleźć w pracach sej-
miku województwa. Uważam, że wasza decy-
zja o utworzeniu sejmiku może okazać się jedną 
z najważniejszych decyzji tej kadencji – powie-
dział marszałek Adam Jarubas. Obecna podczas 
Sesji była również członek Zarządu Wojewódz-
twa, Agata Binkowska.

– Podczas ponad godzinnej dyskusji przed se-
sją, przeprowadzonej w formie warsztatowej, 
ustaliliśmy powołanie 6 komisji. Ich nazwy wska-
zują na co przede wszystkim zwracają uwagę 
młodzi ludzie. Chcą mieć oni wpływ na edukację, 
kulturę ale również na promocję naszego woje-
wództwa, zwiększenie wiedzy o naszym regionie 
wśród młodzieży – mówiła Magdalena Malec, 
przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Święto-
krzyskiego został powołany w czerwcu 2018 roku 
podczas uroczystej gali 20-lecia województwa 
świętokrzyskiego. Składa się z 35 młodych osób, 
przedstawicieli rad młodzieżowych, organizacji 
pozarządowych, samorządów uczniowskich czy 
studenckich. Celem powołania Młodzieżowego 
Sejmiku było zwiększenie zaangażowania mło-
dych ludzi w działania samorządu wojewódz-
twa, w tym kreowanie polityki regionalnej oraz 
podniesienie ich umiejętności społecznych. Sej-
mik Młodzieżowy będzie mógł w pewnym zakre-
sie współpracować z dorosłym Sejmikiem Woje-
wództwa.

Kolejna sesja Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa planowana jest na grudzień.

(źródło: Urząd Marszałkowski).

Wizyta studyjna MRM z Lubaczowa
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mAteriAł komitetu WyborczeGo

Szanowni Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Suchedniów.

W Suchedniowie się urodziłem, wychowa-
łem i związałem z nim swoje życie. Mam 46 
lat, żonę i dwójkę dzieci. Jestem absolwentem 
Technicznych Zakładów Naukowych w Skarży-
sku- Kamiennej. Prowadzę własną działalność 
gospodarczą. W obecnej kadencji pełnię funk-
cję radnego Rady Miejskiej w Suchedniowie. 
Zdecydowałem się kandydować na burmistrza 
gdyż uważam, że Suchedniów potrzebuje rady-
kalnej zmiany na lepsze. Na sercu leży mi dobro 
Naszego Miasta, dlatego priorytetem będzie dla 
mnie podniesienie poziomu życia Mieszkańców 
poprzez realizację zadań inwestycyjnych i orga-
nizacyjnych.

Suchedniów uczynimy miastem dużych  
możliwości. 

PROGRAM KOMITETU  
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Inwestycje
-  remont i budowa dróg (w pierwszej kolejności 

ulicy Powstańców),
- podejmowanie zdecydowanych działań  

interwencyjnych na rzecz kompleksowej 
przebudowy drogi wojewódzkiej Suchedniów
-Bodzentyn (szybka likwidacja zagrożeń bez-
pieczeństwa na skrzyżowaniach ulic Kielecka 
– Mickiewicza oraz Mickiewicza – Bodzen-
tyńska),

- pełne zaangażowanie w budowę objazdu 
przejazdu kolejowego w ciągu ulic: Langiewi-
cza-Bugaj,

- odbudowa parku i zagospodarowanie terenu 
wokół zalewu (m.in. wykonanie ścieżki pie-
szo-rowerowej, siłowni plenerowej, otwartej 
strefy aktywności, placu zabaw,  oświetlenia, 
budowa parkingu),

- skanalizowanie gminy i sołectw (budowa 
kanalizacji w ulicy Żeromskiego, Kieleckiej 
i Warszawskiej, Langiewicza oraz w Ostojo-
wie i Mostkach).
Maksymalnie wykorzystamy wszystkie możli-

wości zdobycia pieniędzy na inwestycje gminne!!!

2. Przedsiębiorczość 
-  wspieranie aktywności gospodarczej  

Mieszkańców,

- likwidacja barier we współpracy samorządu 
z przedsiębiorcami,

- podejmowanie działań dot. powołania strefy 
ekonomicznej oraz pozyskania inwestorów 
w strefie.

3.	Turystyka	i	wizerunek	
-  promocja miasta poprzez prezentowanie  

walorów turystycznych, bazy noclegowej oraz 
zaplecza gastronomicznego,

- realizacja zaniedbanych dotychczas dzia-
łań związanych z utrzymaniem czystości  
i porządku w mieście i gminie.

4.	Oświata	
-  wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawo-

dowym, 
-  budowa obiektów sportowych przy placów-

kach oświatowych,
-  zapewnienie dostępu do szerokopasmowego 

internetu. 

5.	Mieszkańcy
-  wspieranie każdej dobrej aktywności  

Mieszkańców,
-  utworzenie miejsc dziennego pobytu dla 

Osób Starszych (Dom Senior+), 
-  współpraca z istniejącymi stowarzyszeniami 

i organizacjami, 
-  wprowadzenie budżetu obywatelskiego,
-  wspieranie Mieszkańców podejmujących  

inwestycje ukierunkowane na Czyste Powie-
trze w gminie.

6.	Sport
- wspieranie działalności sportowej klubów 

i stowarzyszeń
- budowa boiska treningowego przy K.S.  

,Orlicz,
- zwiększenie dostępności hali sportowej dla 

mieszkańców, stowarzyszeń i klubów sporto-
wych

7. Zarządzanie gminą
- stworzenie komórki do przygotowywania 

wniosków i pozyskiwania funduszy ze źródeł 
zewnętrznych, 

- współpraca z Sołectwami, Komitetami  
Osiedlowymi, Placówkami Kultury i Kołami 
Gospodyń Wiejskich,

- większa dostępność burmistrza dla  
Mieszkańców. 

Miarą	oceny	naszej	pracy	nie	będzie	lista	
obietnic,	ale	ich	wykonanie	w najbliższych 
latach. 

Do rady miejskiej z Komitetu Prawa i Spra-
wiedliwości kandydują: Nikol	 Piasta,	 Lidia	 
Pikulska,	 Agnieszka	 Pasek,	 Ewa	 Gałczyń-
ska,	 Łukasz	 Gałczyński,	 Ewa	 Antosik,	 
Sebastian	Odelski,	 Tomasz	Miernik,	Karo-
lina	 Smolińska,	 Karol	 Piskulak,	 Mariusz	 
Kateusz,	Wiesław	Biskup,	Zdzisława	Połeć,	
Ewa	Kołomańska,	Iwona	Michta.

Program Krzysztofa Ślęzaka i Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
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jubileusz złotych GodóW

-Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, otocze-
ni ludźmi, których kochacie, silni poczuciem mi-
łości i szczęścia - nierozłączni – czytamy w liście 

przewodniczącej rady miejskiej Małgorzaty  
Styczeń i burmistrza Cezarego Błacha do Jubi-
latów, którzy 10 października świętowali Jubile-
usz 50.lecia pożycia małżeńskiego.

Przybyłych do Suchedniowskiego Ośrodka  
Kultury Kuźnica Jubilatów, członków ich rodzin 
oraz władze miasta powitał kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Paweł Lisowski: 

Jubileusz Złotych Godów
-Przeżyliście te pół wieku w dobrych i złych 

chwilach,	choć	życie	pisze	różne	scenariusze.	Ale	
widząc Was dziś razem, można powiedzieć, że 
tych pozytywnych scenariuszy w Waszym życiu 
było więcej.

Po krótkiej prezentacji multimedialnej, któ-
ra przeniosła nas do 1968 roku, z okoliczno-
ściowym programem artystycznym wystąpili 

uczniowie Trójki przygotowani przez Urszulę  
Piastę-Kuszewską i Martę Przeworską.  
Na scenie wystąpił również Chór Senior pod kie-
runkiem Natalii Nastiuk.

Później życzenia zebranym przekazał burmistrz 
Cezary Błach, który następnie wraz z przewod-
niczącą rady miejskiej Małgorzatą Styczeń 
wręczył świętującym parom Medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie. W imieniu odznaczonych 
podziękował Jerzy Tokarczyk.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tra-
dycyjnego Sto lat, lampki szampana oraz tortu  
jubileuszowego.

Pół wieku temu związek małżeński zawarli (nie 
wszystkie pary były obecne na uroczystości): Jan 
i Zofia	Kłys, Włodzimierz i Zofia	Lasota, Miro-
sław i Katarzyna Lorens, Marian i Maria Ła-
komiec, Bogusław i Teresa Materek, Stani-
sław i Krystyna Materek, Stanisław i Helena 
Matysek, Zdzisław i Dorota Michałkiewicz, 
Antoni i Wanda Pietrzyk, Henryk i Danuta 
Sykulscy, Tadeusz i Stanisława Szymczyk, 
Jerzy i Irmina Tokarczyk, Jan i Janina Zieliń-
scy, Stanisław i Rozalia Żmijewscy.

Do licznych życzeń i gratulacji dołącza redakcja 
Gazety Suchedniowskiej.

Jacenty Kita
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Bez kołaczy nie wesele
Przepiękny przegląd obrzędowości ludowej 

w wykonaniu pięciu zespołów pod tytułem Bez 
kołaczy nie wesele, 15 września oglądaliśmy na 
scenie Pod Dębem w Michniowie.

Uczestników wydarzenia powitał Zenon Juch-
niewicz, który poprowadził przegląd, a wcze-
śnie powitał przybyłych do Michniowa artystów 
oraz gości: burmistrza Cezarego Błacha, radną  
Małgorzatę Kuszewską i dyrektora Kuźnicy 
Andrzeja	Karpińskiego. 

Na scenie swe przedstawienia zaprezentowa-
ły: zespół Jaworzanki (Łocepiny) i Jaworzanki II 
(Zastole) z gminy Zagnańsk, Świętokrzyskie Jodły 
ze Śniadki gmina Bodzentyn (Przyjazd pana mło-
dego i wyjazd młodej pary do kościoła), Leśnianie 
z Leśnej gmina Bodzentyn (Wprowadziny i Ocepi-

ny), Skokotliwi z Mostek (Strefień) oraz zespół Zło-
te Lata z Miedzianej Góry (Carownica). Występy 
oceniało jury w składzie: prof. Stanisław Cygan 
z UJK w Kielcach, Janina Skotnicka – emeryto-
wany pracownik Muzeum Narodowego w Kiel-
cach oraz dr Wioletta Brzezińska-Marjanow-
ska – kierownik Działu Badań Etnograficznych 

Muzeum Wsi Kieleckiej. 
-Ta scena stała się dziś jednym wielkim wese-

lem. Po tym, co obejrzeliśmy, możemy być pew-
ni, że ta młoda para będzie miała ciekawe życie 

– powiedział podczas ogłoszenia wyników prof. 
Cygan. I miejsce przypadło zespołowi Leśnianie, 
II – Świętokrzyskim Jodłom a III – Jaworzanom. 

Jury wyróżniło też indywidualnie Jadwigę Wro-
nę z Leśnej i Włodzimierza Grzelaka z Mostek. 
Nagrody wręczył starosta skarżyski Jerzy Żmi-
jewski, który był uich fundatorem.

Ponadto komisja wyłoniona spośród publicz-
ności (Małgorzata Kuszewska, Agnieszka 
Obara, Andrzej Synowiec, Alfred Kołomań-
ski i Ryszard Wiśniewski) indywidualne na-
grody ufundowane przez Andrzeja Synowca 
przyznała Jadwidze Wrona i Jakubowi Bolek 
z Jaworzanek.

Organizatorem przeglądu było Stowarzysze-
nie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w partnerstwie 
z Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury Kuźnica 
oraz przy współudziale CKI w Michniowie i Sto-
warzyszenia Michniowianie, które dla gości przy-

gotowało poczęstunek w postaci przepysznej 
zalewajki z grzybami. Ze strony SGI Pod Prąd 
w organizację wydarzenia włączyli się: Karolina 

Gałczyńska-Szymczyk, Agnieszka Jaszczur, 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, Piotr  
Berliński oraz Paweł Zubiński, którzy zadbał 
o nagłośnienie.

Jacenty Kita
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Wolontariat

Rejon Suchedniów zaprasza 
wszystkich chętnych do współ-
pracy w ramach projektu Szla-
chetnej Paczki. 

Szlachetna Paczka to unikalny 
w skali światowej system pre-

cyzyjnej, konkretnej i mądrej pomocy rodzinom 
w potrzebie zorganizowany na tak dużą skalę. To 
oryginalny polski pomysł. Obecnie jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej zor-
ganizowanych projektów społecznych w Polsce. 
Działa od 2001 roku i co roku łączy setki tysięcy 
Darczyńców, Wolontariuszy i rodzin w potrzebie. 
Wydobywa z ludzi to, co mają w sobie najpięk-
niejszego.

JAK DZIAŁAMY?
Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. 

Przychodzą do ich domów, docierają do prawdzi-
wej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytu-
ację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do 
projektu. Darczyńcy przygotowują dedykowaną 
pomoc. 

Szlachetna Paczka tworzy rozwiązania syste-
mowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga 
konkretnemu człowiekowi. Paczki przygotowane 
przez Darczyńców Wolontariusze dostarczają ro-
dzinom	podczas	 FINAŁU,	 nazywanego	WEEKEN-
DEM CUDÓW. W tym roku to 8-9 grudnia.

KOMU POMAGAMY?
Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, 

które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej 
z przyczyn od siebie niezależnych. Naszym celem 
jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na 

zmianę.	Dlatego	do	PACZKI	trafiają	te	rodziny,	dla	
których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie 
materialne będą impulsem do zmiany. Zwracamy 
szczególną uwagę na: historię konkretnej rodziny 
i przyczyny jej trudnej sytuacji, dochód przypada-
jący na jednego członka rodziny, postawę – czy 
rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swo-
ją sytuację.

KLUCZOWE	 ZASADY,	 KTÓRYMI	 KIERUJE-
MY SIĘ W PACZCE:
•	 Nie	pomagamy	biedzie	roszczeniowej.	Nie	po-

magamy tylko dlatego, że ktoś krzyczy.
•	 Pomagamy	 mądrze.	 Mądra	 pomoc	 to	 taka,	

dzięki której ludzie sami radzą sobie w ży-
ciu. Głupia prowadzi do tego, że ludziom się 
nie chce.

•	 Nie	może	 być	 tak,	 że	 im	więcej	 pomocy,	 tym	
więcej potrzebujących. Chcemy, aby wszyscy 
sobie radzili w życiu.

•	 Mentalność	wędkarza.	Mówi	 się,	 że	 nie	 ryba,	
ale	wędka.	 Ale	 jeśli	 ktoś	 nie	ma	mentalności	
wędkarza, to sprzeda wędkę i kupi ryby. Jeśli 
ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij 
i złowi rybę. Zawsze sobie poradzi w życiu.

•	 Wszystkie	projekty	SZLACHETNEJ	PACZKI	opar-
te są na pracy na mentalności. To jest zmiana 
trwała. Chcemy, aby ludzie sami radzili sobie 
w życiu.

•	 Chcemy	Polaków	uczyć	jak	zarabiać	więcej.	Je-
śli wszyscy będą dobrze zarabiali, nie będzie 
biedy. To jest nasz ideał.

•	 Lubię	 ludzi.	 Nie	 mówimy	 o	 tym,	 co	 czujemy.	
Wydobywamy z ludzi to, co mają w sobie naj-

piękniejszego. Naszą misją jest służyć ludziom 
w ich rozwoju: ubogim, wolontariuszom i dar-
czyńcom.
SZLACHETNA	PACZKA	DZIAŁA	PRZEZ	CAŁY	ROK
Mądra	pomoc	to	nie	tylko	FINAŁ	SZLACHETNEJ	

PACZKI,	 ale	 też	 kilkanaście	 innych,	 całorocznych	
projektów, m.in.:
-	 AKADEMIA	PRZYSZŁOŚCI,	która	od	2003	r.	po-

maga tysiącom dzieci z trudnościami w szkole 
i uczy je, jak sobie radzić w życiu,

-	 KLUB	FILANTROPA	(od	2001	r.),
-	 Kongres	DUCHOWO	–	GLOBALNIE	–	GENIALNIE	

(od 2016 r.),
- ŚLUB PEŁEN MIŁOŚCI (od 2014 r.),
-	 INWESTOR	SPOŁECZNY	(od	2015	r.),
-	 PACZKA	SENIORÓW	(od	2015	r.),
-	 PACZKA	LEKARZY	(od	2015	r.),
-	 PACZKA	PRAWNIKÓW	(od	2015	r.),
-	 PACZKA	BIZNESU	(od	2016	r.),
-	 SZTUKA	TERAZ	(od	2016	r.).

Herosie, dołącz!
Nadaj nowy sens swojemu zaangażowaniu. 
Zostań Wolontariuszem i odmieniaj historie ży-

cia ludzi w potrzebie w swojej okolicy. 
To mądra pomoc, która naprawdę działa. Mą-

dra, bo jej celem jest wyrwanie rodzin z zaklę-
tego kręgu biedy, trudności i bezsilności, pomoc 
dzieciom, które mają różne trudności w szkole czy 
wsparcie samotnych seniorów w ich walce o god-
ność.

Bądź dla nich zmianą. Tu i teraz może być lep-
sze dzięki Tobie!

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: 
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw

zaś szczegółowych udziela Lider Rejonu, Izabe-
la Paszowska  tel. 604 876 401

Włącz się do „Szlachetnej Paczki”

21 października będziemy wybierać swoich 
przedstawicieli do samorządów gmin, powiatów 
i województwa. To, czy pójdziemy na wybory 
i kogo wybierzemy, ma największe znaczenie dla 
rozwoju naszych wsi, miast, gmin i regionu. Wy-
bory nie są od czapy.

Tymczasem to właśnie w grupie wiekowej 18-
24 lata od początków demokracji frekwencja wy-
borcza jest najniższa. Oznacza to, że modzi ludzie 
mają najmniejszy wpływ na to, jak prowadzone 
są spawy ich społeczności. 

Może to dlatego, że młodzi nie rozumieją? 
A	może	dlatego,	 że	 sam	akt	wyborczy	 jest	nam	
przedstawiany jako (zbyt) poważny i (zbyt) smut-

ny? Dlatego pora to zmienić! Kto powiedział, że 
ważne rzeczy muszą być tylko poważne? :) 

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w wyzwa-
niu, które trwa do 21 października 2018r. 

Na czym to polega?
1.  zrób sobie foto (selfie) w fajnej czapce (im bar-

dziej śmieszna, ciekawa i rzucająca się w oczy, 
tym lepiej)

2.  opublikuj foto przed 21.10 na swoim wallu z in-
formacją, dlaczego idziesz na wybory 

3.  dodaj do tego hashtagi #WyboryNieOdCzapy 
#ŚwiętokrzyskieDlaMłodychoraz #IdeNaWybo-
ry

4.  otaguj swoich znajomych- rówieśników, któ-

rych chcesz zachęcić do pójścia na wybory 
NASTĘPNIE/LUB

1.  zrób sobie foto (selfie) w fajnej czapce w dniu 
21 października przed lokalem wyborczym tuż 
po (tak! już po!) zagłosowaniu

2.  dodaj do tego hashtagi #WyboryNieOdCzapy 
#ŚwiętokrzyskieDlaMłodych oraz #IdeNaWy-
bory

3.  i otaguj swoich znajomych- rówieśników, któ-
rych chcesz zachęcić do pójścia na wybory
Akcja	 organizowana	 jest	 przez	 Rzecznik	Mło-

dzieży - Świętokrzyskie we współpracy z Mło-
dzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskie-
go.

Młodzi zachęcają by pójść 21 do urny
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W życiu są różne zawirowania,
a w nich też ścieżki do prostowania

Takie jest motto zbioru wierszy autorstwa  
Danuty Świerzewskiej dedykowanych Wnu-
kom.

6 września w suchedniowskiej Kuźnicy odbyła 
się Biesiada Literacka, podczas której promowa-
ny był tomik wierszy Danuty Świerzewskiej.  
Autorem	projektu	graficznego	jest	Maria Pajek.

Wydarzenie otworzył dyrektor ośrodka  
Andrzej	 Karpiński witając przede wszystkim 
bohaterkę wieczoru, jej najbliższych, przyjaciół, 
starostę Jerzego Żmijewskiego i burmistrza  
Cezarego Błacha. W sposób szczególny dyrek-

tor podziękował Agacie Niemczyk, która sama 
(!!!) przygotowała wspaniały poczęstunek i do-
mowe wypieki dla przybyłych na ten wspaniały 
wieczór. 

Całość poprowadziła Agnieszka Włodarczyk-Ma-
zurek, recytowano wiersze autorki, jako prze-
rywnik pokaz swych tanecznych umiejętności 
dały Lena Materek i Ola Świtek z formacji Axis 

pod opieką Tomasza Słomki.
Pani Danuta wiersze pisze od czasów stanu 

wojennego, rękodziełem artystycznym zajmuje 
się od czasu, gdy miała małe dzieci, a wszystko 

w sklepach było brzydkie, więc wiele ubrań dla 
nich wykonywała sama. 

Na zakończenie pani Danuta kwiaty otrzyma-
ła od Pawła Zubińskiego, prezesa Stowarzy-
szenia Kuźniczy Krąg, Rodziny, przyjaciół, a swymi 
umiejętnościami recytatorskimi na koniec popi-

sał się starosta Jerzy Żmijewski.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzysze-

nie Kuźniczy Krąg we współpracy z SOK Kuźnica. 

Wydanie wierszy wspomogło Starostwo Powia-
towe w Skarżysku-Kamiennej, a wszystkie wier-
sze pani Danuty można znaleźć na stronie inter-
netowej Kuźnicy.

Jacenty Kita

Danuta Świerzewska „O Nas i o Sobie”
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W szkołAch

Są w życiu ucznia momenty przełomowe. Do 
takich niewątpliwie należy złożenie  ślubowania 
na ucznia klasy pierwszej.  

W tym roku nasze szkolne pierwszaki  połączy-
ły ślubowanie z lekcją historii. Wszak jak powie-
dział jeden z uczniów w tym roku nasz piękny kraj 
rocznicę wielką ma i wypada wiedzieć o Polsce to 

i owo. Dzieci przypomniały zebranym gościom le-
gendę o Piaście Kołodzieju i jego siedmioletnim 

Ślubowanie klas pierwszych w SP 3

synu,  który przygotowywał się do obrzędu po-
strzyżyn. Nie zabrakło również piosenek i wierszy 
o tematyce szkolnej. Kiedy małemu Siemowitowi 

obcięto włosy, pierwszaki z odwagą i uśmiechem 
podchodziły do pani dyrektor by zostać pasowa-

nym na ucznia.
Jak zwykle nie zawiedli zaproszenie goście, 

którzy licznie stawili się na naszą uroczystość. 
Każdy z zaproszonych obdarował dzieci  upomin-
kami i skierował do nich mile słowa. Wszystkim 

serdecznie dziękujemy za bycie z nami w tym 
dniu. Liczymy na to, że na co dzień pierwszaki 
skrupulatnie będą wypełniać słowa obietnicy.

Wychowawczynie klas pierwszych serdecz-
nie dziękują dyrekcji, radzie rodziców, rodzicom 
uczniów klas Ia i Ib, nauczycielom i pracowni-
kom szkoły za pomoc i wsparcie w organizacji 
tego wydarzenia.

Katarzyna Bodak
Małgorzata	Opala
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W szkołAch

Kształtujemy 
odpowiedzialność  
za funkcję społeczną

25 września w SSP w Ostojowie odbyły się wy-
bory do Samorządu Uczniowskiego w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV- VIII. 

Wszyscy uczniowie otrzymali karty do głoso-
wania z nazwiskami zgłoszonych kandydatów. Po 
oddaniu głosu, karty zostały wrzucone do urny. 
Głosy liczyła komisja składająca się z uczniów 
i nauczycieli. Wybory poprzedziła akcja przed-
wyborcza, która miała na celu przypomnienie 
uczniom zasad funkcjonowania SU w szkole, 
a przede wszystkim zakresu współdecydowania 
SU w sprawach szkoły. Podczas apelu kandyda-
ci chętni do pracy w SU, przedstawili swoje pro-
gramy,  argumentując powody zgłoszenia się do 
pracy na rzecz społeczności szkolnej, określali 
swoje umiejętności i cechy charakteru sprzyjają-
ce wykonywaniu funkcji przewodniczącego szko-
ły, przedstawiali swój program wyborczy, czyli 
plany i inicjatywy, które zamierzają zrealizować 
w szkole w bieżącym roku szkolnym. Znalazło 
się wśród nich wiele ciekawych propozycji, do-
tyczących ciekawych działań. Kandydaci zapro-
ponowali utworzenie radiowęzła szkolnego oraz  
skrzynki dobrych pomysłów. Zasugerowano tak-
że przeprowadzenie konkursu talentów, pokazów 
artystycznych, zamiany mundurków z granato-
wych na białe.

W wyniku głosowania przewodniczącym szko-
ły został Flip	 Drozd z klasy VII, zaś zastępcą  
Nikola Przeorska z klasy VIII.

W skład SU klas I – III weszły następujące oso-
by: najwięcej głosów zebrała Ewa Pajek z klasy 
II, Jan Bujnowski z klasy III, Dawid Grudniew-
ski z klasy II.

Korzystając z pięknej pogody, 20 września 2018 
roku, uczniowie klasy VI i VII wybrali się na pieszą 
wycieczkę do Kamienia Michniowskiego. 

W trakcie wycieczki prowadzili obserwacje 
przyrodnicze z wykorzystaniem sprzętu dofi-
nansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochro-

17 września obchodziliśmy rocznicę ataku 
ZSRR	na	Polskę	we	wrześniu	1939r.	Tego	dnia	Ar-

mia Czerwona bez wypowiedzenia wojny prze-
kroczyła granice Polski, realizując warunki taj-
nego układu niemiecko-radzieckiego z sierpnia 
1939r. Związek Radziecki złamał tym samym 
polsko	–	radziecki	pakt	o	nieagresji	z	1932	r.	Atak	

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  
Oglądali okruchy skalne, drobne organizmy łą-
kowe i leśne oraz rozpoznawali gatunki drzew 
w rezerwacie przyrody. Podczas wytyczania szla-

ku wędrówki  posługiwali się przyrządami wie-
lofunkcyjnymi, w skład których wchodzi kompas. 
Lupy  wykorzystali do oglądania małych obiek-
tów przyrodniczych z bliska. Za pomocą lornetek 
oglądali krajobraz najbliższej okolicy. 

Trzeba przyznać, że sprzęt stanowiący wy-
posażenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej 
przydał się po raz kolejny, a korzystanie z niego 
sprawiło uczniom wiele przyjemności.

Zajęcia terenowe uczniów SSP w Ostojowie

Kształtujemy postawy patriotyczne w SSP w Ostojowie
na wschodzie pozbawił armię polską zaplecza 
do organizowania wojska. Konsekwencje agre-

sji sowieckiej z 17 wrze-
śnia 1939 roku ponosimy 
do dziś. Wydarzenia te 
ukształtowały obecną 
granicę Polski. Do niewo-
li sowieckiej trafiło po-
nad pół miliona polskich 
żołnierzy. Nastąpiły tak-
że masowe deportacje 
ludności, grabież mienia 
i dorobku kulturowego 
Polski. 

17 września 2018 r. 
uczniowie naszej szkoły 
upamiętnili to wydarze-
nie odśpiewaniem hym-

nu państwowego, pamiętając o zachowaniu god-
nej i pełnej szacunku postawy. 

Pamiętamy, że dzięki naszym rodakom i prze-
lanej polskiej krwi, dziś jesteśmy wolnym naro-
dem.
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mu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw do-
mowych	już	za	dwa	lata,	w	roku	2020.	Aktualnie	
z gospodarstw domowych do recyklingu trafia 
ok. 13% odpadów, a powinniśmy w ciągu dwóch 
lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę 
trzykrotnie więcej!

Segregacja odpadów jest także jedną z pod-
staw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular 
Economy), którą wdraża Polska i wszystkie inne 
państwa Unii Europejskiej.

Szkoła Podstawowa w Ostojowie po raz kolejny  
włączyła się w akcję Sprzątania Świata. Uczniowie  
wyposażeni w kolorowe worki do selektywnej 
zbiórki odpadów wybrali się w okolice szkoły. Po-
sprzątali śmieci, które zamiast w koszu znalazły 
się w przydrożnym rowie czy na chodniku.

W szkołAch

Sprzątanie Świata 2018

W tym roku po raz 25. zorganizowano w Polsce  
akcję Sprzątanie Świata – Polska 2018. 

Tym razem pod hasłem Akcja- segregacja! 2 x 
więcej, 2 x czyściej, której celem jest wspomożenie 

selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne 
ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, 
które są zamrażane w odpadach oraz poszano-
wanie środowiska, oszczędność energii i wody. 
Jest to istotne także ze względu na konieczność 
osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% 
recyklingu już w tym roku, a przez Polskę pozio-

Święto przedszkolaków ma krótką historię, 
bo Sejm uchwalił je stosunkowo niedawno - 13 
września	2013	roku.	Po	co?	Aby	podkreślać	wagę	
edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz po-
pularyzować wychowanie przedszkolne, a także 
integrować przedszkola w całym kraju. Przy oka-
zji dostarcza dzieciom okazję do świętowania, 

zabawy i czerpania radości z bycia przedszkola-
kiem. Pewnie mało kto wie, że inicjatorami po-
wstania Dnia Przedszkolaka byli dyrektorzy łódz-
kich przedszkoli i to im właśnie zawdzięczamy 
ten wyjątkowy dzień.

W czwartek 20 września każdy przedszkolak był 
witany przez Kota w butach, który częstował słod-
kim co nieco. W godzinach przedpołudniowych 
zgromadziliśmy się na placu, gdzie życzenia m.in. 
radosnego dzieciństwa złożyła nam Pani Dyrek-
tor Grażyna Milanowicz. Oczywiście na naszym 
święcie nie mogło zabraknąć także poprzedniej 
Pani Dyrektor Zofii	Dulęby, która chciała świę-
tować razem z nami. Następnie, z uśmiechem na 
twarzach oraz balonami w rękach, w asyście po-
licji z suchedniowskiego Komisariatu wyruszyli-
śmy ulicami miasta w kolorowym korowodzie. 
Mieszkańcy miasta z ogromnym zainteresowa-

Przedszkolaki świętowały Dzień Przedszkolaka

niem przystawali, aby przyjrzeć się przedszkola-
kom.	A	trzeba	przyznać,	że	wszyscy	ubrani	w	ko-
lorowe koszulki prezentowaliśmy się pięknie. Pod 
Urzędem MiG spotkaliśmy się z Burmistrzem Pa-
nem Cezarym Błachem oraz Inspektor Oświaty 

Panią Beatą Kaszubą. Tutaj odśpiewaliśmy nasz 
hymn Dzień Przedszkolaka, udekorowaliśmy do-
rosłych pamiątkowymi medalami oraz wypuści-
liśmy nasze balony, które poszybowały prosto do 
nieba. Wiele dzieci głośno zastanawiało się, gdzie 
one polecą, czy ktoś je znajdzie. Nieco zmęczeni 
upałem, ale nadal w radosnych nastrojach, wró-
ciliśmy bezpiecznie do przedszkola. 

Justyna Bera
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Anna Banaszek obroniła tytuł
22 września w Józefowie pod Warszawą odbyły 

się III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w marato-
nie MTB. - Trasa o długości 17 km poprowadzona 
była po krętych, piaszczystych ścieżkach w oko-
licznym lesie. Od startu jechaliśmy razem kobie-
ty i mężczyźni. Na 4 kilometrze zawodnik przede 
mną zaliczył upadek co spowodowało mały korek 
i zostałam doścignięta przez zawodniczkę jadącą 
z tyłu. Na wąskiej krętej ścieżce pomiędzy drze-
wami ciężko mi było ją wyprzedzić dlatego też 
wyczekałam na moment szerokiej prostej drogi 
i pojechałam z całych sił. Udało się wyprzedzić 
oraz uzyskać bezpieczną przewagę którą dowio-
złam do mety - mówi Anna Banaszek. 

Brąz Wiktorii Dąbczyńskiej
W dniach 19-23 września trwała rywalizacja 

o tytuły międzynarodowych mistrzów Polski. Do 
Bierunia na Victor Polish International 2018 przy-
jechało 280 zawodników z 48 krajów.

W tej mocnej obsadzie zagrały dwie repre-
zentantki Orlicza. Nasza utalentowana  juniorka 

Aleksandra Pająk w eliminacjach zagrała dobry 
mecz z utytułowaną Niemką Lisa Kamiński, po 
wygranym pierwszym secie 21:15, w drugim ule-
gła 23:25 i w trzecim przegrała 12:21.

Wiktoria Dąbczyńska zagrała w grze mie-

Cztery brązy dla Orlicza 
Do Zielonki koło Warszawy 

przyjechało 211 zawodników 
z 48 klubów by rozegrać 471 
pojedynków w XVIII Między-
narodowych Mistrzostwach 
Mazowsza Juniorów w Bad-
mintonie. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć w tym presti-

żowym turnieju zawodników Orlicza, którzy od 
18 lat w nim startują i odnoszą duże sukcesy.

Najlepiej zagrała Julia Pajek, która w U-17 
wywalczyła brązowy medal (w półfinale zagrała 
bardzo dobry mecz z Gabrielą Grosz SKB Suwał-
ki 10:21/21:14/12:21).

Drugi medal dorzuciła w deblu z Julią  
Pająk, Julki po zaciętym pojedynku z parą nr.1 
Gabriela Grosz / Jessica Orzechowicz prze-
grały 18:21/18:21.

Ten wynik, to duży sukces naszych dziewcząt, 
ich kategoria to dopiero U-15.

Dobrze zagrały nasze juniorki młodsze Oliwa 

Kocz, która zajęła miejsce 5-8 i Weronika Zięba
-miejsce 9-16. Andrzej Pięta i Antoni Strzelec 
nie awansowali z grup.

Nasi najmłodsi zawodnicy spisali się również 
na medal.

W U-11 brązowe medale zdobyły Kaja Ziół-
kowska i Dominika Bartłomiejczuk. Moc-
no musiał powalczyć nasz utalentowany Jakub 
Dulemba, któremu losowanie nie sprzyja i tra-
fia do najmocniejszych zawodników, ale zbiera 
ogromne doświadczenie. 
Brawo Kuba! Dobre me-
cze w U-13 rozegrali Ewa 
Bartłomiejczuk i Szy-
mon Turski.

Gratulacje dla Wszyst-
kich zawodników i ich ro-
dziców.

Aleksandra  
Dąbczyńska

Zapraszamy na turniej tenisa stołowego
Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego SSP Nr 1 w Suchedniowie im. E. Peck zapraszają na 

Turniej tenisa stołowego z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbędzie się on 
27.10.2018r o godz. 9:00 w sali gimnastycznej SSP Nr 1 w Suchedniowie.

Uczestnikami mogą być mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów (kobiety i mężczyźni) ur. w 2003 r. 
i starsi - amatorzy. Zapisy do 25.10.2018r.

Dla najlepszych uczestników puchary i dyplomy.
Numery kontaktowe:
41 2543 034, 600 554 037, 41 2486 365

Tytuł Mistrzyni Polski Farmaceutów w marato-
nie MTB z zeszłego roku został obroniony! 

szanej z Robertem Cybulskim. W pierwszej 
rundzie ulegli parze angielsko-irlandzkiej Max 
Flynn/Sara Boyle 12:21/13:21.

Kolejny dobry występ Wiktoria zanotowała 
na swoim koncie w deblu z Aleksandrą Gosz-
czyńską. W ćwierćfinale dziewczęta pokona-
ły	 parę	 z	 Austrii	 Antonina i Carina Heinke 

21:10/21:10, w półfinale musiały uznać wyższość 
Japonek	 Mamiko	 Ishibashi	 /Mirai	 Shnoda, 
które wygrały turniej .

Brązowy medal, to kolejny sukces Wiktorii, ale 
pierwszy  w tej randze turnieju.

Aleksandra Dąbczyńska
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