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*  wyróżnienia dla gminy,
*  przebudowa ul. Powstańców coraz bardziej realna,
*  zakończyły się dwie ważne inwestycje drogowe,
*  budowa Mauzoleum zostanie dokończona,
*  wydarzenia kulturalne,
*  w szkołach oraz wydarzenia sportowe.

Wieczór ormiański w „Kuźnicy”

W Suchedniowie mieszka kilka rodzin ormiańskich, które znakomicie 
zasymilowały się ze społeczeństwem lokalnym. To im i ich kulturze de-
dykowany był niedzielny wieczór w suchedniowskiej Kuźnicy w dniu 14 
października 2018 r.

Czytaj na str. 10

Zagraliśmy dla Rafała Kupisa

4 listopada na hali sportowo-rehabilitacyjnej w Suchedniowie odby-
ło się wydarzenie charytatywne pod hasłem Gramy dla Rafała. Zebrano 
łącznie 3.200 zł.

Czytaj na str. 8

Tak świętowaliśmy 100.lecie odzyskania  
niepodległości

Gmina Suched-
niów w sposób wy-
jątkowy świętowała 
setną rocznicę od-
zyskania niepodle-
głości. Główne uro-
czystości odbyły się 
11 listopada.

Czytaj w tym 
wydaniu „GS”.

100 drzew na 100.lecie niepodległości
22 i 23 października 

z inicjatywy Rycerzy Kolumba 
w Suchedniowie przeprowa-
dzono akcję sadzenia 100 drzew 
dla upamiętnienia 100.lecia od-
zyskania niepodległości. 

Czytaj na str. 12-13

Rada Miejska kadencji 2014-2018 zakończyła pracę
W piątek 16 li-

stopada odbyła 
się 53. sesja Rady 
Miejskiej w Su-
chedniowie. Było 
to ostatnie posie-
dzenie radnych 
VII kadencji z lat 
2014-2018. 

Czytaj na str. 5
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Wydarzenia

Gmina Suchedniów w sposób wyjątkowy świę-
towała setną rocznicę odzyskania niepodległości 
(o czym szeroko piszemy w tym wydaniu). Głów-
ne uroczystości odbyły się 11 listopada.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w Ostojowie

Świat powinien wiedzieć, ile nas, Polaków, kosz-
towało prawo do swojego miejsca na ziemi – te 
słowa Jana Pawła II widnieją na tablicy upa-
miętniającej 100.lecie, którą w niedzielę 11 listo-
pada odsłonięto w Ostojowie, a poświęcił ją ks.  
Andrzej Molendowski.

Ufundowali ją parafianie i sympatycy parafii 
Świętego Orione. W uroczystości asystę pełnili 
miejscowi Rycerze Kolumba. 

Po nabożeństwie zebrani w świątyni obejrzeli 
montaż słowno-muzyczny zatytułowany Polska 
miłością wskrzeszona, który przygotowali Kółko 
Teatralne, Grupa Wokalna oraz zespół Kumotry.

Msza św. w intencji Ojczyzny
Rycerze Kolumba byli organizatorami uro-

czystości 100.lecia odzyskania niepodległości. 
Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów, a wokół świątyni 
z udziałem pocztów sztandarowych przeszła pro-
cesja.

Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz 
Marek Migocki, a uświetnił je chór Rycerzy Ko-
lumba pod kierunkiem Andrzeja Jańca.

Po nabożeństwie odbyło się premierowe wy-

Tak świętowaliśmy 100.lecie odzyskania niepodległości

konanie przez Chór hymnu Daj nam Pani wol-
ny kraj.

Samorząd Suchedniowa reprezentował poczet 
sztandarowy oraz przewodnicząca rady miejskiej 
Małgorzata Styczeń i burmistrz Cezary Błach.

„Wolność”. Koncert „Kuźnica” – Miastu
Wspaniały koncert z okazji 100.lecia odzy-

skania niepodległości 11 listopada obejrzeliśmy 

w suchedniowskiej Kuźnicy. Frekwencja była tak 
duża, że wielu osobom nie udało się wejść na 
salę kinową.

Najpierw spektakl zatytułowany Wolność za-
prezentowali uczniowie Jedynki przygotowani 
przez Iwonę Berlińską, Jolantę Ambroziak, 
Annę Świtek i Andrzeja Jańca. Wystąpili: Ma-
ria Maciejczyk, Wiktoria Turczyńska, Daria 
Redlica, Natalia Kucharska, Amelia Syzdół, 
Marcel Mik, Wojciech Rak, Andrzej Pię-

ta, Amelia Pałgan, Paulina Stępień i Nata-
lia Kowalska. O nagłośnienie zadbali Kacper  
Tumulec i Kacper Łutczyk.

Po występie uczniów odśpiewano Mazurka Dą-
browskiego, a oficjalnie przybyłych na koncert po-
witał dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński. 
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AktuAlności
W dalszej kolejności uczniowie Trójki przy-

gotowani przez Urszulę Piastę-Kuszewską 
przepięknie zatańczyli Poloneza Wojciecha Kila-
ra z filmu Pan Tadeusz, a Rycerze Kolumba wy-
konali hymn Daj nam Pani wolny kraj. Słowa na-

pisał Wojciech Domagala a muzykę Andrzej  
Janiec.

Wielu doznań artystycznych dostarczyli wy-
chowankowie z grupy młodszej i starszej formacji 
tanecznej Axis pod opieką Tomasza Słomki. 

Później na scenę wszedł Chór Senior pod kie-

runkiem Natalii Nastiuk, a po jego występie 
nastąpiło oficjalne pożegnanie dotychczasowego 

(od 1990 roku) dyrygenta chóru Jerzego Fąfary. 
Andrzej Karpiński nowej pani dyrygent oraz 
ustępującemu nestorowi przekazał symboliczne 
białe batuty. Przypomniał też drogę artystyczną 
Jerzego Fąfary od 1955 roku, w tym od 1960 

w Suchedniowie. 
Za wkład w kulturalne życie miasta Jerze-

mu Fąfarze podziękowali przewodnicząca 
rady miejskiej Małgorzata Styczeń i burmistrz  
Cezary Błach, Stanisław Krogulec z fundacji 
Pomnik-Mauzoleum oraz członkowie chóru.

Ostatnim punktem koncertu był występ orkie-
stry dętej pod batutą Stefana Malinowskiego, 
a jednym z utworów dyrygowała Katarzyna 
Klusek. Wysłuchaliśmy Poloneza Dawne czasy, 
Wiedeńską odsiecz, Pod Wawelem, Szarą piecho-
tę, wiązankę piosenek wojskowych, Marsz, marsz 

Polonia oraz Marsz Pierwszej Brygady.
Podczas koncertu Młodzieżowa Rada Miejska 

zachęcała do pisania pocztówek z życzeniami dla 
Polski, można też było oglądać wystawę Suche-
dniowskie drogi do niepodległości w fotografii, do-
kumencie i orężu. Wystawa pochodzi ze zbiorów 
suchedniowianina Huberta Pyrkosza. 

Wystawę będzie można oglądać do 30 listopa-
da w godzinach otwarcia SOK Kuźnica. Grupy zor-

ganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny z placówką.

Jacenty Kita

Szanowni Państwo, 
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta 

i Gminy Suchedniów za udział w wyborach sa-
morządowych 2018 r. i za poparcie mojej kan-
dydatury.

Aż 3004 mieszkańców, czyli 66,93 %,oddało 
swój głos na mnie, deklarując jednocześnie, że 
program rozwoju naszej gminy, jaki zapocząt-
kowałem cztery lata temu jest właściwy i po-
winniśmy go kontynuować. 

Dziękuję Państwu także za zaufanie, jakim 
obdarzyliście kandydatów do Rady Miejskiej 
Suchedniów z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Dialog i Rozwój 2018, a którzy, dzięki Pań-
stwa głosom, stanowią samodzielną większość 
w Radzie Miejskiej kadencji 2018-2023.

Tak duże poparcie to prawdziwy zaszczyt, 
ale jednocześnie duża odpowiedzialność. 

Jako burmistrz podejmuję to wyzwanie. Je-
stem przekonany, że dzięki dobrej współpracy, 
a także kompetencjom, determinacji i wytrwa-
łości, wszystkie plany staną się rzeczywistością 
dla dobra naszej Gminy. 

Z wyrazami szacunku 
Cezary Błach 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 

ZAPRASZAMY 
SUCHEDNIOWSKICH SENIORÓW 

(Mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów 
w wieku 60 +)

na uroczyste podsumowanie akcji

w dniu 
8 grudnia 2018 r. o 15.00 

w sali kinowej w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury KUŹNICA 

W programie: 
•	 Podsumowanie	akcji	Lekarze	Suchedniow-

skim Seniorom 
•	 Oficjalne	podziękowania	dla	Lekarzy	 

– Wolontariuszy
•	 Podsumowanie	działalności	Rady	Seniorów	

w Suchedniowie I kadencji 
•	 Kabaret	pt.	W Maciejowej izbie w wykonaniu 

zespołu Świętokrzyskie Jodły
•	 Biesiada	z	okazji	DNIA	SENIORA
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Tytuł Mister Camping 2018 dla 
campingu w Suchedniowie

23 października Polska Federacja Campingu 
i Caravaningu ogłosiła wyniki 53. edycji ogólno-
polskiego konkursu Mister Camping. 

Po raz piąty pierwsze miejsce w swej katego-
rii zajął w nim Camping 140 w Suchedniowie.  
Był jednym z 28.

Gratulujemy!

Wyróżnienie „IT w Administra-
cji” dla Gminy Suchedniów 

Gmina Suchedniów znalazła się w gronie kil-
kunastu samorządów z terenu województw 
Polski Wschodniej i trzech jednostek samorządu 
terytorialnego z województwa świętokrzyskie-
go wyróżnionych przez redakcję miesięcznika IT 
w Administracji za wsparcie i rozwój Sieci Sze-
rokopasmowej Polski Wschodniej. Wyróżnienie 
odebrał burmistrz Cezary Błach w dniu 25 paź-
dziernika, w trakcie Konwentu Informatyków Pol-
ski Wschodniej. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to 
jedna z największych inwestycji teleinforma-
tycznych w Europie. Dzięki temu projektowi dla 
90 proc. mieszkańców oraz 100 proc. instytucji 
publicznych i przedsiębiorców Polski Wschodniej 
dostęp do Internetu stał się codziennością a nie 
- jak do tej pory bywało - luksusem. W ramach 
programu w województwach warmińsko-ma-
zurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim 
oraz podkarpackim wybudowano regionalne sie-
ci szkieletowe, stworzono 10 tys. km nowej sieci 
światłowodowej i ok. 1 tys. węzłów dystrybucyj-
nych.

Modernizacja ul. Powstańców 
i Krótkiej coraz bardziej realna

W dniu 13 listopada wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek zatwierdziła wstępną listę 
rankingową wniosków o dofinansowanie w ra-
mach Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Na liście znalazł się suchedniowski wniosek 
na przebudowę ulic Powstańców i Krótkiej, któ-
ry uplasował się na 46. miejscu (na 52). Wartość 
projektu to 4.781.921,35 złotych, wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosi 2.390.960,00 zło-
tych, a deklarowana kwota środków własnych 
2.390.961,35 złotych. 

Przypomnijmy, że gmina ma już pozyska-
ne dofinansowanie w kwocie 1.115.705 złotych 
w ramach RPO na przebudowę sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej w tej ulicy. Całkowita war-
tość tej części prac zgodnie z kosztorysem to 
1.875.850 złotych.

Zadania ujęte na listach planowane są do reali-
zacji i dofinansowania w 2019 roku. 

(jaki)

Filip Plicner z Suchedniowa wi-
cemistrzem Polski w szachach

30 października w katowickim Spodku odbyły 
się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli 
w Szachach.

Filip Plicner z SP nr 3 w Suchedniowie zdo-
był wicemistrzostwo Polski w grupie Przedszko-
la - Chłopcy. Wygrał 6 partii na 7, przegrał tyl-
ko z mistrzem. W grupie przedszkoli zagrało 48 
osób, a w całym turnieju ponad 1500 dzieci z ca-
łego kraju.

Gratulujemy!
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Z PrAcy rAdy Miejskiej

W piątek, 16 listopada, odbyła się 53. sesja 
Rady Miejskiej w Suchedniowie. Było to ostatnie 
posiedzenie radnych VII kadencji z lat 2014-2018. 

Podsumowanie kadencji
Obradom przewodniczyła Małgorzata Sty-

czeń. W części roboczej radni przyjęli protokoły 
z dwóch ostatnich sesji, w dalszej części podsu-
mowano mijającą kadencję.

Pierwsza dokonała tego przewodnicząca rady 
Małgorzata Styczeń. Rada w latach 2014-2018 
odbyła 53 sesje. Podkreślenia wymaga fakt obec-
ności na wszystkich sesjach trzech radnych, któ-
rzy zasługują na szczególne wyróżnienie. Należą 
do nich: Małgorzata Styczeń, Krzysztof Ada-
miec i Lidia Frątczak. Lidia Frątczak nie opu-
ściła również żadnego posiedzenia komisji. Rada 
Miejska podjęła ogółem 290 uchwał. 

Minione 4 lata podsumował również burmistrz 
Cezary Błach: -Pierwsze dwa lata były bardzo 
trudne ze względu na sytuację finansową. Ale 
dzięki dobrej współpracy z radą, sytuację udało 
się opanować i rozpoczęliśmy ważne inwestycje, 
na które łącznie wydaliśmy 18.969.703 zł, z cze-
go 9.148.050 zł to środki zewnętrzne. Mało tego, 
na najbliższe lata mamy już zabezpieczone dofi-
nansowanie zewnętrzne na inwestycje o warto-
ści 20.497.830 zł, w tym 11.809.395 zł to środki 
zewnętrzne. Do tego doliczyć trzeba pieniądze 
na budowę drogi przy CKI w Michniowie oraz, co 
bardzo realne, na inwestycje drogowe na ul. Po-
wstańców i Krótkiej – mówił burmistrz.

Szacunek dla krwiodawców
Dalsza część miała charakter uroczysty. Naj-

pierw burmistrz i przewodnicząca rady  wręczy-
li wyróżnienia krwiodawcom z Koła Honorowych 
Dawców Krwi, którzy działali przy Fabryce Urzą-
dzeń Transportowych przez 20 lat oddając rocznie 
nawet 80 litrów krwi.

Byli to: Wiesław Bujnowski, Andrzej Bu-
gajski, Stanisław Markiewicz, Stanisław 
Jaworski, Henryk Krawczyk, Adam Paź, 
Grzegorz Kędra, Wojciech Pietrasiewicz, To-
masz Matysek, Andrzej Świerczkowski i Ka-
rol Spółczyński.

Krwiodawcy z kolei przekazali 88 czekolad na 
rzecz suchedniowskiego oddziału TPD, które ode-
brały Julita Kabała i Beata Słoma.

Podczas uroczystej sesji wręczono nagro-
dę	 laureatowi	 XI	 edycji	 Konkursu	 Letniego	 dla	

Rada Miejska kadencji 2014-2018 zakończyła pracę
Krwiodawców organizowanego przez Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
W tym roku burmistrz Cezary Błach wylosował 

Zbigniewa Markiewicza, który otrzymał ro-
wer. 

Czas podziękowań
Tytułem Przyjaciela Gminy Suchedniów za peł-

ną zaangażowania współpracę dla dobra miasta 
i gminy wyróżniono pamiątkowymi statuetkami:  
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,  nadleśnicze-
go Piotra Fitasa, dyrektora OSiR Rafała Loren-

sa, współwłaściciela Piekarni Jedynka Andrzeja 
Fornalika, Monikę i Huberta Kozłowskich, 
właściciela firmy Teldom Piotra Karbownika. 

Podziękowania za współpracę na rzecz samo-
rządu trafiły również do przewodniczących za-
rządów osiedli i sołtysów. Wszyscy radni Rady 

Miejskiej otrzymali podziękowania za pracę na 
rzecz społeczności miasta i gminy Suchedniów 
kadencji 2014-2018. 

Radni oraz burmistrz Cezary Błach,  także 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej 
i prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa 
Helena Krzysztofek podziękowali przewodni-
czącej rady Małgorzacie Styczeń za wzorowe 
pełnienie tej funkcji. Z kolei przewodnicząca po-

dziękowania przekazała na ręce burmistrza, jego 
zastępcy Dariusza Miernika, sekretarz Ewy 
Kaniewskiej i skarbnik Urszuli Nowak.

Na zakończenie sesji starosta Powiatu Skarży-
skiego Jerzy Żmijewski podsumował czterolet-
nią współpracę z Radą Miejską w Suchedniowie 
oraz pracę Powiatu w mijającej kadencji. 

Radę minionej kadencji tworzyli: Małgorzata 
Styczeń - przewodnicząca, Krzysztof Adamiec 
- wiceprzewodniczący, Łukasz Gałczyński - wi-
ceprzewodniczący (do 24 maja 2018), Waldemar 
Krogulec (od 24 maja 2018), Lidia Frątczak, 
Ewa Gałczyńska, Małgorzata Kuszewska, 
Mirosław Obara, Sebastian Odelski, Marcin 
Pałac, Lidia Pikulska, Paweł Słoma, Mał-

gorzata Stępień, Krzysztof Ślęzak, Euge-
niusz Zegadło.

Jacenty Kita

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
wszystkim Pracownikom Socjalnym 

serdeczne podziękowania 
i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy 

wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym 
 składa 

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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inwestycje

W dniu 15 listopada 2018 nastąpił odbiór koń-
cowy przebudowanego odcinka drogi przy CKI 
w Michniowie.

Przy odbiorze, poza przedstawicielami wyko-
nawcy, obecni byli zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik, radna Małgorzata Kuszewska i soł-
tys Alicja Mańturz oraz Agnieszka Jaszczur 
i Krzysztof Kołda z magistratu.

Był 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 ubiegłym zakupiono obrzeża krawężniko-
we, kostkę oraz koryta odwodnieniowe. 

(jaki)

Pierwszy etap przebudowy 
drogi przy CKI w Michnio-
wie zakończony Pod dwóch latach zabiegów dokończona zo-

stanie budowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie. Mariusz Masny, dyrektor 
Muzeum Wsi Kieleckiej, któremu podlega Mau-
zoleum podpisał stosowną umowę z Filipem 
Tuszyńskim reprezentującym konsorcjum war-
szawskich firm EBS i EXPO Factor, które wygrało 
przetarg. 

Stało się tak dlatego, że radni Sejmiku Woje-
wództwa zgodzili się dać dodatkowe 7 milionów 
złotych na tą inwestycję. Ponadto Urząd Marszał-

kowski udzieli też Muzeum pożyczki 3 miliony 
złotych na zapłacenie VAT. Te pieniądze zostaną 
zwrócone po rozliczeniu, ale najpierw trzeba je 
wyłożyć. W sumie samorząd da ponad 53 procent 
wartości projektu, 46 procent (około 10 milionów 
złotych) pochodzi z Ministerstwa Kultury. 

-Ostatni etap prac wiąże się z wykonaniem 
instalacji, ekspozycji stałej i czasowej, ścieżki 
zwiedzania i zagospodarowaniem terenu wokół 
budynków. - W Mauzoleum eksponatów będzie 

niewiele, wystawy będą multimedialne, zachę-
cające zwiedzających do aktywnego poznawa-
nia historii – wyjaśnia dyrektor Muzeum Ma-
riusz Masny. - Na wystawie w 6 segmentach 
będziemy prezentować wszystko to, co działo 
się na polskiej wsi w okresie 1939 – 1945. Będzie 
mowa o współpracy z ruchem oporu, o mniejszo-
ściach narodowych, a także o wsiach na Kresach 
Wschodnich. Wykonawca przystąpi do prac jak 

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich wreszcie zostanie 
ukończone

najszybciej, by 17 września przyszłego roku od-
dać zmodernizowane mauzoleum. Jego otwarcie 
nastąpi w listopadzie 2019 roku. Niestety, już po 
75. rocznicy pacyfikacji Michniowa. Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie upa-
miętnia pacyfikację ponad 800 polskich wsi. 

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich jest 
obecnie oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej, upa-
miętniającym ofiary represji, jakim poddawano 
mieszkańców polskich wsi podczas II wojny świa-
towej. Spacyfikowany w lipcu 1943 roku Mich-
niów stał się symbolem wszystkich wsi gnębio-
nych przez okupanta. 

Początkowo mieszkańcy miejscowości stwo-
rzyli pamiątkowy grób i izbę pamięci. W latach 
80-tych XX wieku narodził się pomysł wybudo-
wania obiektu, mówiącego o trudnej historii wsi 
w okresie 1939-1945. W latach 90-tych ubiegłego 
wieku odsłonięto rzeźbę Pieta Michniowska dłuta 
Wacława Staweckiego, a następnie otwarto Dom 
Pamięci Narodowej. Po nawiązaniu współpracy 
z fundacją, która wcześniej zarządzała obiektem, 
w 2010 roku Muzeum Wsi Kieleckiej rozpoczęło 
rozbudowę obiektu.

Obiekt jest w stanie surowym, a samorząd wo-
jewództwa od dwóch lat walczy o pieniądze, któ-
re pozwoliłyby budowę dokończyć. Ze względu 
na wzrost cen musiano wiosną unieważnić prze-
targ – wszystkie oferty znaczenie przekraczały 
13 milionów złotych, czyli kwotę, którą dyspono-
wało muzeum. Ostatecznie samorząd wojewódz-
twa zdecydował się dołożyć więcej niż wynika to 
z projektów Infrastruktura i Środowisko Minister-
stwa Kultury. 

Jacenty KitaPodziękowanie
Wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufa-

niem i oddali na mnie swój głos w wyborach 
samorządowych w dniu 21 października skła-
dam serdeczne podziękowanie.

Mirosław Obara
Radny Rady Miejskiej

24 grudnia dniem wolnym
Informujemy, że 24 grudnia w wigilię Urząd 

Miasta i Gminy będzie nieczynny. Dzień ten od-
pracowany będzie w sobotę 8 grudnia w godzi-
nach od 7.30 do 15.30.
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inwestycje

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz 
na stronie internetowej Urzędu w dniu 15 listopada 2018 r. wywieszono do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod stanowiska kontenerowe na 
odzież używaną, położonych w Suchedniowie i w msc. Mostki.

15 listopada nastąpił odbiór końcowy prze-
budowanej ul. Zagórskiej w Suchedniowie. Dłu-
gość realizowanego odcinka drogi objętego za-

daniem wynosi 949,25 mb. o szerokości – 5,50 
m,  szerokość ciągu pieszego – 2,00 m.  Wartość 
to 2.113.109,91 zł, a źródła finansowania były 

następujące: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
– 985.028,00 zł, Powiat Skarżyski – 448.081,91 
zł, Gmina Suchedniów – 160.000,00 zł oraz  
Skarb Państwa - Nadleśnictwo Suchedniów – 
500.000,00	zł	i	firma	MAXOL	–	20.000,00	zł.

Zaproszonych gości oraz przedstawicieli wyko-
nawcy powitał starosta Jerzy Żmijewski, który 
podsumował zrealizowane zadanie i podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym w wykonaną 
inwestycję, w szczególności wojewodzie Agacie 
Wojtyszek, poseł Marii Zuba	i	Lasom	Państwo-
wym oraz pracownikom Zarządu Dróg Powiato-
wych i wykonawcy.

Wśród gości obecni byli: poseł Maria Zuba, 
wicewojewoda Andrzej Bętkowski, przed-
stawiciele	 Lasów	 Państwowych	 z	 nadleśniczym	
Piotrem Fitasem, członkowie zarządu powiatu 

Anna Leżańska i Artur Berus, zastępca burmi-
strza Dariusz Miernik, właściciel firmy Maxol.

Poseł Maria Zuba dziękowała w szczególno-
ści	 Lasom	 Państwowym	 oraz	 wojewodzie.	 Wi-
cewojewoda dodał, że tylko w latach 2016-2017 
na teren powiatu trafiło ponad 8 mln rządowych 
pieniędzy na inwestycje drogowe. Nadleśniczy 
Piotr Fitas powiedział, że przekazując pół milio-
na	złotych	na	 to	zadanie	przez	Lasy	Państwowe	
świadczy o zaangażowaniu firmy w życie lokal-
nych społeczności.

W ramach zakresu robót w istniejącym pasie 
drogi powiatowej o długości  949,25 mb. wyko-
nano: nawierzchnię jezdni po poszerzeniu o szer. 
5,50 m wykonana z betonu asfaltowego,  budowę 
chodnika o szer. 2,00 m – 949,25,00 mb,  pobo-
cze z kruszywa łamanego o szer. 1,00 m, budowę 
i przebudowę zjazdów o szerokości 3,00 – 5,50 m,  
o nawierzchni z kostki brukowej,  miejsca posto-
jowe – 17 szt., miejsca dla osób niepełnospraw-
nych 1 szt

Z kolei w ramach zadania Przebudowa  dro-
gi pożarowej nr 2 na terenie Lasów Państwo-
wych w miejscowości Suchedniów wykonano: na-
wierzchnię zjazdów - szt. 3 o szer. 3,50 m i jezdni 
o szerokości 5,00 m wykonana z betonu asfalto-
wego – 404,00m2, budowę zjazdu – 1szt. o sze-
rokości 6,00 m o nawierzchni z kostki brukowej 
gr.8 cm, budowę chodnika o nawierzchni z kost-
ki brukowej betonowej gr.8 cm  – 113m2, miejsca 
postojowe – 13 szt, miejsca postojowe dla osób 

Przebudowa ul. Zagórskiej zakończona
niepełnosprawnych – 1 szt., system odwodnienia 
- ciek wodny z prefabrykowanych korytek ścieko-
wych – 103 mb, oznakowanie poziome i pionowe 
– 1 kpl.    

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Adrian Cieśla Starachowice.

(jaki)

„Promyk” zmienia oblicze

Od lat niesmak pacjentów NZOZ Promyk oraz 
wszystkich suchedniowian irytowała estetyka 
suchedniowskiej przychodni. Teraz to się zmie-
niło. Zakończyła się właśnie wymiana elewacji 
frontu i jednej z bocznych ścian. 

-Budynek jest własnością gminy, ale od wie-
lu lat działa w nim niepubliczny ZOZ. Zgodnie 
z umową pieniądze z podnajmu pomieszczeń 

mają być przeznaczone na utrzymanie obiektu. 
Przez ostatnie lata uzbierało się 55 tysięcy zło-
tych i wydałem polecenie, by przeznaczono je 
właśnie na odnowienie elewacji. Jeżeli okaże się, 
że pieniędzy jest za mało, resztę do wymiany ele-
wacji dołoży gmina - informuje burmistrz Cezary 
Błach. 

(jaki)
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koncert chArytAtwyny

Zagraliśmy dla Rafała Kupisa
4 listopada na hali sportowo-rehabilitacyjnej 

w Suchedniowie odbyło się wydarzenie chary-

tatywne pod hasłem Gramy dla Rafała. Zebrano 
łącznie 3.200 zł.

Uczestników powitała w imieniu organiza-
torów tj. Stowarzyszenia Asumpt Anna Chrza-
nowska. Najpierw 4 drużyny rozegrały turniej 

piłki siatkowej. Zagrały zespoły: Młodzi Radni 
(wspomagani przez starszych kolegów), Czapić, 
Formu Siatkówki oraz Janusze Siatkówki, ale to 

nie wynik tym razem był najważniejszy. 
Później Szymon Lech w imieniu Rycerzy Ko-

lumba zachęcał panie do skorzystanie z bezpłat-
nych badań mammograficznych i cytologicznych, 

które w dniach 5-6 listopada już po raz trzeci zor-
ganizowali Rycerze.

W części artystycznej, którą poprowadziła 
Katarzyna Michta-Połeć, wystąpili z progra-
mem tanecznym uczniowie klasy I SP w Ostojo-
wie przygotowani przez Magdalenę Miernik. 
Przepiękne tańce polskie wykonali: Magdale-
na Zielinska, Maja Mirek, Wiktoria Nowak, 
Gabriela Turska, Wiktor Wojtasiński, Jakub 
Piasta, Jakub Chrząszcz, Szymon Bujnowski 
i Oskar Skupisz.

Wystąpiły też solistki z SP 3 – Ola Świtek, 
Asia Więckowska i Michalina Maciejczyk, 
przygotowane przez Urszulę Piastę-Kuszew-
ską oraz podopieczne Szczepana Królikow-
skiego Maja Jarż i Marysia Maliszewska, 
a także chór Quodlibet, Bartosz Witkowski 

Włączyliśmy się w akcję 
„Rekord dla Niepodległej”

Suchedniowskie szkoły 9 listopada włączyły 
się w ogólnopolską akcję Rekord dla Niepodległej. 
O godz. 11.11 przez Kuźnicą wspólnie odśpiewali-
śmy Mazurka Dąbrowskiego.

Uczestników wydarzenia powitał burmistrz 
Cezary Błach, okoliczności wydarzeń sprzed 
100 lat pokrótce przybliżył dyrektor SSP Nr 1 
Zdzislaw Wojnarski.

Pomysł wyszedł od działającej przy Minister-
stwie Edukacji Narodowej Radzie Dzieci i Młodzie-
ży. W całym kraju do akcji przyłączyło się 22.000 
szkół, 4,6 mln uczniów oraz 450.000 nauczycieli. 
W województwie świętokrzyskim hymn śpiewa-
ło 182.680 uczniów oraz 987 szkół i przedszkoli.

(jaki)
Fotorelacja na str. 24

i śpiewak operowy Michał Steciak.
Licytację	 poprowadził	 Piotr Berliński, zaś 

organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
Asumpt, patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy, 
a partnerami byli Stowarzyszenie Pod Prąd oraz 
PSB Mrówka Suchedniów. 

Wcześniej 25 października w Kuźnicy odbyło się 
wydarzenie zorganizowane przez Szkołę Korpusu 
Kadetów, podczas której na ten sam cel zebrano 
816 zł.

Jacenty Kita
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w GMinie i okolicy

Uczniowie reprezentujący Samorządową Szko-
łę Podstawową Nr 1 w Suchedniowie zwyciężyli 
w powiatowym etapie konkursu Bezpieczeństwo 
na Piątkę. 

Po raz dwunasty w województwie odbywał się 

konkurs Bezpieczeństwo na Piątkę organizowany 
przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas V, 
a jednym z jego głównych celów jest utrwalanie 
wiedzy z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  29 paź-
dziernika w Zespole Szkół Publicznych w Bliżynie 

5 i 6 listopada w godzinach od 10.00 do 16.00, 
obok Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, sta-
cjonował CYTOMAMMOBUS ze Świętokrzyskiego 

Centrum Onkolo-
gii. Z bezpłatnych 
badań mammo-
graficznych mogły 
skorzystać panie 
w wieku 50-69 lat, 
natomiast z badań 
cytologicznych pa-

nie w wieku 25-59 lat. 
Akcja, czwarty rok z rzędu, organizowana 

przez Rycerzy Kolumba, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem pań. –Zbadało się 156 pań, 

„Bezpieczeństwo na Piątkę”. Triumf suchedniowskiej „Jedynki”
odbyły się zmagania pięcioklasistów na etapie 
powiatowym. Trzyosobowe reprezentacje przy-
gotowały prace plastyczne i rozwiązywały test. 
Spośród 8 drużyn najlepszym zespołem okaza-
li się uczniowie z Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej Nr 1  w Suchedniowie, którzy wyprzedzili 
rówieśników z Łącznej i Grzybowej Góry, i to oni 
wystąpią w finale wojewódzkim w połowie listo-
pada. 

Kolejny raz uczniowie z SSP nr 1 osiągnęli suk-
ces w tej rywalizacji. Drużyna w składzie: Jakub 
Wołoszczak, Oliwia Pawlik i Jakub Kania 
(wszyscy z klasy Va) zdobyła  I miejsce i tym sa-
mym awansowała do ostatniego etapu konkur-
su. Do Bliżyna zabrali ciekawą i wysoko ocenioną 
pracę plastyczną wykonaną przez Małgorzatę 
Barańską z pomocą Oliwi Pawlik i Emilki Tur-
czyńskiej (zawodniczki rezerwowej).

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomo-
ścią przepisów drogowych i zasad pierwszej po-
mocy, dzięki której w poprzednim roku szkolnym 
zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy – kartę ro-
werową. Do uzyskania karty rowerowej i do kon-
kursu przygotowywali się pod opieką nauczyciela 
techniki Magdaleny Podsiebierskiej.

Nagrody i upominki wręczyli Wójt Gminy 
Bliżyn Mariusz Walachnia i komisarz Piotr 
Mamla, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Ka-
miennej.

(jaki)

Kubańskie rytmy  
w ostojowskiej świątyni

21 października 
w Ostojowie odbył 
się koncert Cosas de 
la vida w wykona-
niu grupy pocho-

dzących z Kuby muzyków, wchodzących w skład 
grupy Rey Ceballo y Tripulacion Kubana. 

Zespół trafił do nas dzięki Katarzynie Mich-
ta-Połeć.

-Występ zespołu jest efektem projektu reali-
zowanego przez Fundację Filharmonii Święto-
krzyskiej pod nazwą Filharmonia OTwarta. Środ-
ki na ten cel pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu 
Kultura dostępna. To już nasz czwarty koncert. 

Trafiamy do małych miejscowości, gdzie dostęp 
do kultury jest ograniczony – mówi Iwona Mu-
sik z Fundacji.

Do koncertu wprowadziła Anna Ceballo, a ze-
spół wystąpił w składzie: Rey Ceballo – piano, 
Eddy Agvero – perkusja, Alexis Valles – trąb-

ka, Esteli Roz – vocal, Noel Horta – vocal i Re-
iner Calderon – vocal. 

Po koncercie, nagrodzonym gromkimi brawa-
mi, za niezwykłą gościnę w parafii Anna Ceballo 
podziękowała ks. proboszczowi ks. Sławomiro-
wi Molendowskiemu.

Jacenty Kita

Zbadała się rekordowa liczba pań
z tego 97 skorzysta-
ło z badań mammo-
graficznych – mówi 
jeden z organizato-
rów akcji Szymon 
Lech, który dodaje, 
że z gratulacjami za 
tak rozpropagowa-
ną i przeprowadzoną akcję zadzwoniła rzecznik 
ŚCO w Kielcach Izabela Opalińska.

Dla porządku dodajmy, że rok temu zbadało się 
72 panie, w 2016 roku – 61, zaś w 2015 roku za-
ledwie 25.

Jacenty Kita
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W Suchedniowie mieszka kilka rodzin or-
miański, które znakomicie zasymilowały się ze 
społeczeństwem lokalnym. To im i ich kulturze 

dedykowany był niedzielny wieczór w suche-
dniowskiej Kuźnicy w dniu 14 października 2018 
r. Po raz pierwszy Ormianie Gagik Tsaturyan 
i Ofelya Ghazaryan do Suchedniowa przyje-
chali w 1994. 

Po kilku podróżach między Polską i Armenią 
uznali, że Polska to dobry kraj żeby się w nim 
osiedlić. Ich pierwszym miejscem zamieszkania 
był Klonów, a później od 2000 r. Suchedniów. 

„Wieczór ormiański” w „Kuźnicy”
W następnych latach do Suchedniowa przyjeż-
dżały kolejne rodzinny.

Są to: dorośli: Garnik Tsaturyan i Kristi-

ne Manucharyan, Garik i Katarzyna Ca-
turian, Armen Ghazaryan i Lusine Melku-
myan, Gevor Khachatryan 
i Ruzanna Kerobyan,  Arka-
diusz i Elżbieta Kazarjan, 
Hayk Ghazaryan i Hermi-
ne Abrahamyan oraz dzie-
ci i młodzież: Gagik i Milena 
Tsaturyan, Natalia i Wikto-
ria Caturian, Karen i Aren 
Ghazaryan, Hovsep i Borys 
Khachatryan, Artur, Ania 
i Kaja Kazarjan i Wiktoria 
i Alex Ghazaryan.

Ogromna życzliwość i dobroć przybyszów spra-
wiła, iż są powszechnie szanowanymi i lubianymi 
mieszkańcami naszego miasteczka. I to dało im-
puls, aby lepiej poznać ich kraj i kulturę na wie-
czorze ormiańskim. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym odśpie-
waniem hymnu narodowego Armenii. W poczcie 
sztandarowym znalazły się dzieci ormiańskich 
rodzin mieszkających w Suchedniowie. Następnie 
Garik Caturian poprowadził prezentację na te-

mat ojczystego kraju gdzie sztuka przenikała się 
z tradycją i muzyką. Zwieńczeniem prezentacji 

była piosenka wykonana na żywo przez młodego 
Karena Ghazaryan. 

Po prezentacji głos zabrali mieszkańcy Suche-
dniowa. Mieczysław Kubala powiedział, że jest 
w 1/4 ormianinem, dyrektorzy szkół opowiedzieli 
o osiągnięciach artystycznych i szachowych or-
miańskich podopiecznych. Kwiaty z podziękowa-
niami dostała najstarsza kobieta z ormiańskich 
rodzin obecnych na sali pani Tamara z Kielc, na-
tomiast Dariusz Bernatek zaśpiewał piosenkę 
Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, w do-
wód uznania dla ormiańskich przyjaciół. 

Na zakończenie odbyła się degustacja ormiań-
skich specjałów kuchni: tradycyjne gołąbki zawi-
jane w liście winogron, ciasta i armeński chleb 
były tzw. wisienką na torcie. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie wieczoru, a w szczególności 
trzem paniom, które przygotowały tradycyjne 
potrawy: Kristine Manucharyan, Lusine Mel-
kumyam i Ruzanna Kerobyan.

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
Zdjęcia: Jacenty Kita
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Spotkanie z Karoliną  
Wilczyńską

23 października gościliśmy na spotkaniu au-
torskim Karolinę Wilczyńską, pisarkę rodem 
z Kielc, autorkę powieści obyczajowych. 

Podczas spotkania z czytelniczkami, członki-
niami Dyskusyjnego Klubu Książki, opowiedziała  
w jaki sposób udało jej się spełnić swoje wielkie 
marzenie o pisaniu. W swoich książkach pisze 
głównie o kobietach, emocjach, uczuciach, pro-
blemach. Akcja jej książek rozgrywa się najczę-

ściej w regionie świętokrzyskim. 
Pani Karolina ujęła nas swoja otwartością 

i poczuciem humoru, spotkanie przebiegało 
w formie żywej dyskusji z czytelnikami.

Karolina Wilczyńska - mieszka i pisze w Kiel-

cach. Trenerka, terapeutka, prezeska fundacji. Au-
torka m.in. następujących powieści: Performens 
(2006), Ta druga (2011), Anielski kokon (2013), 
Jeszcze raz, Nataszo (2014), Stacja Jagodno. Zapla-
tana miłość (2015), Stacja Jagodno. Marzenia szyte 
na miarę (2015), Dasz radę Nataszo	(2016).	Laure-
atka konkursu na powieść Świat  kobiety 2011 oraz 
konkursów	na	opowiadania	 Littera	Scripta,	Kry-
minalna Piła, Secretum Caligo.

Małgorzata Wiśniewska

„Dwa światy” Jacka Cholewy
23 października w Miej-

sko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Jana Paw-
ła II w Suchedniowie miał 
miejsce wernisaż wystawy 
Jacka Cholewy zatytuło-
wanej Dwa światy.

Autora fotografii oraz przybyłych na werni-
saż powitała dyrektor placówki Małgorzata 
Wiśniewska, po czym autor z pasją opowiadał 
o swej twórczości. Zajmuje się fotografią analo-
gową, nie pomija również w swej pracy fotografii 
otworkowej. Zbiera też stare aparaty fotograficz-
ne, a najnowszy do jego kolekcji właśnie wysłany 
został z Japonii.

Dwa światy to 18 fotografii czarno-białych na-
łożonych jedną na drugą. Pierwsze, przedstawia-
jące wiejskie krajobrazy, wykonane w Muzeum 

Wsi Radomskiej, nałożone zostały na drugie, in-
dustrialne, wykonane w Skarżysku-Kamiennej.

Jacek Cholewa, rocznik 1969, pochodzi z Kra-
kowa. Od 6 lat mieszka w Suchedniowie. Wiosną 
planuje przygotować cykl fotografii naszego mia-
sta wykonanych techniką otworkową.

Jacenty Kita

Recytatorzy z Ostrowca 
bezkonkurencyjni

W dniu 26 października odbyła się w suche-
dniowskiej Kuźnicy XV edycja Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego polskiej literatury 
emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskie-
go. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej 
literatury powstałej na emigracji, kultywowa-
nie i propagowanie piękna mowy ojczystej, kon-
frontacja dokonań artystycznych, integracja śro-
dowisk twórczych regionu i kraju oraz ukazanie 
związków Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Su-
chedniowem. 

Konkurs, w którym wzięło udział 11 recyta-
torów, oceniało profesjonalne Jury w składzie: 
Magdalena Janik oraz Hubert Guza. Całość 

poprowadziła Jagoda Juchniewicz - instruktor 
zajęć teatralno-recytatorskich w Kuźnicy. Jury po 
obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji postanowi-
ło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda - Bartosz Sałapski (Ostrowiec 
Świętokrzyski) - nagroda finansowa 600 zł

II nagroda - Gabriela Krycia (Ostrowiec Świę-
tokrzyski) - nagroda finansowa 350 zł

III nagroda - Bożena Gniazdowska (Ostro-
wiec Świętokrzyski) - nagroda finansowa 250 zł

Wyróżnienia otrzymali: Karol Sobczyński 
(Ostrowiec Świętokrzyski) oraz Kinga Skrzyp-
czyk (Ostrowiec Świętokrzyski) - nagrody rze-
czowe.

Jury pragnie podziękować recytatorom, in-
struktorom i nauczycielom za udział i trud wło-
żony w przygotowania do konkursu. Gorące po-
dziękowania należą się również organizatorom, 
którzy wbrew wszelkim przeszkodom nie zba-
czają z recytatorskiej ścieżki. Zachęcamy do po-
szukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad 
materiałem literackim i formą prezentacji sce-
nicznej. Mamy nadzieję na przyszłoroczne spo-
tkanie w tym samym, a nawet w szerszym gro-
nie. Do zobaczenia na kolejnej edycji emigracyjnej.

Paweł Zubiński
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100 drZew nA 100.lecie niePodleGłości

22 października z inicjatywy Rycerzy Kolum-
ba w Suchedniowie rozpoczęła się akcja sadzenia 
100 drzew dla upamiętnienia 100.lecia odzyska-
nia niepodległości. 

Przy SSP w Ostojowie
Akcja rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej 

w Ostojowie. Uroczystego wkopania dębu doko-
nali burmistrza Cezary Błach, dyrektor szkoły 
Joanna Piasta – Siechowicz oraz przedstawi-
ciel Rycerzy Kolumba Krzysztof Adamiec. 

Asystowali członkowie Samorządu Uczniow-

skiego szkoły, uczniowie i nauczyciele. 
Dąb będzie rósł otoczony opieką uczniów szko-

ły i jak na drzewo długowieczne przystało – bę-
dzie oczyma kolejnych pokoleń w przyszłość 
na kolejnych kilkaset lat. Mijając go codziennie 
w drodze do szkoły, uczniowie i pracownicy szko-
ły będą zawsze pamiętać o odzyskanej 100 lat 
temu wolności.

Na placu przed „Jedynką”
Drugim miejsce sadzenia drzewek był plac 

szkolny przed Jedynką, a wydarzenie połączono 
z Dniem Papieskim.

Delegacje Samorządu Uczniowskiego, wraz 
z uczestniczącym w tym wydarzeniu burmi-
strzem Cezarym Błachem, a także dyrektorem 
Zdzisławem Wojnarskim oraz przedstawicie-
lami Rycerzy Kolumba, posadziły 5 drzew na te-
renie zielonym przy szkole. Nad fachowym posa-
dzeniem czuwał leśniczy Jarosław Sidelnikow.

Wcześniej sadzonki zostały poświęcone przez 

księdza Wojciecha Marchewkę, który odmówił 
także modlitwę,  a dla upamiętnienia Dnia Papie-
skiego cała społeczność Jedynki i przybyli goście 
odśpiewali wszystkie zwrotki Barki - ukochanej 
pieśni Świętego Jana Pawła II .

Nad zalewem
Największą liczbę drzewek posadzono nad za-

lewem. Tutaj drzewka poświęcił ks. Wojciech 
Marchewka, a w akcji sadzenia brał udział bur-
mistrz Cezary Błach, Rycerze Kolumba z Tade-
uszem Barańskim oraz pracownicy Nadleśnic-
twa z nadleśniczym Piotrem Fitasem.

Mimo zimnej aury, drzewka sadzili także su-
chedniowscy przedszkolacy oraz dzieci – wycho-

wankowie miejscowego ogniska Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

Przed Przedszkolem Samorządowym 

23 października obok Przedszkola Samorządo-
wego również posadzono drzewka na 100.lecie 
niepodległości. 

Wspólnie z burmistrzem Cezarym Błachem 
oraz przedstawicielami Rycerzy Kolumba – Ja-
nem Komoniem i Krzysztofem Adamcem – 

przedszkolacy zasadzili w wyznaczonym na placu 
przedszkolnym miejscu dąb, który jest drzewem 
długowiecznym i który upamiętnić ma odzyska-
nie przez nasz kraj niepodległości. Starszaki na tę 
okazję przygotowały krótki program artystyczny. 

Nie zabrakło wierszy oraz pieśni o tematyce 
patriotycznej. Była to dla zebranych cenna lek-
cja historii, zaś zasadzony dąb będzie stanowił 

100 drzew na 100.lecie niepodległości
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Wilka zatytułowanego Rak prostaty – profilak-
tyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego 
mężczyzny oraz Psychologiczne bariery w profilak-
tyce chorób nowotworowych, który wygłosiła psy-
cholog Katarzyna Todorowska.

Później odbyła się dyskusja, całość zakończył 
catering przygotowany przez KGW z Michniowa 
i Mostek.

(jaki)

100 drZew nA 100.lecie niePodleGłości
pamiątkę bohaterskiej przeszłości polskiego na-
rodu.

Akcję zakończono w „Trójce”
Tego samego dnia ostatnie drzewka w ramach 

akcji posadzono na skarpie przy Trójce w obecno-
ści burmistrza i Rycerzy Kolumba.

Dyrektor szkoły Izabela Głowala – Działak 
wprowadziła społeczność uczniowską w klimat 

czekających nas wkrótce uroczystości. Na sa-
dzonkę nie bez przyczyny wybrano dąb – symbol 
długowieczności, ma ona bowiem przypominać 
przyszłym pokoleniom o tej doniosłej chwili. 

Następnie ksiądz Wojciech Marchewka po-
błogosławił zebranych gości i uczniów. Dzieci 

Dąb Niepodległości już rośnie

Nasiona do jego wyhodowania pochodzą od 
słynnego Dębu Bartek. 22 października przy ko-
ściele parafialnym w Suchedniowie z inicjatywy 

Rycerzy Kolumba posadzony został Dąb Niepod-
ległości.

Sadzenie 100 drzew na 100.lecie niepodległo-
ści to inicjatywa suchedniowski Rycerzy Kolumba 

i jeden z elementów obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wcze-
śniej (15 sierpnia) śpiewano pieśni patriotyczne, 
odbył się również Bieg Niepodległości. 

Drzewko poświęcił kapelan Rycerzy Kolumba 
ks. Wojciech Marchewka, który wspólnie z pro-

boszczem ks. Markiem Migockim posadził je 
przy świątyni. 

W wydarzeniu brał udział burmistrz Ceza-
ry Błach.

(jaki)

Burmistrz Cezary Błach oraz Prezes Oddzia-
łu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn 
z Chorobami Prostaty Gladiator Janusz Mar-
szycki  w dniu 17 października byli organizatora-
mi spotkania na temat prostaty.

Przybyłych powitał wiceprezes Stowarzysze-
nia Władysław Pocheć, po czym głos zabrał Ja-
nusz Marszycki.

Zebrani wysłuchali wykładów dr Marcina 

z oddziałów przedszkolnych oraz klasy IIIb  za-
śpiewały Jesteśmy Polką i Polakiem i przy pomocy 
Jana Komonia posadziły drzewo.

Akcję zorganizowani Rycerze Kolumba. Orga-
nizatorzy dziękują Nadleśnictwu Suchedniów, 
w szczególności nadleśniczemu Piotrowi Fita-
sowi, za przekazanie drzewek.

Jacenty Kita

Spotkanie profilaktyczne na temat prostaty
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Festyn w jedynce

Przy przepięknej jesiennej pogodzie w dniu 14 
października odbył się festyn rodzinny na 100.le-
cie niepodległości. Ten dzień to także Dzień Edu-
kacji Narodowej.

Festyn otworzył dyrektor Zdzisław Wojnar-
ski, poprowadził zastępca dyrektora Dariusz 
Kowalik. 

Wśród licznych atrakcji były m.in. gra szkol-
na z nagrodami (które wręczył burmistrz Ceza-
ry Błach) oraz wybór najpiękniejszego psa. Ten 
punkt programu – pokazy Psich Piękności – ko-
ordynowali członkowie Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Suchedniowie. Koordynatorką prac była 
Tosia Bolechowska, a w skład tego zespołu 
weszły: Kamila Frontczak, Małgorzata Dulę-

ba, Oliwia Sitarz, Iza Bolechowska, Karolina 
Zolbach oraz Natalia Rogóż. Na scenie swych 
pupili zaprezentowali: Alicja Zapała, Malwina 
Frontczak, Angelika Białek, Filip Obarski, 
Karolina Bolechowska, Iza Bolechowska, 
Dorota Niemczyk, Oskar Bartnicki, Staś Mi-
chałkiewicz, Blanka Świetlik.

Festyn rodzinny w Jedynce

Odbyło się również rodzinne grillowanie, pie-
czenie ziemniaków, a na scenie wystąpili ucznio-
wie szkoły i Darek Bernatek. Rozegrano też 
mecz pomiędzy pracownikami szkoły a samorzą-

dowcami. Wygrali ci pierwsi 3:1.
Na najmłodszych czekał plac zabaw z dmu-

chańcami i innymi atrakcjami, swe stoisko mia-
ło Muzeum Orła Białego, przynieść można było 

makulaturę, a w zamian otrzymać sadzonkę  
drzewka.

Jacenty Kita



listopad 2018 • Gazeta Suchedniowska 15

Suchedniowska
GazetaGazeta

W Przedszkolu

W dniu 6 listopada Przedszkole Samorządo-
we w Suchedniowie gościło  st. sierż. Joannę 
Żelezik z Wydziału Ruchu Drogowego  Komen-
dy Miejskiej Policji w Kielcach. Podczas spotkania 
przedszkolaki utrwaliły podstawowe zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach. Pani poli-
cjantka przypomniała o konieczności noszenia 
elementów odblaskowych. Przedszkolaki dowie-
działy się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne 

Bezpieczna droga do przedszkola

jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i korzysta-
nie z fotelików podczas jazdy samochodem. Dzie-
ci chętnie brały udział w scenkach sytuacyjnych, 
wszystkie miały okazję wypróbować autochodzik, 
co było nie lada atrakcją. Dzieci wykazały się dużą 
wiedzą i zaangażowaniem podczas spotkania. 

Serdecznie dziękujemy Pani Policjantce za cie-
kawe zajęcia edukacyjne. 

Monika Kamionka

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. W związku 
z tym w całym kraju organizowane są przeróżne 
imprezy i uroczystości mające na celu uczczenie 

tej jakże ważnej daty. Nasze przedszkole włączy-
ło się aktywnie w te przedsięwzięcia i w tym ty-
godniu uczestniczyło w kilku wydarzeniach zwią-
zanych właśnie w tą datą. 

Jednym z nich był przemarsz ulicami miasta 
pod hasłem Przedszkolaki dla Niepodległej. Od-
był się on w piękne słoneczne przedpołudnie, 
w środę 7 listopada. Maszerowaliśmy ulicami Su-
chedniowa wspierani funkcjonariuszami policji, 
którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem na 

Przemarsz „Dla Niepodległej”
drodze. W tym miejscu dziękujemy policjantom 
za ich obecność, dzięki czemu wszystko odbyło 
się bez żadnych trudności i spokojnie mogliśmy 
wrócić do przedszkola. Dzieci pięknie prezento-

wały się trzymając w rękach biało - czerwone 
chorągiewki. A transparent z hasłem przewod-
nim Przedszkolaki dla Niepodległej niesiony przez 
panią dyrektor i panią Jolę przypominał wszyst-
kim napotykanym mieszkańcom o tym ważnym 
święcie.  Po powrocie wszyscy zgromadziliśmy się 
na placu przedszkolnym, aby uroczyście odśpie-
wać hymn narodowy. 

Justyna Bera

„Przedszkolaki dla Niepodległej”

Ojczyzno ma, tyle razy 
we krwi skąpana… - sło-
wa tej pieśni w ustach 
czterolatków wzruszyły 
niejednego widza, któ-

ry przybył 9 listopada do Przedszkola Samorządowego 
im. Jana Pawła II na uroczystą wieczornicę. Zaszczycili 
nas swoją obecnością burmistrz Cezary Błach, zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik i inspektor ds. edukacji 
Beata Kaszuba. 

Uroczystość została przygotowana z okazji setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę . Pod-
czas wieczornicy dzieci z grupy średniaków zaprezen-
towały montaż słowno-muzyczny. W scenerii czarnego 
teatru ukazały losy naszej Ojczyzny z przed ponad stu 
lat. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze i tańce do 
pieśni patriotycznych takich jak: Rota, Rozkwitały pąki 
białych róż, Pierwsza kadrowa, Wojenko, wojenko. 

W przedstawieniu wystąpili również goście: tata 
Basi, Przemysław Wikło, który rozpoczął występ ży-
czeniami dla Ojczyzny oraz absolwentka naszego przed-

szkola Michalina Maciejczyk, przy której pieśniach 
maszerowali mali żołnierze. 

Wieczornica była dla dzieci  wspaniałą lekcją historii 
a dla zgromadzonych gości chwilą wzruszających prze-
żyć. 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za przyby-
cie i uczczenie tak ważnego święta.

Anna Dziób
Magdalena Biskup
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W PrzedSzkolu

Pielgrzymka Przedszkolaków  
do Częstochowy

Do tradycji Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchednio-
wie kultywowanej od wielu lat należą wyjazdy przedszkolaków z rodzicami 
do Częstochowy na spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II. W tym roku spo-

tkanie odbyło się 11 października  po raz 18 pod hasłem Promieniowanie Oj-
costwa.

Wzięło w nim udział 14 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski z 300 pla-

cówek, a także po raz pierwszy uczniowie z Białorusi.
Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe z racji 40 rocznicy wyboru Karo-

la Wojtyły na stolicę Piotrową, kulminacyjnym punktem pielgrzymki była 
uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych pod przewod-
nictwem krajowego duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskupa 
radomskiego Henryka Tomasika.

Uczestnicy wypuścili w niebo ponad 300 balonów jako znak uniesienia 
serc do nieba, by jak Jan Paweł II być świętymi. Przedszkolaki miały też oka-
zję do indywidualnej modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu oraz obejrze-
nie zabytków Jasnej Góry.

Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do domu, by realizować w życiu 
codziennym przesłanie naszego Patrona Jana Pawła II - Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.

Danuta Pająk

W Muzeum Bombki Choinkowej
W tradycję naszego przedszkola wpisał się już fakt, iż każdego roku je-

sienią najstarsze grupy przedszkolaków wraz z rodzicami i wychowawczy-
niami udają się do Fabryki Bombek do Nowej Dęby. W tym roku nie mogło 
być inaczej. Za oknem piękna złota jesień, z drzew spadają kolorowe liście 
i nikt jeszcze nie myśli o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Ale 

my, starszaki z oddziałów III i IV w dniu dzisiejszym, 19 października, mieli-
śmy okazję już je poczuć. Pozwoliło nam na to magiczne miejsce, jakim jest 
Muzeum Bombki Choinkowej. Samo przekroczenie progu Muzeum zaparło 
dech w piersiach wielu z uczestników wycieczki. Jak tu pięknie, kolorowo, 
magicznie…

Dzięki przewodnikowi dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstają bomb-
ki i jak wiele pracy, cierpliwości oraz wytrwałości kosztuje ich pomalowa-
nie i udekorowanie. A nie ma dwóch identycznych. Wszystkie są niepowta-
rzalne, wspaniałe, cudne, a to za sprawą wzorów wykonywanych ręcznie 
z największą precyzją. Są przeróżne kształty, wzory, mnóstwo żywych ko-

lorów, m.in. związane z nadchodzącym świętem amerykańskim halloween, 
w kształcie hot – doga, różnych aut, piłki nożnej, Mikołaja w stroju kąpielo-
wym. Można by wymieniać bez końca. 

Po zwiedzaniu przyszedł czas na naszą samodzielną twórczość. Każdy – 
dziecko wraz z rodzicem – miało okazję udekorować swoją bombkę, któ-
rą oczywiście dostało w prezencie do domu. Właśnie z tego względu każ-
da była wyjątkowa. Na twarzach pojawiła się radość z solidnie wykonanej 
pracy. Oczywiście każdy mógł również zakupić bombki w sklepie, a muszę 
przyznać, iż wybór nie był łatwy. Tak wiele było niepowtarzalnych wzorów, 
kształtów i kolorów, że wiele osób długo nie mogło się zdecydować i wy-
brać. 

Nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń i w radosnych nastrojach wracaliśmy do 
przedszkola. Teraz już pozostaje tylko oczekiwać na najpiękniejsze święta 
w roku i możliwość udekorowania choinek naszymi ozdobami. 

Justyna Bera
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w szkołach

Jak kultywować polskość? Czym rożni się taniec 
ludowy od narodowego, a mazur od mazurka? Kto 
dziś potrafi zatańczyć tańce narodowe? 

Na te pytania odpowiedzi szukali uczniowie klasy 
pierwszej SSP w Ostojowie. To jak ważnym jest na-
uczanie tańców narodowych w szkole i uświetnianie 
nimi szkolnych uroczystości zaprezentowały Pierw-
szaki podczas swojego święta. 

Już od września spotkania z muzyką upływały im 
pod znakiem polskich tańców narodowych, które 
w dobie zalewu kultury zachodniej należy szczegól-

nie pielęgnować. Propagowane w różnych okresach 
dziejów naszego narodu i w różnych środowiskach 
tańce te stawały się własnością całego społeczeń-
stwa. Wracały często do środowisk swego pocho-
dzenia już w zmienionej formie. Tańce te znamy 
obecnie pod nazwami: polonez, mazur, krakowiak, 

oberek i kujawiak. Są one elementem polskiej kultu-
ry, w której każdy indywidualnie, w gronie najbliż-
szych, pod przewodnictwem nauczyciela kształtuje 
swoją tożsamość osobową i zbiorową w społeczności 
szkolnej. 

Wybór daty 16 października na dzień pasowa-
nia na ucznia nie był przypadkowy. Pamięć i tożsa-
mość Jana Pawła II ukierunkowują cele nauczycieli 
SSP w Ostojowie na wychowanie młodych Polaków 
w wierze w dobro, prawdę i miłość. Święty Jan Pa-
weł II był świadkiem niepodległości Ojczyzny, świa-

domym, jak wiele zawdzięcza dziedzictwu i historii 
swojego narodu. Dlatego stał się dla swoich rodaków 
nauczycielem wolności. Warto powracać do jego 
świadectwa i nauczania, by pogłębiać świadomość 
tego cennego daru, którym jest niepodległość, 
i uczyć się od Papieża miłości i służby Ojczyźnie w du-
chu chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności.

Tanecznym krokiem w obowiązki wkroczyli 
uczniowie klasy pierwszej SSP 

w Ostojowie 16 października 2018 roku. Dostojnie 
prezentowali się przed liczną publicznością rozpo-
czynając spotkanie polonezem, następnie był taniec 
o charakterze ludowym z dużą ilością obrotów, czyli 
oberek, kolejny z nich to kujawiak, którego przesła-
niem jest oddanie czci ziemi za bogate plony. Po nim 
usłyszano rytmy krakowiaka i mazura. Tańce prze-
platane były  wierszami i przyśpiewkami ludowymi. 
Dopełnienie opowieści muzycznej stanowiły  stroje 

ludowe, w których dzieci pięknie się prezentowały.
Udział w ceremonii pasowania na ucznia to bar-

dzo ważny moment dla każdego dziecka. Podczas 
uroczystości pierwszoklasista prezentuje znajomość 
hymnu narodowego, hymnu szkoły, oddaje hołd Pa-
tronce szkoły, zdaje egzamin na ucznia, składa przy-
sięgę uczniowską, uczestniczy w akcie pasowania, 
otrzymuje strój galowy i legitymację szkolną. Jak 
co roku dzieciom w tej wyjątkowej chwili towarzy-
szyli rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele, koledzy 
z wszystkich klas oraz zaproszeni goście, których po-
witała dyrektor szkoły wraz  z przedstawicielem ro-
dziców uczniów klasy pierwszej Karoliną Odelską. 

Dyrektor szkoły Joanna Piasta-Siechowicz 
dokonała aktu pasowania na ucznia. Uroczyste-
go błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii św. 
Alojzego Orione w Ostojowie ks. Sławomir Molen-
dowski. Uhonorowania uczniów elementem stroju 
galowego dokonała Zdzisław Połeć – sołtys Osto-

jowa i Alicja Sitarz zastępca Przewodniczącej Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. Wszyscy otrzymali legity-
mację ucznia z rąk Cezarego Błacha - Burmistrza 
Miasta i Gminy, Małgorzata Stępień - radna Rady 
Miejskiej wręczyła dyplomy pasowania. Gośćmi uro-
czystości byli również: Paulina Żak – asystent po-
seł Marii Zuby, Wojciech Gałczyński- wiceprezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, Be-
ata Kaszuba - inspektor do spraw edukacji, Hele-
na Krzysztofek - prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Suchedniowa, Halina Czwarniewicz - wiceprezes 
Zarządu TERMATEX, Małgorzata Wiśniewska – 
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Pawła II w Suchedniowie, Karolina Ziewiec 
– pracownik Nadleśnictwa Suchedniów, st. asp. szt. 
Krzysztof Berus - przedstawiciel Policji, Magdale-
na Kowalik - Przewodnicząca Rady Rodziców SSP 
w Ostojowie,  Radosław Kowalik – animator kul-
tury, założyciel Domu Entuzjastów Sztuki, Kultury, 
Arteterapii. Nad całością tego uroczystego spotka-
nia czuwał Samorząd Uczniowski reprezentowany 
przez: Filipa Drozda – przewodniczącego oraz Ni-
kolę Przeorską - zastępcę przewodniczącego SU, 
który też skierował słowa życzeń z zapewnieniem 
koleżeńskiego wsparcia. 

W imieniu rodziców pierwszoklasistów wystą-
piła Karolina Odelska, złożyła dzieciom gratula-
cje i życzenia owocnej nauki oraz podziękowała za 
pracę z dziećmi. Dzieciaki podziękowały Gościom 
uroczystości za obecność własnoręcznie wykonany-
mi upominkami. Dużą radością dla Bohaterów tego 
dnia były upominki przygotowane przez Gości i Ro-
dziców oraz poczęstunek, którym mogli się delek-
tować w towarzystwie zaproszonych Gości. Zapro-
szeni goście oraz rodzice obradowali ich licznymi 
upominkami. W imieniu rodziców nauczycielom za 
pracę podziękowała Karolina Odelska, złożyła też 
dzieciom gratulacje i życzenia owocnej nauki. Na ko-
niec uroczystości pod tablicą pamiątkową Patronki 
Szkoły – Wandy Łyczkowskiej została  złożona wią-
zanka kwiatów przez delegację uczniów i rodziców 
klasy pierwszej.

W tym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie 
rozpoczęło piętnaścioro uczniów: Szymon Buj-
nowski, Jakub Chrząszcz, Tatiana Cwała, Lau-
ra Mazurkiewicz, Maja Mirek, Wiktoria Nowak, 
Nadia Odelska, Jakub Piasta, Zuzanna Połeć, 
Oskar Skupin, Wojciech Stomporkiewicz, Ga-
briela Turska, Wiktora Wojtasiński, Cyryl Zie-
liński, Magdalena  Zielińska.

W imieniu Uczniów i ich Rodziców serdecz-
nie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom za 
Państwa czas poświęcony dla tych najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, prezenty i uświetnienie swoją 
obecnością szkolnej uroczystości.

Magdalena Miernik

Pasowanie na ucznia w SSP w Ostojowie
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Dzień Papieski
Promieniowanie oj-

costwa – to hasło XVIII 
Dnia Papieskiego, któ-
re zaczerpnięte zostało 
bezpośrednio z literac-
kiego dziedzictwa Pa-
pieża Polaka. Promie-
niowanie ojcostwa – to 
tytuł dramatu Karola 
Wojtyły datowanego na 

1964 rok. 
Uczniowie SSP w Ostojowie uczcili 16 października 2018 roku  pamięć św. 

Jana Pawła II, zapalając symboliczny znicz pamięci pod jodłą papieską. W ra-
mach katechezy przybliżyli sobie postać i nauczanie Ojca Świętego, ze szcze-
gólnym akcentem na naukę św. Jana Pawła II.

Dzień Papieski jest dla nas zaproszeniem do sięgnięcia po wyżej wspomnia-
ne teksty Karola Wojtyły. Wczytując się w nie możemy głębiej zrozumieć we-
wnętrzne inspiracje, motywy, jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu 
i działalności, jak pojmował świat. Jednocześnie możemy lepiej poznawać 
Boga, który jest naszym Ojcem. Możemy wreszcie dowiedzieć się wiele o na-
szej ludzkiej kondycji, 
o współczesnym świe-
cie i jego problemach, 
bo uświadamiamy so-
bie, iż niezwykła prze-
nikliwość i głębia my-
śli papieskiej owocuje 
jej aktualnością w no-
wym tysiącleciu.

Uczniowie SSP w Ostojowie na  ścieżce  
dydaktycznej „Na Kruku”

17 października 2018 roku uczniowie klasy II wybrali się na pieszą wy-
cieczkę ścieżką dydaktyczną Na Kruku. Przeszli całą, blisko dwukilometro-
wą pętlę, zatrzymując się przy kilkunastu tablicach informacyjnych. Dzię-
ki nim dużo dowiedzieli się o lesie, jego mieszkańcach,  wykorzystaniu 
zasobów leśnych i pracy leśników.  

W czasie wędrówki prowadzili obserwacje przyrodnicze. Wykorzystali 
do tego Zestaw do obserwacji leśnych będący na wyposażeniu pracowni 
edukacji ekologiczno-przyrodniczej dofinansowanej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Walory 
edukacyjne tej wycieczki podkreślało piękno jesiennego lasu - kolorowe 
liście klonów, buków, brzóz i dębów oraz ciepła, słoneczna pogoda. Dzięki 
uprzejmości	Nadleśnictwa	Suchedniów	 	uczniowie	odwiedzili	 też	Leśną	
Klasę. Z uzbieranych w lesie materiałów: liści, szyszek, gałązek i kamyków  
wykonali leśne kompozycje. Wielką atrakcją okazało się też ognisko. 

Pieczone kiełbaski i zabawy na świeżym powietrzu sprawiły uczniom 
wiele radości. Dziękujemy Nadleśnictwu Suchedniów za gościnę i chętnie 
tu  jeszcze wrócimy.

Dzień Edukacji Narodowej
W piątek, 12 października 2018 r. cała społecz-

ność szkolna zgromadziła się na sali lustrzanej 
naszej szkoły, aby uczcić Dzień Edukacji Narodo-

wej. Spotkanie poprowadził Samorząd Uczniow-
ski reprezentowany przez Nikolę Przeorską, 
Filipa Drozda, Ewę Pajek, Dawida Grud-
niewskiego, Jana Bujnowskiego. W nastrój 
refleksji wprowadziły nas ciepłe słowa podzięko-

wania za trud włożony w wychowanie dzieci wy-
powiedziane przez panią Magdalenę Kowalik 
– przewodniczącą Rady Rodziców.

Następnie przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego zaznaczyli, iż podtrzymując ko-
respondencyjną tradycję naszej szkoły, wszyscy 
uczniowie już miesiąc wcześniej, zostali  zaan-
gażowani w realizację projektu Napiszemy Listy 
Gratulacyjne dla Naszych Nauczycieli, dzięki które-
mu doskonalili umiejętność redagowania listów. 

Szczególną uwagę zwracano na trójczłonową 
kompozycję, układ graficzny, zastosowanie zwro-
tów grzecznościowych oraz formułowanie osobi-
stych podziękowań i życzeń. 

W tym wyjątkowym dniu każdy nauczyciel 
i pracownik naszej szkoły otrzymał pamiątkowy 
List	Gratulacyjny,	w	którym	wychowankowie	wy-
razili swoją wdzięczność za codzienną i wytrwa-
łą pracę wkładaną w kształtowanie postaw, za-
chowań, umiejętności. Uczniowie wykazali się 
ogromną pomysłowością podczas dekorowania 
kopert i listów. W tym celu wykorzystali zasuszo-
ne kwiaty pochodzące z przydomowych ogród-
ków. 

Dopełnieniem podniosłego charakteru uro-
czystości było wspólne odśpiewanie hymnu stu-
dentów Gaudeamus igitur. Mamy nadzieję, że 
te wzruszające chwile na długo zostaną w na-
szej pamięci.
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Ku Niepodległej – opowieść o tym, jak bohatero-
wie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę to specjal-
na lekcja historii przygotowana z myślą o setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
upamiętniająca 123 lata walki o wolność narodu 
polskiego. 

Wzięli w  niej udział uczniowie klas 1-8 naszej 
szkoły. Program, zaprezentowany 5 listopada 

2018r. przez Grupę Rekonstruktorów, opowiadał 
o polskich dążeniach niepodległościowych w la-
tach zaborów i I wojny światowej, roli polskiego 
żołnierza w trudnych latach niewoli, opisywał 
sytuację Polski i Polaków pod zaborami. Ucznio-
wie mogli zobaczyć ekwipunek i uzbrojenie uży-
wane przez polskich powstańców, kosynierów 
oraz żołnierzy I wojny światowej, przymierzyć 
stroje	 szwoleżera,	 oficera	 Legionów	 Polskich	
czy powstańca. Prezentację dopełniały ćwicze-
nia musztry, pojedynku i opatrywania rannych, 
podczas których  nasi uczniowie zaprezentowali 
się w zupełnie nowych rolach. Plastyczny i dyna-
miczny sposób przekazu z pewnością ułatwił za-
pamiętanie i zrozumienie tych, często zawiłych 
dla uczniów, treści.

„Ku Niepodległej” – żywa 
lekcja historii w naszej 
szkole

Dzień 11 listopada 2018 r. wyznacza szczególną 
dla nas rocznicę. Sto lat temu spełniły się marzenia 
Polaków zabiegających o powrót Ojczyzny na mapę 

Europy. Wysiłkiem wielu pokoleń nasz kraj odzyskał 
suwerenność. Odbudowa państwowości, po latach 
zaborów, nie była łatwa. Polacy musieli zmobilizo-
wać siły do walki w obronie swoich granic, odbu-
dować kraj ze zniszczeń, powołać władze i urzędy. 
Utrzymać odzyskaną wolność nie było łatwo. Histo-
ria odzyskania niepodległości to w równym stopniu 
codzienny trud Polaków zamieszkałych na ziemiach 
polskich, jak i na emigracji, podejmowany w celu 
zachowania polskości, rozwijania kultury i budo-
wania gospodarki. Bohaterowie tamtego okresu, 
mimo szykan, aresztowań i represji ze strony za-

borców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodo-
wą tożsamość, a następnie przekazać ją następnym 
pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Jak wszyscy uczniowie w Polsce, my również 9 
listopada 2018 r. stanęliśmy do uroczystego apelu. 
Odczytaliśmy przepiękne listy, które uczniowie na-
szej szkoły napisali do swojej Ojczyzny w 100-lecie 
niepodległości. Uczniowie pisali, za co kochają Pol-
skę, za co są Jej wdzięczni, czego Jej życzą na kolej-
ne sto lat. Setki prostych słów, w które ubrali słowo 
OJCZYZNA, pokazało jak wiele uczuć w nas Ona wy-
wołuje i jak ważna jest w sercu każdego z nas.

W naszej szkole także uczciliśmy  pamięć tych, 
którym zawdzięczamy własne państwo. Byliśmy 
regionem, któremu los Polski nie był obojętny. 

Polska Niepodległa  1918 – 2018 
Szkolne obchody Święta Niepodległości w Ostojowie

Włączaliśmy się czynnie w walkę o wyzwolenie – 
uczestnicząc w powstaniu  listopadowym, powsta-
niu	styczniowym,	w	Legionach	Polskich	Józefa	Pił-
sudskiego, w wojnie z Rosją bolszewicką. Ślady tych 
wysiłków są obecne w naszym otoczeniu do dziś. 
Są to krzyże powstańcze, groby na cmentarzu pa-
rafialnym, sztandary, pomniki. Uczniowie klas 6 – 8 
zrealizowali szkolny projekt historyczny pt. Lokalni 
bohaterowie niepodległej Polski. Odnaleźli  i odtwo-
rzyli życiorysy członków własnych rodzin, którzy 
swoją walką, pracą, postawą kształtowali byt nie-
podległej Polski w czasach bardzo trudnych. Wy-
stawa, będąca efektem realizacji projektu, to nasz 
lokalny wkład w obchody 100-lecia niepodległości 
Polski. 

Słowa piosenki, odśpiewanej przez wszystkich 
uczniów szkoły na zakończenie uroczystości, jesz-
cze długo brzmiały na szkolnych korytarzach, nu-
cone przez naszych uczniów i nauczycieli: 
Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie jest, 
Uskrzydlona bielą orła bije rytmem naszych serc. 
Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma!

Druga część szkolnych obchodów Święta Niepod-
ległości odbyła się w Suchedniowskim Ośrodku Kul-
tury Kuźnica. Tam, o godz. 11.11 wraz z innymi su-
chedniowskimi szkołami uroczyście odśpiewaliśmy 

hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji Rekord 
dla Niepodległej. Stanęliśmy do hymnu jako jedni 
z 4,6 mln uczniów z całej Polski.
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Pasowanie na przedszkolaka 
W miniony czwartek 25 października w Przed-

szkolu Samorządowym w Suchedniowie mia-
ło miejsce  wielkie święto. W tym dniu bowiem 
odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszko-
laka. Był to szczególny dzień dla dzieci, które 
we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg 

przedszkola, oraz ich pierwszy publiczny występ 
przed licznie zgromadzoną publicznością. Swoją 

obecnością zaszczyciła nas Beata Kaszuba - in-
spektor ds. edukacji oraz Zofia Dulęba – eme-
rytowany dyrektor przedszkola. W uroczystości  
udział wzięli  rodzice  i  członkowie rodzin przed-
szkolaków. Na początku każda grupa zaprezen-
towała  swoje umiejętności - dając tym samym 
dowód, jak dużo już potrafią. Były wesołe pio-
senki, wierszyki o przedszkolu, zabawy ruchowe 
z śpiewem oraz układy taneczne. Punktem kul-

minacyjnym spotkania było ślubowanie. Dzieci 
ślubowały, że będą przestrzegać zasad obowią-
zujących w przedszkolu, używać zwrotów grzecz-
nościowych na co dzień oraz słuchać swoich pań. 
Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała 
uroczystego pasowania zaczarowanym ołów-

kiem. Na zakończenie uroczystości dzieci zostały 
nagrodzone pamiątkowym dyplomem i upomin-

kiem. Uwiecznieniem ceremonii było pamiątko-
we zdjęcie wszystkich zgromadzonych gości. Po 
emocjach związanych z pasowaniem odbył się 
słodki poczęstunek przy współudziale rodziców, 
który był okazją do poznania się Rodziców oraz 
tworzenia nowej społeczności przedszkolnej. 
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc 
w przygotowanie poczęstunku.

Agata Matysek

„Tym, którzy odeszli”  - Szkol-
ne Zaduszki w „Trójce”

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają 
wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych 
najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy zni-
cze pamięci na ich grobach - dowód naszej miło-
ści, przyjaźni i dobrych wspomnień.

31 października tradycyjnie spotkaliśmy się na 
szkolnych Zaduszkach. Tegoroczny występ  po-
święcony był przede wszystkim tym, którzy od-
dali życie za Ojczyznę, abyśmy mogli dzisiaj cie-
szyć się niepodległością.

Aktorzy szkolnego teatrzyku Bez Nazwy, poja-

wiając się na scenie, przedstawili montaż słow-
no – muzyczny w oparciu o wiersze znanych pol-
skich poetów. Oprawę muzyczną przygotowała 
pani Urszula Piasta – Kuszewska wraz ze 
szkolnym chórkiem. Usłyszeliśmy utwory: Zegar-
mistrz światła, Biały krzyż oraz Pójdę boso zespołu 
Zakopower. Tematyka przedstawienia, podkład 
muzyczny wywołały u słuchaczy nastrój nostalgii 
i zadumy nad przeszłością oraz sensem naszego 
życia. 

Całość wyreżyserowały Aleksandra Gołę-
biowska i Małgorzata Rek. W przedstawie-
niu udział wzięli uczniowie z kl. VII a: Karolina 
Chłopek, Dawid Jasiński, Aleksandra Kuku-
ryk, Lena Materek, Aleksandra Podgórska, 
Oliwier Pyrkosz, Krystian Żmijewski, z kl. V 
b: Nikola Morawska, Mateusz Sowula oraz 
Michalina Maciejczyk z kl. VI b. 

Aleksandra Gołębiowska
Małgorzata Rek
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W 15. Międzynarodowym Festiwalu Badmin-
tona wystartowało 187 zawodników, tradycyjnie 
przyjechali zawodnicy z Ukrainy, Białorusi, Czech, 
Mołdawii i oczywiście przedstawiciele wielu pol-
skich klubów.

Na tym turnieju nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli Orlicza Suchedniów, którzy od 15 lat biorą 
w nim udział i zgarniają główne nagrody.

Przed rozpoczęciem turnieju odbyło się wrę-
czenie pamiątkowych statuetek za klasyfikację 
klubową w 2017. Orlicz zajął miejsce czwarte, 
a zwyciężyła Unia Bieruń.

Naszą bohaterką w tegorocznej edycji Festiwa-
lu była Julia Pajek, która wywalczyła dwa złote 
krążki. Julka wygrała turniej singlowy, pokonu-
jąc w finale Julię Piwowar BKB Set Mazańcowi-
ce 21:16/17:21/21:16. Drugie złoto zdobyła z Julią 
Pająk w deblu, w finale Julki pokonały mocny ze-

spół z Białorusi Wiktoria Pletsiuk-
howa /Weronika Stankiewicz 
19:21/21:15/21:15. Julia Pająk w sin-
glu zajęła miejsce 9-16, ulegając Ma-
rii Bazulowej z Ukrainy 16:21/19:21.

W kategorii U-17 najlepiej zagra-
ła Weronika Zięba, która zdobyła 
brązowy medal w singlu (minimalnie 
przegrała mecz w półfinale z Weroni-
ką Stankiewicz 10:21/23:21/19:21), 
druga nasza zawodniczka Oliwia 
Kocz uplasowała się na miejscu 
czwartym. Weronika i Oliwia zdo-
były brązowy medal w deblu. Co raz 
lepiej radzi sobie Andrzej Pięta, 
który wygrał grupę i w ćwierćfinale 
nieznacznie uległ Czechowi Marko-
wi Orosl 21:19/12:21/18:21.

W deblu Andrzej z Antkiem 
Strzelcem nie awansowali z grupy.  
Antkowi i Joannie Więckowskiej 
również nie udało się awansować 
z grup.

Gratulacje dla JULII PAJEK i pozo-
stałych zawodników!

Gratulacje dla Krzysztofa Piątka 
za pracę sędziowską na turnieju i po-
dziękowania za pomoc przy organi-
zacji wyjazdu do Warszawy.

 Aleksandra Dąbczyńska

Dwa złota dla Juli Pajek w Warszawie Julki wygrały Grand Prix Polski
3 i 4 listopada Suchedniów gościł najlepszych polskich 

młodzików. Wystartowało 89 badmintonistów z całej Pol-
ski. Był to ostatni 
sprawdzian przed 
zbliżającymi się Mi-
strzostwami Polski 
Młodzików w Sia-
nowie.

Dobrze zapre-
zentowały się nasze 
Julie w grze deblo-
wej, które tak jak 
tydzień temu wy-
grały cały turniej pokonując w finale Izabelę Kamolę UKS 
Badminton Stare Babice /Magdalenę Łuczak KS Hubertu 
Zalesie Górne 19:21/21:15/21:16.

W singlu tym razem lepiej zagrała Julia Pająk, która 
wywalczyła miejsce piąte, a Julia Pajek uplasowała się na 
miejscu dziewiątym.

Joanna Więckowska zajęła miejsce 23, a w mikście 
z Igorem Jabłońskim 6 miejsce. Z najlepszymi młodzi-
kami zagrali nasi młodzicy młodsi: Emilia Szumielewicz 
/ Kaja Ziółkowska miejsce 15 i Mikołaj Chrzanowski / 
Szymon Turski również 15 miejsce.

Gratulacje dla Wszystkich medalistów, podziękowania 
dla wszystkich uczestników za wspaniałą sportową walkę.

Dziękujemy Markowi Krawczykowi i wszystkim sę-
dziom za sprawne przeprowadzenie turnieju.
Dziękujemy	firmie	Yonex	i	Cukierni	Lazur,	że	grali	z	nami.

Aleksandra Dąbczyńska

„Eco Taniec w każdym wieku” 
Eco Taniec w każdym wieku to projekt gdzie 

dzieci, seniorzy i młodzież spotkali się i wspólnie 
stworzyli spektakl taneczny pt:  Albowiem życie 
jest... . 

Osią przedstawienia jest ekologia, troska o śro-
dowisko naturalne, wyrażona tańcem i emocja-
mi. Koncepcja projektu zakładała wielopłasz-
czyznową edukację taneczną w różnych stylach 
tańca m.in. formy współczesne, taniec ludowy 
czy towarzyski – łącznie w ciągu 5 miesięcy od-
było się ponad 100 godzin warsztatowych, w tym 
część przy akompaniamencie muzyki na żywo. 
W projekcie zaangażowanych było 15 zawodo-
wych tancerzy z całej Polski, którzy uczyli róż-
nych technik oraz wrażliwości artystycznej. Pro-

jekt ważny tanecznie ale również społecznie dla 
regionu - dokonał się transfer międzypokolenio-
wy, który zaowocował nietuzinkowym spekta-
klem finałowym, w którym weźmie udział blisko 
80 osób w różnym wieku. 

Premiera spektaklu Albowiem życie jest ... od-
będzie się 30 listopada o godzinie 18:00 w Su-
chedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suche-
dniowie ul. Bodzentyńska 18

Przedstawienia dodatkowe odbędą się 1 i 2 
grudnia o godzinie 18:00

Reżyseria i choreografia: Paweł Żołądek, 
Paulina Rewucka

Scenografia: Zbigniew Miernik 
Partnerzy i uczestnicy: Samorządowa Szkoła 

Podstawowa nr 1 i 3 w Suchedniowie, Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie, Towarzy-

stwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski w Suche-
dniowie, Zespół Szkół w Goździe, Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Łącznie, Stowarzyszenie Grupa 
Inicjatywna POD PRĄD.  

Projekt realizowany we współpracy z Insty-
tutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl 
w Ruchu 2018

Zapowiedź spektaklu finałowego projektu ECO 
TANIEC W KAŻDYM WIEKU - video

https://www.facebook.com/SOK.KUZNICA.SU-
CHEDNIOW/videos/892258247636704/

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

Patronat i opieka medialna: Radio eM, TVP 3 
Kielce, Echo Dnia, Gazeta Suchedniowska, Nasz 
Suchedniów, Wyborcza.pl Kielce, TV Świętokrzy-
ska, Radio Kielce.
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SPort

W piątek 26 października w Samorządowej 
Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się turniej tenisa 
stołowego z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. W zawodach, zorganizo-
wanych przez nauczycieli wychowania fizyczne-
go SP 1, uczestniczyło 100 zawodników. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali, z rąk zastępcy dyrektora 
Dariusza Kowalika, puchary, medale, dyplomy 

i nagrody rzeczowe.
Wyniki:

Dziewczęta: 2009-2007
1. Bator Patrycja
2. Jóźwiak Monika
3. Borowiec Maja

Stu tenisistów na stulecie niepodległości
Dziewczęta 2006-2004

1. Garbala Natalia
2. Łapka Aleksandra
3. Miernik Karolina

Chłopcy 2009-2007:
1. Krakowiak Miłosz
2. Krakowiak Bartosz
3. Bober Wiktor

Chłopcy 2006-2004
1. Burys Miłosz
2. Tumulec Łukasz
3. Pyrkosz Oliwier

Tenisiści upamiętnili 100.
lecie odzyskania niepodle-
głości 

27 października w SSP Nr 1 im. E. Peck rozegra-
no turniej tenisa stołowego w rocznicę 100.lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Turniej otworzył dyrektor szkoły Zdzisław Woj-

narski. Wyniki były następujące:
Kobiety:
1. Adamiec Edyta
2. Łakomiec Aneta
Mężczyźni:
1. Ziętkowski Dominik
2. Pietrasiewicz Tomasz
3. Cieślik Jarosław
4. Kotarba Zdzisław
5. Piasta Waldemar
6. Garbala Jakub
7. Łakomiec Norbert
8. Sułek Konrad

Zwycięzcy otrzymali nagrody tj. puchary i dy-
plomy. Organizatorem turnieju byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: Jolanta Soja-Swajdo, 
Waldemar Piasta i Michał Piasta. 

(jaki)

8 chłopców z Ostojowa zagrało z dużym po-
wodzeniem w ogólnopolskim turnieju piłki noż-
nej. Graliśmy w kategorii U 10 (ur. 2009 i młodsi 
w grupie drugiej). Każda grupa liczyła 5 zespo-
łów. Tylko zwycięzca grupy zagrał następnego 
dnia o mistrzostwo powiatu 

Pierwszy mecz zremisowaliśmy 1:1, drugi wy-
graliśmy 5:1, trzeci także zakończył się remisem 
1:1, a ostatni mecz wygraliśmy 2:1. Zajęliśmy 
drugie miejsce w grupie z 8 pkt., wygrała Łącz-
na 9 pkt.

Mimo bardzo dobrej gry - niestety remisy w  
meczach, w których mieliśmy optyczną przewagę 
i kilka dogodnych sytuacji (co najmniej po dwie 
sam na sam w każdym meczu)  pozwoliło nam 
zająć tylko i aż drugie miejsce w grupie. 

Na zdjęciu drużyna z Ostojowa -  stoją od lewej: 
Jan Bujnowski, Alex Wikło (3 bramki), Aleksan-
der Turski, Patryk Matla, Oskar Pawelec (4 
bramki), Jakub Chrząszcz (2 bramki), Szymon 
Materek, na dole bramkarz Kamil Rybka

Krzysztof Piątek

II miejsce młodych piłkarzy z Ostojowa
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ta Kuszewska i Anna Suska, a z Trójki Urszu-
la Piasta-Kuszewska. Za występ opiekunom 
i uczniom podziękowali Patroni turnieju.

Później rozpoczęły się zmagania piłkarek i pił-
karzy. W ich wyniku kolejność była następująca:
Dziewczęta

I – SSP Nr 1
II – SSP Ostojów

III – SSP Nr 3
Chłopcy

I – SSP Nr 3
II – SSP Nr 1
III – SSP Ostojów
Drużyny otrzymały puchary i dyplomy.

Jacenty Kita

jego oficjalnego otwarcia dokonali  burmistrz 
Cezary Błach i dyrektor Jedynki Zdzisław Woj-
narski, którzy objęli Patronat Honorowy nad 
Turniejem. 

Później obejrzeliśmy pokazy taneczne. Przed-
stawiciele szkół tańczyli Poloneza. Uczniów z SSP 
w Ostojowie przygotowali Magdalena Mier-
nik i Krzysztof Piątek, z Jedynki Małgorza-

SPort

17 października na hali sportowej w Suche-
dniowie odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej 

na 100.lecie Odzyskania Niepodległości. Rywali-
zację poprzedziły tańce Poloneza w wykonaniu 
uczniów naszych szkół.

Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przyby-
łych na halę w imieniu organizatora tj. SSP Nr 1 
im. E. Peck powitał Tomasz Tusznio, po czym 

Halówka na 100.lecia niepodległości
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