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*  czas świątecznych spotkań i wydarzeń,
*  14 stycznia zagramy z Jurkiem  

Owsiakiem,
* Damian Karpiński laureatem konkursu 

dla krwiodawców,
*  aktywni seniorzy i ich partnerzy,
*  w przedszkolu i w szkołach,
* harmonogram wywozu odpadów  

na 2018 rok,
*  wydarzenia sportowe,
*  Jarmark Bożonarodzeniowy z Kuźnicą.

Wielka sztuka w małym mieście
29 listopada 2017 r. w nie-

spełna 10. tysięcznym Suche-
dniowie okazało się, że sztuka 
ma dla mieszkańców ogrom-
ne znaczenie. Ponad dwu-
stu Suchedniowian i nie tylko 
udowodniło to, przychodząc 
na wernisaż wystawy SPA  
Sanus per Artem.

Czytaj na str. 12-13

V Gala Stypendialna  
im. dr Witolda Pozimskiego

Łukasz Tumulec (SP 1), Ola Świtek (SP 3) 
oraz Karina Kazarjan (SP Ostojów) – oto tego-
roczni stypendyści Suchedniowskiej Korporacji 
Samorządowej im. Stanisława Staszica.

Czytaj na str. 2

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów odbyło się wręczenie nagród 
uczniom w konkursie ekologicznym: Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich.

Czytaj na str. 9

Dla Ciebie Mamo

Przez dwa dni (27 i 28 listopada), dla wszystkich zainteresowanych pań, w Suchedniowie prowa-
dzone były badania mammograficzne i cytologiczne. Dzień wcześniej Rycerze Kolumba wspólnie  
z suchedniowskimi szkołami i zespołem Sonatina zorganizowali wydarzenie pod nazwą Dla Ciebie 
Mamo.                       Czytaj na str. 10-11

Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru, przyniesie Państwu 

spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt Bożego 

Narodzenia żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Mieszkańców 

Miasta i Gminy Suchedniów 
pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego 
Narodzenia życzą
Małgorzata Styczeń

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Cezary Błach

Burmistrz Miasta i Gminy
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Gala Stypendialna

V Gala stypendialna SKS-u

Za nami V Gala Stypendialna im. dr. Witolda  
Poziomskiego zorganizowana przez Suchedniow-
ską Korporację Samorządową im. Stanisława 
Staszica. W tym roku stypendium w wysokości 

500,00 zł otrzymali: Łukasz Tumulec (SP 1), Ola 
Świtek (SP 3) oraz Karina Kazarjan (SP Osto-
jów). Pozostali finaliści otrzymali czeki o wartości 
100,00 złotych każdy.

Galę otworzyła prezes SKS-u Małgorzata 
Zolbach, witając przybyłych uczniów, ich rodzi-

ców, dyrektorów szkół i nauczycieli, a także gości 
w osobach burmistrza Cezarego Błacha, prze-
wodniczącej rady miejskiej Małgorzaty Styczeń 
oraz wiceprzewodniczącego rady Krzysztofa 
Adamca. Wydarzenie poprowadzili Katarzyna 
Michta-Połeć oraz Tomasz Rasztabiga.

W tym roku o stypendia ubiegali się: SP Osto-
jów – Karina Kazarjan, Lena Kowalik i Maria 
Obara; SP nr 1 z klasami gimnazjalnymi – Łu-
kasz Tumulec, Antonia Bolechowska, Ali-
cja Fitas, Kinga Kowalik i Kacper Stando; SP 
nr 3 – Aleksandra Świtek, Natalia Garbala 
i Joanna Więckowska. Spośród nadesłanych 
kandydatów wyboru dokonała komisja konkur-
sowa w składzie: Marta Staniec, Anna Pasek 
i Krzysztof Szczygieł. Maria Staniec w imie-
niu komisji konkursowej stwierdziła: -w opi-
nii komisji wszyscy uczniowie zasługują na sło-
wa uznania i podziękowania za zaangażowanie 
w inicjatywy społeczne oraz rozwijanie talentów 
i pasji z jednoczesnym uzyskiwaniem bardzo do-

brych wyników w nauce i zachowaniu. Wybór był 
niezwykle trudny, a komisja opierała się wyłącz-
nie na nadesłanych przez szkoły pisemnych wnio-
skach i prezentacjach uczniowskich.

Prezentacje uczniów przeplatane były wystę-
pami młodych artystów z naszych szkół: Mai 
Borowiec (pianino), Michaliny Maciejczyk 
(skrzypce), Natalii Kowalskiej (flet poprzecz-
ny), którym akompaniowała Natalia Nastiuk 
oraz Mikołaj Zegadło (fortepian).

Sponsorami tegorocznych stypendiów są: 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Małgo-
rzata i Przemysława Działak, Zakład Poli-
graficzny Optymat oraz Korporacja.

W przygotowanie gali zaangażowani byli: 
Małgorzata Zolbach, Jolanta Łutczyk, Re-
nata Ślusarczyk, Katarzyna Michta-Połeć, 
Anna Michta, Krzysztof Zolbach, Krzysztof 
Adamiec, Jarosław Działak, Ernest Łutczyk, 
Tomasz Rasztabiga, Waldemar Krogulec.

Jacenty Kita
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Obecnym przy zapaleniu choinki burmistrz  
Cezary Błach mieszkańcom miasta złożył życze-
nia świąteczne i noworoczne.

(jaki)

AktuAlności

Lekcja samorządności

Uczniowie II klas gimnazjum wzięli udział w lekcjach o samorządzie, które 13 grudnia 
odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie. Z młodzieżą spotkał się burmistrz 
Cezary Błach oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Łukasz Gałczyński.

Gimnazjaliści zapoznali się z najważniejszymi aspektami działania samorządu. Łukasz 
Gałczyński przybliżył zagadnienia dotyczące uprawnień władz samorządowych oraz za-
dań własnych i zleconych realizowanych w naszej gminie. Radny zachęcał młodzież do 

aktywnego udziału w życiu społecz-
ności lokalnej, a w szczególności do 
kandydowania do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Na pytania odnośnie planów 
inwestycyjnych na kolejne lata odpo-
wiadał burmistrz Cezary Błach.

Następnie uczniowie udali się do po-
szczególnych wydziałów, gdzie zapoznali się z pracą urzędników na różnych stanowiskach.

Paulina Pedryc

Burmistrz dziękuję
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów dzię-

kuję Nadleśnictwu Suchedniów oraz nadleśni-
czemu panu Piotrowi Fitasowi za przeka-
zanie kwoty 150.000 złotych na przebudowę 
i modernizację ul. Słonecznej.

Ta znacząca kwota była dużym uzupełnie-
niem środków przekazanych z budżetu gminy 
i pozwoliła na zrealizowanie tak znacznego 
zakresu prac.

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy

16 grudnia w parku miejskim rozświetlona 
została choinka, którą miastu podarowało Nad-
leśnictwo Suchedniów. Wcześniej uczniowie 
przedszkola oraz suchedniowskich szkół choinkę 
ubierali w świąteczne ozdoby – każda z placówek 
miała do ustrojenia część choinki wskazującej 
na cztery kierunki świata. Ozdoby są piękne, ale 

przede wszystkim naturalne. Dla przykładu dzieci 
z SSP Ostojów wykonały aż 400 ozdobnych szy-
szek.

Wigilijne spotkanie starosty 
z samorządowcami i mediami

15 grudnia do sali konferencyjnej starostwa 
powiatowego na zaproszenie starosty skarży-
skiego Jerzego Żmijewskiego oraz pozosta-
łych członków zarządu powiatu przybyli samo-
rządowcy i przedstawiciele lokalnych mediów. 

Gminę Suchedniów na spotkaniu reprezentował 
burmistrz Cezary Blach.

W pierwszej części starosta pokrótce podsu-
mował mijający rok 2017, później zebrani poła-
mali się i składali sobie życzenia.

(jaki)

Choinka rozbłysła w parku miejskim
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Rada Seniorów coraz bliżej
Ma liczyć maksymalnie 21. członków, ogło-

szenie o naborze do niej będzie ogłoszone do 
28 grudnia. W jej skład wejdą seniorzy  miasta 

oraz ze wszystkich czterech sołectw, ale rów-
nież przedstawiciele magistratu, MGOPS, NZOZ 
Promyk oraz stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych. Mowa o Radzie Seniorów, powstanie 
której jest jednym z elementów projektu Milowy 
Krok – Rada 60+.

Rada Miejska w Suchedniowie uchwałę o po-
wołaniu Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 
podjęła w dniu 29 listopada. –Gmina Suched-

niów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gru-
pa Inicjatywa POD Prąd realizuje projekt, którego 
celem jest zwiększenie aktywności i świadomo-
ści obywatelskich mieszkańców gminy w wieku 
60+ w społeczności lokalnej poprzez utworzenie 
Rady Seniorów. Dzisiejsza uchwala rady miejskiej 
to rzeczywiście milowy krok w tym kierunku – 
mówił burmistrz Cezary Błach. Przewodnicząca 
rady Małgorzata Styczeń wyraziła nadzieję, że 
młodsi mieszkańcy gminy będą mogli korzystać 
z mądrości seniorów.

Obecny na sesji Jerzy Pyrek - pełnomocnik 
Marszałka Adama Jarubasa ds. osób starszych 
powiedział, że Gmina Suchedniów jest 10 w wo-

jewództwie (na 102 gminy), w której taka rada 
powstaje. –W Suchedniowie jest symetria. Macie 
Młodzieżową Radę Miejską, teraz powstaje Rada 
Seniorów – mówiła z kolei poseł Marzena Okła 
Drewnowicz, a starosta skarżyski Jerzy Żmi-
jewski dodał, że tę pozytywną energię należy 
przenieść na inne obszary powiatu.

I chyba rzeczywiście ta energia już się przeno-
si. Z zamysłem powołania Rady Seniorów nosi się 

już gmina Bliżyn, w której aktywnie działają trzy 
Kluby Seniora, a ich przedstawiciele byli obecni 
na sesji powołującej suchedniowską radę.

Jacenty Kita

Mając na uwadze stale rosnącą liczbę osób star-
szych w populacji Suchedniowa, znając specyficzne 
problemy i potrzeby tej grupy społecznej, a także 
dążąc do wykorzystania jej potencjału, a tym sa-
mym wzmocnienia całej społeczności i szeroko po-
jętego rozwoju lokalnego, wyżej wymienione pod-
mioty wyraziły intencję podjęcia wspólnych działań 
na rzecz mieszkańców miasta i gminy Suchedniów 
w wieku senioralnym. Celem nadrzędnym współ-
pracy będzie poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału 
poprzez aktywność społeczną – czytamy w Liście 
intencyjnym o współpracy partnerskiej na rzecz 
osób starszych, który 29 listopada podpisany zo-
stał w suchedniowskiej Kuźnicy podczas konfe-
rencji podsumowującej projekt Milowy krok – 

List intencyjny o współpracy partnerskiej na rzecz osób starszych podpisany

Rada 60+.
List został podpisany przez Gminę Suchedniów 

reprezentowaną przez burmistrza Cezarego 

Błacha a partnerami: Bankiem Spółdzielczym 
w Suchedniowie, reprezentowanym przez prezes 
Zarządu Agnieszkę Fąfara-Markiewicz, Miej-

sko-Gminną Biblioteką Publiczną, reprezento-
waną przez dyrektor Małgorzatę Wiśniewską, 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, reprezentowanym przez kierownik Magda-
lenę Ogonowską, Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Promyk, reprezentowanym przez pre-
zes Zarządu Elżbietę Dziekan, Ośrodkiem Spor-
tu i Rekreacji, reprezentowanym przez dyrektora 
Rafała Lorenza oraz Suchedniowskim Ośrod-
kiem Kultury Kuźnica, reprezentowanym przez 
dyrektora Andrzeja Karpińskiego.

Partnerzy deklarują wolę współpracy przede 
wszystkim w obszarze edukacji osób starszych, 
aktywności społecznej promującej integrację we-
wnątrz- i międzypokoleniową, partycypacji spo-
łecznej osób starszych oraz rozwoju usług spo-
łecznych dla tych osób.

Jacenty Kita
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w gminie i okolicy

1 grudnia w Oddziale  
Terenowym Regional-
nego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Skarżysku 
– Kamiennej, w obec-
ności jego kierownika 
dr Andrzej Chomy, 
odbyło się losowanie 
nagród w X edycji Let-

niego Konkursu dla Krwiodawców. Tym razem ręka 
burmistrza Cezarego Błacha, który dokonał lo-
sowania, okazała się szczęśliwa dla 31. letniego 
mieszkańca Mostek Damiana Karpińskiego, 
który krew oddał 1 lipca (numer szczęśliwego 
losu to 1270). – To nasz wieloletni, honorowy 
krwiodawca – mówił pod losowaniu dr Choma.

Damian Karpiński laureatem konkursu dla krwiodawców
W okresie od 1 lipca do 30 września 2017 do-

browolnie i bezpłatnie krew na potrzeby lecze-
nia chorych oddano 472 razy, z naszej gminy 39. 
osób. Za każdym razem pobrano od jednej osoby 
450 ml krwi. Łącznie uzyskano 212,4l krwi na po-
trzeby lecznicze chorych leczonych w szpitalach 
województwa świętokrzyskiego. Swojego zwy-
cięzcę losował każdy z fundatorów nagród. 

Dodajmy, że nagrodę Starosty Skarżyskiego 
Jerzego Żmijewskiego w tym konkursie wy-
losował Mateusz Podniesiński z Suchednio-
wa, który na sesji rady powiatu w dniu 7 grudnia 
otrzymał czek na 1000,00 złotych. 

Tegoroczny konkurs skierowany był do pełno-
letnich mieszkańców Powiatu Skarżyskiego oraz 
Gminy Mirzec. Jego celem była popularyzacja 
krwiodawstwa, a także zachęcenie do oddawania 
krwi w okresie letnim, kiedy to zapotrzebowanie 
na Fundatorami nagród w X edycji konkursu są: 
Starosta Skarżyski, Prezydent Miasta Skarżysko
-Kamienna, Burmistrz Miasta i Gminy Suched-
niów, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Wójt Gmi-
ny Bliżyn, Wójt Gminy Łączna, Wójt Gminy Mirzec 
oraz Zarząd Zakładów Metalowych MESKO SA 
w Skarżysku-Kamiennej.

Jacenty Kita

W Hotelu Promień w czwartek, 23 listopada, 
odbyła się debata pod nazwą Pakt Zatrudnienio-
wy 50+ - Od teorii do praktyki. Gminę Suchedniów 
podczas konferencji reprezentował burmistrz Ce-
zary Błach.

Konferencję otworzył dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman 
Białek witając przybyłych na nią ekspertów, sa-
morządowców, pracodawców, przedstawicieli 
biznesu i jego otoczenia. 

Gospodarzem spotkania był Starosta Skarży-
ski Jerzy Żmijewski, który objął spotkanie swo-
im patronatem honorowym. Debatę poprowa-
dził i moderował dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek. 
Celem konferencji była analiza efektów testo-
wanego w projekcie rozwiązania jakim są pakty 
zatrudnieniowe. W trakcie debaty eksperci dys-
kutowali na temat Paktów Zatrudnieniowych nie 
tylko na rynku polskim, ale również porównywali 
go z paktem niemieckim. Przedstawiono również 

Podsumowanie Paktu Zatrudnieniowego
wnioski i rekomendacje z testowania 
modelu Paktu Zatrudnieniowego na 
przykładzie powiatu skarżyskiego.

Przypomnijmy, że powiat skarżyski 
jako jeden z pięciu regionów w Pol-
sce przez 9 miesięcy uczestniczył we 
wdrażaniu niemieckiego modelu 
współpracy w postaci paktów za-
trudnieniowych. Pakt Zatrudnienio-
wy na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim 
zawiązał się 13 grudnia 2016 r. przez 7 instytu-
cji. W wyniku partnerskiego działania Pakt objął 
wsparciem 12 osób bezrobotnych 50+. Dziesięć 
z nich powróciło na rynek pracy. Obecnie 7 osób 
jest zatrudnionych na umowę o pracę (w tym 4 
osoby po odbytych stażach) a 2 nadal odbywają 
staż. Dwie osoby przerwały udział we wsparciu 
a jedna kobieta przeszła na emeryturę. 

Pomimo zakończenia funkcjonowania Paktu 

Zatrudnieniowego przy wsparciu Szczecińskiej 
Fundacji Talent-Promocja-Postęp, skarżyskie Part-
nerstwo na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych 
50+ będzie nadal realizować wyznaczone sobie 
cele. Kolejny nabór osób bezrobotnych już wkrót-
ce! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
współpracy! Osobą do kontaktu jest Agnieszka 
Buryło, Koordynator Zespołu ds. Rozwoju Zawo-
dowego w PUP Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 17 
340 e-mail: a.burylo@pupskarzysko.pl. 

Jacenty Kita
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świąteczny czAs

Herody i wigilijne spotkanie  
w Michniowie

Tradycją i stałym zwyczajem stało się, że 
w okresie poprzedzającym Święta Bożego Naro-
dzenia, w naszej gminie organizowane są liczne 
świąteczne, upływające w rodzinnej atmosfe-
rze spotkania.

Tak było 16 grudnia w Michniowie, gdzie 
w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym, zebra-
li się mieszkańcy Michniowa oraz ich goście.

Po powitaniu przybyłych przez kierownika  
Zenona Juchniewicza członkowie Stowarzy-
szenia Michniowianie pod kierunkiem Teresy 
Przeorskiej wystąpili z przedstawieniem zaty-
tułowanym Herody w wersji nieco uwspółcze-
śnionej.

W obrzędzie, wyreżyserowanym przez Szcze-
pana Królikowskiego, wystąpili: Teresa Prze-
orska (Król Herod), Kazimiera Koprowska 
(Gospodyni), Przemysław Jasiński (Gospo-
darz), Edyta Stępień (Diabeł), Barbara Zbro-
ja (Śmierć), Renata Dębowska (Turek), Alfred 
Kołomański (Marszałek), Paulina Stępień 
(Aniołek), Karolina Stępień (Wnuczka), Anna 
Wilkosz i Bogusława Kowalik (Sąsiadki), Ma-
riola Kołomańska (Domownik) oraz Teresa 
Góźdź (Żyd).

W dalszej części życzenia świąteczno-nowo-
roczne złożyli burmistrz Cezary Błach, dyrektor 
Kuźnicy Andrzej Karpiński oraz w imieniu rady 
miejskiej radne Ewa Gałczyńska i Małgorza-
ta Kuszewska.

Czas świątecznych spotkań

W dalszej część wystąpił zespół Michniowianie, 
który po raz pierwszy zaprezentował się w no-
wych strojach. Zostały ona zakupione w ramach 
środków pozyskanych przez Gminę Suchedniów 

we współpracy z SOK Kuźnica na projekt pod na-
zwą Strój ludowy – na co dzień i od święta w kwo-
cie 4.304 zł.

Wieczór zakończyła wieczerza wigilijna.

Przygotowanie do wigilii sto pięćdzie-
siąt lat temu

Wyjątkową oprawę miało spotkanie wigilijne, 

które dzień później odbyło się w WDK Mostki.  
–Tym razem zespół Skokotliwi przeniesie nas 150 
lat wcześniej na wieś świętokrzyską, gdzie trwają 
przygotowania do wigilii – zapowiedział przed-
stawienie obrzędowe kierownik WDK Krzysztof 
Szczygieł, który powitał przybyłych w imieniu 
własnym oraz organizatorów tj. Koła Gospodyń 
Wiejskiej oraz Rady Sołeckiej i WDK.

Przy wspólnym stole zasiedli seniorzy, osoby 
samotne oraz mieszkańcy Mostek i Parszowa, ich 
dobrodzieje oraz goście, w tym starosta Jerzy 
Żmijewski, burmistrz Cezary Błach oraz nie-
mal wszyscy radni z przewodniczącą Małgorza-
tą Styczeń.

O idei świątecznego spotkania mówił pro-
boszcz Parafii Parszów ks. Emanuel Kolato-
rowicz:  -Choć wielu z Was jest w starszym wie-
ku i niepełnosprawnymi, to przedstawiacie wielką 

wartość. Trafiliśmy do wszystkich z Was, choć nie 
wszyscy ze względu na zdrowie mogli dziś tu przy-
być – mówił ks. proboszcz dziękując jednocześnie 
wszystkim darczyńcom.

Później łamano się opłatkiem 
składając sobie wzajemne życze-
nia, na koniec wszyscy zasiedli 
do wieczerzy wigilijnej, na któ-
rą potrawy przygotowało miej-
scowe Koło Gospodyń Wisjskich. 
Wieczór upłynął w rodzinnej at-
mosferze, pełnej dobra i życz-
liwości, którym towarzyszyło 
wspólne kolędowanie.

Jacenty Kita
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9 grudnia w Domu Kultury Chrześcijańskiej w Suchednio-
wie odbyło się spotkanie na okoliczność obchodów Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą (przypada 14 listopada). 

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego przybyłych po-
witała prezes Sylwia Janik, która następnie wygłosiła krótki 
referat na temat tego dnia oraz choroby, która staje się plagą 
XXI wieku. W Polsce choruje na nią około 3 mln osób, na świe-
cie około 350 mln a eksperci szacują, że w 2030 roku choro-
wać będzie już 570 mln ludzi.

Spotkanie połączone było z opłatkiem, a życzenia zebra-
nym przekazali: ks. proboszcz Marek Migocki, burmistrz 

dzie: Katarzyna Garbala, Zbigniew Zaczyń-
ski i Zenon Juchniewicz.

Po przedstawieniu do 30. wychowanków świe-
tlicy środowiskowej przybył św. Mikołaj (Tomasz 
Dąbczyński) w towarzystwie śnieżynki (Syl-
wia Garbala). Przygotowanie paczek możliwe 
było dzięki sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu 

świąteczny czAs

6 grudnia do Centrum Kształceniowo-Integra-
cyjnego w Michniowie zawitał św. Mikolaj. Wcze-
śniej dzieci obejrzały bajkę Lis Przechera.

Bajkę przygotował Teatr Lalki i Aktora w skła-

Bajkowo i mikołajkowo w CKI

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

w Suchedniowie, firmom Kamex i Tesco oraz Sta-
nisławowi Mazurek i Piotrowi Zegadło. Ich 
przygotowaniem zajęły się Grażyna Kozieł oraz 
Katarzyna Garbala wraz z córką Natalią.

Jacenty Kita

Cezary Błach, kierownik MGOPS Magdalena Ogonowska, kierownik NZOZ Promyk  
Elżbieta Dziekan, prezes oddziału wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków Mirosław Kubiec, sekretarz Krystyna Staniszewska oraz prezes oddziału skarży-
skiego Stanisław Reguła.                (jaki)
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Aktywni seniorzy

W suchedniowskie Kuźnicy 29 listopada odbyła 
się konferencja podsumowująca projekt Milowy 
krok – Rada 60+. Przybyłych powitali burmistrz 
Cezary Błach oraz Karolina Gałczyńska-
Szymczyk, koordynator projektu, która wyda-
rzenie poprowadziła wspólnie z Agnieszką Ma-

Konferencja podsumowująca projekt „Milowy krok – Rada 60+”

zurek-Włodarczyk.
Poza bardzo liczną grupą seniorów, na kon-

ferencję przybyli m.in. poseł Marzena Okła
-Drewnowicz, starosta skarżyski Jerzy Żmijew-
ski oraz Jerzy Pyrek – pełnomocnik Marszałka 
Województwa Adama Jarubasa ds. seniorów. 
–Suchedniów jest 10. gminą w województwie, na 
102., w którym powstaje rada seniorów – mówił 
ten ostatni.

W ramach podsumowania projektu Milo-
wy krok – Rada 60+ zebrani obejrzeli film mó-
wiący o podjętych w tym roku działaniach na 
rzecz seniorów. Ankietę przeprowadzoną wśród  
Suchedniowskich Seniorów podsumowała Pauli-
na Pedryc, o Radzie Seniorów w Suchedniowie 
– jej roli, zadaniach i celach mówiła Karolina  
Gałczyńska-Szymczyk.

Całość uświetnił występ Chóru Senior pod kie-
rownictwem Jerzego Fąfary.

Film pt. Milowy krok. Rada 60+, fotorelację 
z konferencji i podsumowanie ankiety można 
znaleźć na stronie www.stowarzyszeniepodprad.
pl.

Projekt Milowy krok - Rada 60+ dofinansowany 
ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Jacenty Kita

25 listopada kilkadziesiąt osób, członków su-
chedniowskiego oddziału Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów bawiło się na zabawie 
andrzejkowej – po raz pierwszych w murach  

Emeryci bawili się na zabawie andrzejkowej
SSP nr 3.

Przybyłych powitała prezes oddziału Zofia 
Żuczek-Madej, udanej zabawy andrzejkowej 
życzyli seniorom  burmistrz Cezary Błach oraz 
dyrektor szkoły Izabela Głowala-Działa, któ-

ra dodała, że te wspaniałe potrawy, które znala-
zły się na stole to zasługa Danuty Radomskiej 
oraz Renaty Serek. W imieniu emerytów za zor-
ganizowanie spotkania podziękował Bogdan  
Jaworski, a wieczór upłynął na zabawie, do któ-
rej muzyczną oprawę zapewnił Józef Jurek.

(jaki)
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konkurs ekologiczny

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Suchedniów odbyło się wręczenie nagród 
uczniom w konkursie ekologicznym: Czyste po-
wietrze w Górach Świętokrzyskich. Konkurs zorga-

nizowany został przez Związek Gmin Gór Święto-
krzyskich przy współudziale Gminy Suchedniów.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie:
- Kategoria klas 0-III szkoły podstawowe. 

Przedmiotem konkursu było wykonanie przez 
uczniów prac plastycznych – plakatu Jak walczyć 
ze smogiem,

- Kategoria klas IV-VII  szkoły podstawowe. 
Przedmiotem konkursu było wykonanie wykle-
janki – Smogowi mówię NIE, 

- Kategoria klas gimnazjum. Przedmiotem 
konkursu było wykonanie projektu ulotki infor-
mującej społeczeństwo o niebezpieczeństwie 
i skutkach powstawania smogu.

W wyniku przeprowadzonej oceny prac 
uczniów, Komisja Konkursowa złożona z przed-

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

stawiciela Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 
Pawła Wikło i przedstawicieli Miasta i Gminy 

Suchedniów (Magdalena Przyjemska, Beata 
Kszuba, Paulina Pedryc) ogłosiło werdykt. 

W kategorii klas 0-III Szkoły Podstawowej  
I miejsce zajął Mateusz Piwowarczyk (SSP Nr 
1 w Suchedniowie), II - Barbara Kutwin (SSP Nr 
3 w Suchedniowie), III - Gabriela Chłopek (SSP 

w Ostojowie). W kategorii klas IV-VII Szkoły Pod-
stawowej I miejsce przypadło Gabrieli Stefań-
skiej II - Malwinie Frontczak (SSP Nr 3 w Su-
chedniowie), a III miejsce Martynie Stando (SSP 
Nr 1 w Suchedniowie). Natomiast w kategorii klas 
Gimnazjum I miejsce zajęła Ola Stando, II – Jan 
Miernik a III – Maciej Maciejczyk.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonali bur-
mistrz Cezary Błach oraz przewodnicząca ko-
misji budżetu rady miejskiej Lidia Frątczak,  

a w uroczystości udział wzięli rodzice nagrodzo-
nych dzieci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół 

oraz członkowie komisji konkursowej. Za zorga-
nizowanie konkursu oraz ufundowanie atrakcyj-
nych nagród organizatorom w imieniu wszyst-
kich szkół biorących w nim udział podziękowała 
dyrektor Trojki Izabela Głowala-Działak.

Nagrodami dla uczniów za zajęcie I miejsc były 
rowery, za zajęcie II miejsc Mikrowieże BLAU-
PUNKT natomiast za zajęcie III miejsc BOOMBOXY 
BLAUPUNKT .

Beata Kaszuba

W kinie „Kuźnica” grają
GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI, w dniach 28 - 

31 grudnia o godz. 16:00 i 19:00;  Produkcja: USA;  
Gatunek: przy-
godowy, science
-fiction; Czas: 150 
min; Od lat: 10.

Opis filmu: Rey, 
którą poznaliśmy 
w filmie Gwiezd-
ne Wojny: Prze-
budzenie Mocy 
oraz Finn, Poe 
i Luke Skywalker 
kontynuują swoją 
wielką podróż w kolejnej odsłonie gwiezdnej sagi 
Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi.

W Sylwestra promocyjna cena biletu 12 zł.
Serdecznie Zapraszamy!
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Dla Ciebie Mamo
Mamo, mamusiu, mateczko… Jak Ci podzięko-

wać za wszystko?
Za Twoje kochające serce, opiekę i wsparcie.
Za każdą dobrą radę, każdy uśmiech, słowa otu-

chy i pocieszenia.
Za nieprzespane noce, za nieocenioną i bezinte-

resowną pomoc…
Za każdy dzień przeżyty z Tobą.
Jak wyrazić wdzięczność za to, że jesteś?

Przez dwa dni (27 i 28 listopada), dla wszyst-
kich zainteresowanych pań, w Suchedniowie 
prowadzone były badania mammograficzne i cy-
tologiczne. Aby zachęcić mieszkanki miasta do 
skorzystania z tych badań, w niedzielę, 26 listo-

pada, Rycerze Kolumba wspólnie z suchedniow-
skimi szkołami i zespołem Sonatina zorganizowa-
li wydarzenie pod nazwą Dla Ciebie Mamo.

Licznie przybyłych, przede wszystkim panie, 
w imieniu inicjatorów akcji powitali: ks. Woj-
ciech Marchewka, Szymon Lech i Jacek Fur-
mańczyk. 

Na początek zespół wokalno-instrumentalny 
Sonatina pod kierunkiem Urszuli Piasty-Ku-

szewskiej zaśpiewał Ave Maryja, po czym or-
ganizatorzy powitali gości, w tym: poseł Ma-
rię Zuba, asystent krajową europoseł Beaty  
Gosiewskiej Agnieszkę Buras, burmistrza 
Cezarego Błacha a także: Dorotę Węgliśn-
ką - koordynator Mobilnej Pracowni Badań Dia-

gnostycznych – cytomammobusa ŚCO, lekarzy 
onkologów Leszka Smorąga i Rafała Stando, 
rzecznik prasową ŚCO Izabelę Opalińską, jak 
również gości z Ukrainy – ks. Andrzeja Baczyń-
skiego oraz s. Julię Brzesko.

W części artystycznej najpierw walc Chopina 
na pianinie zagrała Zuzanna Lech, później oko-
licznościowy program poświęcony mamom wy-
konali uczniowie suchedniowskich szkół. Całość 
poprowadzili Julia Tumulec i Andrzej Pięta. 
Najpierw wystąpili uczniowie SSP nr 1 i Gimna-
zjum przygotowani przez Mariolę Pasek, Joan-
nę Sołkiewicz, Renatę Kuszewską, Macie-
ja Brzozę i Andrzeja Jańca. Na scenie Kuźnicy 
wiersze recytowali: Julia Majcher, Amelia Pał-
gan, Gabriela Margas, Łukasz Tumulec,  
Nikola Pomocnik, a piosenki śpiewali: Wikto-
ria Bogusiewicz, Natalia Kowalska, Natalia 
Kucharska, Julia Majcher, Paulina Stępień 
i Oliwia Pawlik.

W programie przygotowanym przez Annę 
Salwę, Marzeną Wojnarską i Urszulę Pia-
stę-Kuszewską (SSP nr 3) wystąpili: Oliwia 
Miernik i Mateusz Sowula (recytacja wierszy),  
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W zajęciach udział wzięło kilkanaścioro dzie-
ciaków, a zajęcia z nimi poprowadziły klubo-
wiczki: Danuta Rokita, Danuta Grabowska 
i Grażyna Kabała oraz – nie będąca członkiem 
Kreatywnych – Elżbieta Kuszewska.

(jaki)

Dzieci kochają święta

Po tym tytułem w sobotę, 2 grudnia, panie 
z Klubu Seniora Kreatywni przygotowały dla naj-
młodszych warsztaty artystyczne, w ramach któ-
rych wraz z dziećmi wykonywały kartki świątecz-
ne.

Kultura

Karolina Chłopek, Ola Świtek z mamą Sylwią 
(śpiew), zaś w programie przygotowanym przez 
Magdalenę Miernik (SSP Ostojów) wystąpili: 
Zuzanna Moskal, Aniela Kapusta oraz Wik-
toria Żołądek.

Po występie dzieci głos zabrał chirurg-gine-
kolog ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dr 
Leszek Smorąg, który zwrócił się do zebranych 
pań z apelem: –Apeluję, proszę, wzywam i bła-

gam. Badajcie się panie dla siebie, swoich dzieci 
i wnuków. To tylko kilka minut, które mogą ura-
tować życie

Po występie dzieci na scenę ponownie weszła 
Sonatina, na koniec organizatorzy podziękowa-
li dyrektorom i nauczycielom szkół, dzieciom  
i młodzieży, zespołowi Sonatina oraz dyrektorowi 
Kuźnicy Andrzejowi Karpińskiemu za pomoc 
w przygotowaniu wydarzenia, a Rycerze Kolum-
ba rozdawali paniom materiały informacyjne. 

Jacenty Kita

z powodzeniem zaprezentował się zespół Mich-
niowianie, który otrzymał wyróżnienie za przed-
stawienie Pieżoki.

Na scenie kieleckiego WDK oglądaliśmy arty-
stów z całego województwa, a zwyciężył zespół 
Śpiewające Jodły. 

Wydarzenie było ucztą dla miłośników gwary 
kieleckiej i folkloru. Przegląd Teatrów Wiejskich 
chroni od zapomnienia wiele zwyczajów i tradycji 
wielskich, które dziś współczesny człowiek może 
zobaczyć tylko w formie przedstawienia.

W niedzielny poranek, 10 grudnia, w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się 
Przegląd Teatrów Wiejskich. W tegorocznej edycji 

Wyróżnienie dla Michniowian
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29 listopada 2017 r. w niespełna 10 tysięcz-
nym Suchedniowie okazało się, że sztuka ma dla 
mieszkańców ogromne znaczenie. Ponad dwu-

stu Suchedniowian i nie tylko udowodniło to, 
przychodząc na wernisaż wystawy SPA Sanus 
per Artem do Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 
Kuźnica. Wernisaż był wieczorem spotkań, pozy-
tywnych emocji, energii, refleksji, uniesień oraz 
wzruszeń i bez wątpienia wpłynął uzdrawiają-
co na duszę mieszkańców. Zaprezentowało się  
28 artystów mieszkających w Suchedniowie lub 
z miastem związanych emocjonalnie i rodzinnie. 
Ich osobowości, podejście do sztuki oraz do Od-

biorców ich twórczości jest dowodem, że w sztu-
ce nie ma granic. Wystawa jest niezwykłym, uni-
kalnym połączeniem wielu dziedzin, osobowości 
i talentów. Tworzy spójną całość, w której każdy 
element, choć tak różny od kolejnego, pasuje do 
następnego. 

Wchodząc do sali, po prawej stronie widzimy 
kolorowe i wesołe zabawki ludowe autorstwa 
Włodzimierza Ciszka. Zabawka - rękodzieło – 
dzieło sztukibudzie wiele wspomnień, zwłasz-
cza wśród starszych mieszkańców Suchedniowa 
- prawie każdy z nich miał kiedyś kolorowy wózek 
czy konia na biegunach. Przestrzeń nad zabaw-

Wielka sztuka w małym mieście
ką wypełnia poezja - trzy 
tomiki Tomasza Piw-
ko, pełne refleksji i py-
tań o sens i sedno oraz 
wyeksponowane w gra-
ficznej formie wiersze 
Emila Tokarczyka. Ten 
matematyk z wykształ-
cenia, a poeta z potrzeby 
duszy, inspiracje odnaj-
duje w przeżywaniu, em-
patycznym wchodzeniu 
w sytuacje międzyludzkie, odkrywanie kosmosu 
wewnętrznego i poznawanie rządzących nim pra-
wideł. Poezja to chwila refleksji, zamyślenia nad 
sensem życia, doświadczenie emocji… 

Emocji w życiu na pewno nie brakowało kolej-
nemu, nieżyjącemu od kilku lat artyście. Michał 
Ludwik Dąbrowski skrywał tajemnicę, która do 

dziś fascynuje wszystkich, którzy zderzą się z jego 
intrygującą, niezwykle oryginalną twórczością. 
Swoje malarstwo zaprezentowała również Mag-

dalena Sułek, niezwykle skromna kobieta, 
a zarazem utalentowana młoda malarka i cera-
miczka. W swojej pracy artystycznej podejmuje 
tematy, które są jej bliskie przyroda oraz jej naj-
większa pasja konie. Obrazy Wojciecha Doma-
gały, wypełnione są ciepłem i słoneczną barwą. 
Malarstwo uzupełnia on poezją i rzeźbą, co spra-
wia, że całość twórczości harmonijnie współ-

brzmi. Malarstwo i reklama to pasja Łukasza 
Kutwina. Niezwykle utalentowany i oryginalny 
twórca potrafi na płótnie wymalować niepokój, 
zmusić odbiorcę do głębszej refleksji, zaskoczyć. 

Mistrzem pejzażu i pasteli jest Jarosław  
Jędrzejski - artysta o perfekcyjnym warszta-
cie, który w sposób niezwykły pokazuje górskie 
krajobrazy i bardzo precyzyjnie uwiecznia na 
płótnie ludzkie charaktery. Z kolei Janina Mło-
dawska to suchedniowska postimpresjonistka. 
W jej twórczości dominują rozświetlone słońcem 
pejzaże świętokrzyskie. Drugim ulubionym te-
matem są kwiaty, które maluje wyraźnymi na-
syconymi barwami. Malarką, która coraz moc-
niej zaznacza swoją obecność artystyczną jest 
Alicja Wikło, która jako doświadczony pedagog, 
swoją pasję do malarstwa i wiedzę z zakresu hi-
storii sztuki przekazuje od wielu lat młodzieży. 
Sama najbardziej lubi malować martwe natury 
i pejzaże – te najbliższe sercu - suchedniowskie.  
Andrzej Dulęba to twórca posiadający umiejęt-
ności wyrażania myśli i emocji zarówno w poezji, 
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rzeźbie jak i  malarstwie. Na wystawie zdecydo-
wał się pokazać ciekawą instalację obrazów olej-
nych inspirowanych suchedniowskimi lasami. 

Ważną część wystawy stanowią rzeźby Paw-
ła Witkowskiego, który w swojej twórczości in-

teresuje się ekspresją form. Pracuje w kamieniu, 
żelazie, brązie, ceramice i drewnie. Potrafi łączyć 
różne materiały i faktury, bawić się formą. Każ-
da jego praca jest starannie przemyślana i niesie 
ważne przesłanie ubrane w nowoczesny kostium 
sztuki. Kolejnym artystą, który reprezentuje no-
woczesny nurt w rzeźbie to Dawid Szlufik, mło-
dy, a jednocześnie ukształtowany artysta. Jego 
prace osadzone w kulturze hip – hop, street – art 
i tatuażu, charakteryzują się ciekawą, niebanalną 

kompozycją oraz perfekcyjnym warsztatem. 
Rzeźba w drewnie, malarstwo i instalacja, jed-

nym słowem dynastia artystyczna rodziny Mier-
ników. Józef, senior rodu, rocznik 1893, był arty-
stą, który tworzył tylko dla siebie, nie wystawiał 
w galeriach nie pokazywał nawet sąsiadom – 
wielka szkoda. Jego twórczość wyprzedziła cza-
sy i mody. Jego prace śmiało można pokazać we 

współczesnych galeriach. Syn Ryszard - humani-
sta, pisarz, rzeźbiarz. Mówił, że rzeźba nie może 
istnieć bez pisania, a pisanie bez rzeźby. Przed 
laty założył galerię Podwórko. Dziś prowadzi jego 
syn – Zbigniew, który sprawia, że galeria żyje 
- wciąż ją zmienia ją, ubogaca, naprawia stare 
rzeźby dziadka i ojca, łączy materiały, faktury, 
style i czasy. A po piętach już depczą mu następ-
czynie - córki i wnuczki. 

Kolejny ród artystów to Zegadłowie. Najstar-
szy - Adam - zaczął karierę rzeźbiarską w latach 
60.tych XX w. Jego prace wystawiano w całej Pol-
sce na wielu ważnych festiwalach i przeglądach 
sztuki ludowej. Wychował dwóch następców - 
braci: nieżyjącego Henryka oraz tworzącego do 
dziś Eugeniusza. Henryk był dobrze wykształ-
conym i bardzo świadomym artystą. Malował na 
szkle i rzeźbił głownie tematy religijne. Wiele po-
dróżował, a jego prace zdobią galerie na całym 
świecie. Eugeniusz nawiązał do najlepszych tra-
dycji rodzinnych. Sam określa siebie jako artystę 
naiwnego. Jest znakomitym kolorystą, jego rzeź-
by są pełne ekspresji i wdzięku. 

Dynastia Musiałów reprezentuje sztukę foto-
grafii na najwyższym poziomie. Zaczęło się w Su-
chedniowie. Marian Musiał, ojciec rodziny, za-
łożył zakład fotograficzny Tęcza w latach 40 XX w. 
Fotografował śluby, chrzciny, pogrzeby, ale zaj-
mował się również fotografią artystyczną, któ-
ra była pokazywana na wystawach kieleckiego 
środowiska fotograficznego. Córka p. Mariana 
– Anna Musiałówna - fotoreporterka, tancer-
ka, artystka baletu. Jako fotograf zawodowo była 
związana z tygodnikiem itd., Przyjaciółka, aktu-
alnie z tygodnikiem Polityka. Bratem Anny był 
Maciej, również fotoreporter. W swoich pracach 
prezentował takie sylwetki jak Andrzej Wajda, 
Krzysztof Penderecki, Jerzy Duda Gracz, 
Magdalena Abakanowicz, Alina Szapoczni-
kow czy Czesław Miłosz. I najmłodszy z rodziny 
- wnuk Mariana Musiała - Jan Anderman. Pa-
trząc na jego prace odkrywamy nowoczesnego, 
młodego artystę, który lubi pokazywać miasto 

i różne jego oblicza, zarówno infrastrukturę jak 
i ludzkie twarze. 

Fotografia to również domena Włodzimierza 
Płanety od 30 lat związanego z Suchedniowem, 
a bliżej z wsią Mostki, gdzie organizuje warsztaty 
fotograficzne. Portretuje ludzi, krajobraz kulturo-
wy oraz klimatyczne zakątki wiejskich podwórek 
i wielkich miast. Rzecz niezwykła - wystawy po-
kazywane w Nowym Jorku, Warszawie czy Kra-
kowie często miały swoje premiery w Wiejskim 
Domu Kultury w Mostkach. 

Swoją fotografię pokazał również Krzysztof 
Szczygieł, pilot, konstruktor pojazdów latają-
cych oraz autor fotografii lotniczych. Sam mówi 
o fotografii, że zastępuje wiele słów. 

Na wystawie nie zabrakło muzyki w najlep-
szym suchedniowskim wydaniu. Zespół Lorein 
reprezentuje nurt muzyczny indie rok, to jeden 
z najlepszych tego typu zespołów w Polsce. 

Dziesiątą muzę mogliśmy podziwiać, dzięki 
Marcie Pajek, reżyserce filmów animowanych, 
graficzce i malarce. Film Figury Niemożliwe i inne 
historie II to zdobywca wielu nagród w kraju i za-
granicą. Przewodnim tematem filmów artystki 
jest świat wewnętrznych przeżyć, lęków i wspo-
mnień, przenikających się między rzeczywisto-
ścią, a snem. 

Sztuka budzi emocje zarówno wśród samych 
artystów jak również jej odbiorców. Wielość i ja-
kość pokazana na wystawie SPA może zaskoczyć 
najbardziej wybrednych miłośników różnych sty-
lów i dziedzin sztuki. Małe miasto, a wielka sztu-
ka, której może nam pozazdrościć nie jedna aglo-
meracja. 

Agnieszka Włodarczyk – Mazurek 
Zdjęcia: Jacenty Kita

Wystawa SPA Sanus per Artem, została zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 
POD PRĄD przy wsparciu środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Starostwa Po-
wiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz przy ak-
tywnym udziale Artystów. 
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w Przedszkolu

Listopad, gdy już kończy dzień 
I gwiazda się pokaże.
Spotkamy się przy blasku świec
Tak jak tradycja karze. 
Niech nowy dzień obieca nam
Dni piękne i los nowy.
Niech spełnią się najlepsze z wróżb
W ten wieczór andrzejkowy.
Dawno temu późną jesienią po zakończeniu 

wszystkich prac w polu, gdy dni stawały się co-
raz krótsze, a wieczory dłuższe, następował okres 
wróżb i zalotów. Szczególnym dniem był 29 listo-
pada - wigilia św. Andrzeja kiedy to  wszystkie 
panny chciały się dowiedzieć o przyszłym losie. 
Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb pie-
lęgnowana z dziada, pradziada. Wiele przysłów 
ludowych ściśle wiąże się z tym dniem. 

Święty Andrzej uznany jest za patrona panien 
chcących szybko wyjść za mąż. Miał on pomóc 
dziewczętom w odkrywaniu tajemnic przyszłości. 

Natomiast chłopcy gromadzili się na podobne 
wróżby w przeddzień imienin Katarzyny, czyli 24 
listopada. Przeważały w nich wróżby związane 
ze snem. Jednak katarzynki były mniej atrakcyj-
ne od dziewczęcych andrzejek i z czasem odeszły 

Wieczór wróżb i zabaw w przedszkolu
w niepamięć. Obecnie oba obrzędy są połączone 
i obchodzone równocześnie jako tradycyjne an-
drzejki.

Wigilia świętego Andrzeja, przypada 29 listo-
pada i jest to tradycyjny wieczór wróżb, który 
zawsze obchodzą również przedszkolaki. W tym 
roku w nieco inny sposób niż zazwyczaj, ale też 
na wesoło. Najpierw panie zapoznały dzieci z tra-
dycjami andrzejkowymi, aby następnie przejść do 
wróżb i zabaw przepowiadających, co czeka każ-
dego w niedalekiej przyszłości. Było wspólne cza-
rowanie przy muzyce, losowanie rekwizytu zwią-
zanego z wykonywanym w przyszłości zawodem 
oraz serduszek z imieniem sympatii, przekłada-
nie butów, losowanie kolorów i liczb, które za-
wsze coś oznaczają. Wieczorem natomiast dzie-
ci przyszły ponownie do przedszkola, tym razem 
już z rodzicami, gdzie czekały na nich wspólne 
zabawy przygotowane przez animatorów Ome-
ga Party. A wszystko nadal utrzymane w atmos-

ferze andrzejkowej. Animatorki w przebraniach 
czarownic zachęcały dzieci i rodziców do zabaw 
przy muzyce oraz wróżb. Nie zabrakło także za-
baw zręcznościowych. Wieczór wróżb zakończył 
się poczęstunkiem dla poszczególnych grup przy-
gotowanym przez rodziców. 

Justyna Bera

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki gościły 
w swoich skromnych progach Cezarego Błacha 
– burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. 

Przybył on do nas, aby zachęcić dzieci do czy-
tania, także do czytania z rodzicami. Czytanie 
daje bowiem mnóstwo korzyści, m.in. poszerza 
doświadczenia językowe dziecka, rozwija słow-
nictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby 

mówienia innych 
ludzi. Czytanie 
książek to również 
jeden z najlep-
szych sposobów 
relaksu. Wyznając 

tę zasadę pan burmistrz włączył się do naszej 
akcji Lubię, kiedy mi czytasz… i zaprezentował 
przedszkolakom wiersze Juliana Tuwima Loko-
motywę i Słonia Trąbalskiego. 

Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały czytania 
w wykonaniu Gościa specjalnego.

Justyna Bera

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. 
W ostatni piątek pluszowe misie opanowały na-
sze suchedniowskie przedszkole. Przybyły ze swo-
imi małymi właścicielami, aby wspólnie bawić 
się, świętować i uczyć.

24 listopada przedszkolaki uczestniczyły w ob-
chodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Po-
mimo tego, że na półkach sklepów pokazują się 
coraz nowocześniejsze i coraz bardziej atrakcyjne 
zabawki, moda na misie wciąż trwa. Tego dnia 
każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 
małym lub dużym, szarym, brązowym lub w in-
nym kolorze pluszowym przyjacielem  –  misiem. 
A każdy był piękny i wyjątkowy.

W tym uroczystym dniu każdego przychodzą-
cego w holu witały wesołe piosenki o misiach. 
W godzinach przedpołudniowych przedszkolaki 
zostały zaproszone do wspólnej zabawy w mi-
siowej krainie Misiolandii. Zaprezentowały swo-
je Przytulanki, poznały historię święta, bawiły się 

przy piosenkach i rymowankach, rozwiązywały 
zagadki i łamigłówki. A na zakończenie zostały 
obdarowane słodkim małym co nieco. Ten dzień 
w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej 
zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzie-
ciom sam fakt zaprezentowania swojego misia 
kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

Justyna Bera

Czytanie z burmistrzem w przedszkolu
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Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli zaprosiło szkoły z województwa świę-
tokrzyskiego do udziału w kolejnej już, siódmej 
edycji projektu Szybuj bezpiecznie w interneto-
wej chmurze 2017. Jego organizatorami są: Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach i Komenda Wojewódzka Policji 
w Kielcach. Ma on na celu upowszechnienie wśród 
dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego 
korzystania z zasobów Internetu, rozwijanie umie-
jętności odpowiedzialnego korzystania z mediów 
społecznościowych oraz korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności 
z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do-
stępnych w chmurze internetowej.

Szkoła Podstawowa w Ostojowie skorzystała 
z zaproszenia i uczniowie klas I-III wzięli udział 
w projekcie. Koordynator projektu w naszej szko-

Realizujemy projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”
le - pedagog Bożena Kaniewska wzięła udział 
w konferencji rozpoczynającej realizację projek-
tu. Następnie zorganizowano spotkania warszta-
towe z uczniami, na których dzieci odpowiadały 
na pytania problemowe związane z sytuacjami 
dotyczącymi niewłaściwego korzystania z kom-
putera, a co za tym idzie z Internetu. Poruszano 
tematy związane z konsekwencjami niewłaści-
wego wykorzystania Internetu do przemocy ró-
wieśniczej, obrażania kolegów i kontaktów z oso-
bami nieznajomymi. 

Kolejnym etapem projektu było spotkanie 
z policjantami. Naszymi gośćmi byli podkom. 
Anna Sławińska i asp. Mariusz Kamiński. 
Przeprowadzili oni rozmowę z uczniami na tema-
ty związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczo-
ścią. Pokazali miedzy innymi film pt. Zuźka i Tu-
nio poznają Internet. Dzieci z zainteresowaniem 
wysłuchały policjantów, jak również zadawały 

im pytania. Efektem końcowym było wykonanie 
indywidualnych prac plastycznych pt.: Mądrze, 
grzecznie i bezpiecznie korzystam z Internetu, któ-
re będą ilustracją do jednej z kart 12-stronico-
wego, rocznego kalendarza ściennego. Wszyscy 
uczniowie chętnie przystąpili do realizacji zada-
nia. Spośród wszystkich prac komisja w składzie: 
Gabriela Karpińska, Justyna Prusek, Jacek 
Działak wybrali trzy najciekawsze prace. Laure-
atami I etapu konkursu zostali: Oskar Pawelec 
z klasy I, Natalia Brzoza z klasyII, Julia Mirek 
z klasy III. Gratulujemy! Prace laureatów zostały 
przesłane do Kielc, gdzie wezmą udział w kolej-
nym etapie konkursu. Z niecierpliwością czekamy 
na wyniki.

Zwieńczeniem projektu jest wystawa prac 
uczniów klas I-III pt. Szybuj bezpiecznie w inter-
netowej chmurze, którą można obejrzeć w naszej 
szkole na dolnym korytarzu.

Czytamy z Burmistrzem
W zimowy ranek pierwszoklasiści z SSP 

w Ostojowie wkroczyli w świat lektury z wyjąt-
kowym gościem - Cezarym Błachem, Burmi-
strzem Miasta i Gminy Suchedniów. Wydarzenia 

pierwszych rozdziałów Drzewa do samego nieba 
Marii Terlikowskiej zmotywowały uczniów do 
poznawania kolejnych, tym bardziej, że sytuacja 
była niecodzienna, a lektura ta to piękna, pełna 
poezji opowieść o przyjaźni i codzienności grupy 
dzieciaków, poznających świat z perspektywy ko-
lejnych konarów tytułowego drzewa, rosnącego 
w samym środku miejskiego podwórka. 

Spotkaniu uczniów i Burmistrza towarzyszy-
ła rozmowa o celowości czytania i o korzyściach 
spędzania czasu z książką. W spontanicznej roz-
mowie uczniowie wymieniali i polecali tytuły 
najciekawszych ich zdaniem pozycji książkowych. 
Opowiadali o miejscach i czasie, w którym naj-

chętniej sięgają po książki, a także o osobach, 
których najchętniej słuchają. Od dzisiaj do tego 
grona dołączyły też osobę Pana Burmistrza. 

Zainicjowana przez Pana Burmistrza sytuacja 
przypomina nam wszystkim o randze wspólne-
go czytania. Bo czytanie książek to sposób na 
mądry kontakt z dzieckiem i jedna z najskutecz-
niejszych strategii wychowawczych, jakie do tej 
pory wymyślono. Czytając budujemy silną więź 
emocjonalną z dzieckiem, rozwijamy umiejętno-
ści językowe i komunikacyjne, pobudzamy roz-
wój wyobraźni. Wyimaginowany świat, w który 
dziecko przenosi się za każdym razem, gdy mu 
czytamy, sprzyja  rozwojowi empatii. Sytuacje, 

w których znajdują się bohaterowie, mogą być 
drogowskazem dla dziecka w momencie, gdy 
samo napotka na swojej drodze problemy. To 
terapeutyczne działanie książki. Książki obfitują 
w wiedzę, pobudzają wyobraźnię, rozwijają cie-
kawość i zainteresowania.

Zachęceni do spędzania zimowych wieczorów 
wspólnie z książką rozmawialiśmy też o najbliż-
szych inicjatywach gminy, w których będą brały 
udział dzieci. Wszyscy zaprosiliśmy na najbliższe 
wydarzenia szkolne niecodziennego Gościa. Dzię-
kujemy za spędzony z nami czas i już dzisiaj za-
praszamy na kolejne spotkania przy książce. 
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Okres Świąt Bo-
żego Narodzenia 
to czas kiedy jeste-
śmy bardziej hojni 
niż zwykle. Chęt-
nie rzucamy arty-
kuły do koszy wy-
stawionych przez 
wolontariuszy zbie-
rających żywność 

dla potrzebujących. Uczestniczymy w różnych 
akacjach charytatywnych. Najprościej jest wspie-

Jest wśród nas człowiek o wielkim sercu 
- Pan Zdzisław Latała

rać finansowo. Nie angażujemy przy tym dużych 
zasobów czasowych i emocjonalnych, a mamy 
poczucie spełnienia dobrego uczynku.

Ale jest wśród nas osoba, która pomaga przez 
cały rok, nie tylko od święta. Robi to już od kil-
kunastu lat. Pan Zdzisław Latała. Kiedyś miesz-
kaniec Skarżyska Kamiennej, później Chmielnika, 
a obecnie znów mieszka na Kamiennej w Skar-
żysku. Za pośrednictwem szkół, trafia do dzieci 
i rodzin potrzebujących. Obdarowuje je ubrania-
mi, które kupuje za granicą. Cały swój czas, pod-
porządkowuje pomocy innym. W jego mieszka-

niu zwykle znajdują się sterty ubrań, które pan 
Zdzisław starannie segreguje, przygotowując do 
przekazania potrzebującym. Praca ta wymaga 
dużego wysiłku, a pan Latała ma już ponad 80 
lat. Mimo to darczyńca nie ustaje w działaniu, bo 
ciągle jest komu pomagać. Jak mówi, daje mu to 
ogromną satysfakcję.

Wszyscy obdarowani z błyskiem w oku ogląda-
ją i wybierają przydatne dla siebie rzeczy, ale Pan 
Latała rzadko jest świadkiem tych chwil. O tym, 
że szlachetna pomoc trafia w różne miejsca 
świadczą liczne podziękowania, które pan Zdzi-
sław z dumą prezentuje. Wśród nich i te z naszej 
szkoły z Ostojowa.

Panu Zdzisławowi - człowiekowi o wielkim 
sercu, życzymy dużo zdrowia i siły.

W środę 13 grudnia uczniów SSP w Ostojowie 
odwiedził  inspektor ds. ochrony środowiska Ja-
cek Odzimek z Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie. Opowiadał o zwierzętach towarzy-
szących człowiekowi, udomowionych i dzikich. 

Jest taki dzień w roku, na który z utęsknie-
niem czekają wszystkie dzieci- 6 grudnia! Zgod-
nie z tradycją możemy wtedy liczyć na spotkanie 
z pewnym sympatycznym brodaczem w czerwo-
nym ubraniu. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, 
zwykle nagradza upominkami tych, którzy byli 
grzeczni przez cały rok. Niestety ci mniej grzeczni 

Szczególną uwagę zwrócił na zwierzęta bezdom-
ne, zwłaszcza psy. Wyjaśnił przyczyny bezdom-
ności zwierząt oraz omówił zasady zachowania 
się w przypadku  spotkania z takimi zwierzęta-
mi. Poinformował, że na terenie naszej gminy 

znajduje się schronisko dla 
bezdomnych psów, gdzie 
można zwracać się o pomoc 
dla nich. Można też same-
mu pomóc, poprzez opiekę 
nad tymi zwierzętami, do-
starczanie karmy, zabawek 
i wyposażenia. Opowiedział 

też o zagrożeniach występujących w kontakcie 
z dzikimi zwierzętami. Zwrócił uwagę na koniecz-
ność pomocy zwierzętom poranionym w wypad-
kach komunikacyjnych. Powiedział jak należy 
zachować się w przypadku napotkania takiego 
zwierzęcia i kogo należy zawiadomić. 

Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu 
opowiadając o swoich doświadczeniach dotyczą-
cych opieki nad zwierzętami i kontaktów z nimi. 
Pan Jacek Odzimek swoim dialogiem z ucznia-
mi włączył się w edukację humanitarną, która 
jest ważnym zadaniem szkoły, a jej celem jest 
kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do 
żywych istot i środowiska, w którym żyjemy.

Jak pomóc bezdomnym i poranionym zwierzętom?

mogą liczyć co najwyżej na… rózgę. 
A jak to jest z czytelnikami naszej szkolnej bi-

blioteki? Chyba całkiem dobrze, bo Mikołaj nie 
żałował dziś nikomu słodkości, a dzieciaki, które 
prawidłowo odpowiedziały na pytania związane 
z naszym zacnym gościem, otrzymały również 
pamiątkowe dyplomy, naklejki i zakładki do ksią-

żek. Mikołajowi (który trochę przypominał Olę 
Świtek z V a) pomagały dzielnie uczennice z Koła 
Przyjaciół Książki pod kierownictwem piątokla-
sistki Natalki Zawiszy, która to wykonała również 
większość mikołajkowych dekoracji do biblioteki.

M. Rek

Biblioteczne „Mikołajki” w SSP nr 3
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sPort - rekreAcjA

Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. 
Stanisława Staszica 2 grudnia zorganizowała  

Mikołajkowy Turniej Dzikich Druzyn, w którym ry-
walizowało 7 drużyn (łącznie 56. młodych pił-
karzy) w dwóch kat. wiekowych: klasy I-IV (trzy 
drużyny) oraz V-VII (cztery drużyny). W otwarciu 

zawodów i zakończeniu uczestniczył burmistrz 
Cezary Błach, który nagrodził zwycięskie dru-
żyny pucharami, a wszystkich startujących dy-
plomami.

Mikołajkowy Turniej Dzikich Drużyn

Zawody sędziował Michał Czarnecki, sędzią 
technicznym był Waldemar Krogulec, a jego 
przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowa-
li się członkowie SKS-u: Małgorzata Zolbach 
(prezes), Krzysztof Adamiec, Jarosław Dzia-
łak, Ernest Łutczyk, Waldemar Krogulec 

i Krzysztof Zolbach.
Po kilkugodzinnych zmaganiach ogłoszono 

wyniki. W kat. młodszej zwyciężył zespół Orli-
cza (6 pkt.), na drugim miejscu była K Cztery Su-
chedniów (3 pkt.) a trzecim – Pioruny (0 pkt.). 
Zwycięska drużyna zagrała w składzie: Jakub 
Dulemba, Norbert Kwaśniewski, Miłosz Sza-
rek, Jakub Obara, Jakub Kabała, Jakub Ga-
lant, Antek Cieślik i Adam Gibarczyk. Druży-
nę do zawodów przygotowały Anna Dulemba  
i Julita Kabała.

Z kolei w grupie starszej zwyciężył zespół Ze-
nit Skarżysko Kościelne (6 pkt., 11 bramek strze-
lonych, 4 bramki stracone), przed Jedynka Team 
(11-4-5), SP 3 (6-4-2) oraz AP Korona Łączna (0-
3-11). Najlepsza drużyna grała w składzie: Wik-
toria Zając, Igor Dąbrowa, Kacper Działak, 
Antek Gryz, Szymon Woźniak, Jakub Zbroiń-
ski, Jakub Gluza, Jakub Petrykowski. Zespół 
przygotował Ernest Dąbrowa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Przed rozpoczęciem turnieju  
Tomasz Tusznio dla jego uczestników wygłosił  
pogadankę na temat zdrowego stylu życia.

Jacenty Kita
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2018 r.
1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca Graniczna, Jarzębinowa, Langiewicza, Przechodnia, Słoneczna, Wspólna, Źródłowa, Mostki.

1 i 3 wtorek każdego miesiąca
Harcerska, Jodłowa, Kielecka, Kopalniana, Młynarska, Partyzantów, Świerkowa, Topolowa, Warszawska, Gajówka 
Rejów, Wrzosowa (część od ul. Świerkowej), Zagórska. 

1 i 3 środa każdego miesiąca
Bodzentyńska, Ogrodowa, Pasternik, Żeromskiego, Wrzosowa (część od ul. Żeromskiego), Krzyżka, Ostojów, 
Ostojów - Dulęba i Ostojów - Ogonów. 

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

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

1 i 3 sobota każdego miesiąca Jasna, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Os. Jasna i i Jasna II, E. Peck, Poziomskiego, Słowackiego, Suchyni. 

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

PLASTIK - (ostatni roboczy piątek miesiąca) 26.01.2018, 23.02.2018, 30.03.2018, 27.14.2018, 25.05.2018, 29.06.2018, 27.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 
26.10.2018, 30.11.2018, 28.12.2018. 
SZKŁO - (ostatni roboczy czwartek kwartału) 29.03.2018, 28.06.2018 r. 27.09.2018, 27.12.2018. 
OPONY - (ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada) 26.04.2018, 29.11.2018
ODPADY BIODEGRADOWALNE - (od kwietnia do listopada - druga i ostatnia robocza sobota miesiąca) 14.04.2018, 28.04.2018, 12.05.2018, 26.05.2018, 
09.06.2018, 30.06.2018, 14.07.2018, 28.07.2018, 11.08.2018, 25.08.2018, 08.09.2018, 29.09.2018, 13.10.2018, 27.10.2018, 10.11.2018, 24.11.2018. 
POPIÓŁ - (od października do kwietnia ostatnia robocza sobota miesiąca) 27.01.2018, 24.02.2018, 31.03.2018, 28.04.2018, 27.10.2018, 24.11.2018, 29.12.2018. 
MAKULATURA - (ostatni roboczy wtorek półrocza) - 26.06.2018, 18.12.2018
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - (2 razy w roku) - 25.04.2018, 24.10.2018
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - (w ostatni roboczy piątek kwartału) - 30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018, 28.12.2018 

6 grudnia to dzień,  na który najmłodsi czekają 
z niecierpliwością. Tego dnia już od samego rana 
w Przedszkolu Samorządowym w Suchedniowie  
Św. Mikołaj przy głośnym dźwięku dzwonka, 
z uśmiechem i koszem słodkości witał wszystkich 
w towarzystwie Śnieżynki. Pojawił się też gość 
specjalny Cezary Błach - burmistrz Suchednio-
wa oraz Małgorzata Styczeń - przewodnicząca 
Rady Miejskiej aby obdarować dzieci cukierkami. 

Tuż po śniadaniu wszystkie grupy  przedszko-

Św. Mikołaj  i  Teatr Rodzica  w przedszkolu

laków czekała kolejna niespodzianka. Sala gim-
nastyczna zamieniła się w arenę cyrkową na któ-
rej  swoje zdolności prezentowali rodzice naszych 
pociech. 

Wszystkich gości powitał dyrektor cyrku 
w towarzystwie asystentki. Rodzice  zaprezen-
towali wspaniałe show stworzone w magicznej 
konwencji czarnego teatru. Był pokaz żonglerki 

oraz akrobacje. Zabawy Klaunów spowodowa-
ły u wszystkich salwę śmiechu. Wrażenie zrobił  
magik, który potrafił wyczarować nie tylko kró-
lika, ale przy czarodziejskiej różdżce pojawiały 
się kolorowe chusteczki. Nie zabrakło tańczących  
zwierząt prowadzonych przez  tresera. Czarny te-
atr zaczarował publiczność. Wszystkim dzieciom, 
jak i dorosłym występ bardzo się podobał, o czym 
świadczyły gromkie oklaski. 

A na zakończenie magik wykonał jeszcze jedną 
sztuczkę – wyczarował dla wszystkich Św. Miko-
łaja.  Przedszkolaki z radością przyjęły Mikołaja 
w swoich salach, gdzie zaprezentowały wiersze 
i piosenki okolicznościowe. Warto wspomnieć, że 
pojawił się też Św. Mikołaj w tradycyjnym stro-
ju biskupa. Każde dziecko zostało obdarowane 
prezentami. A Mikołaj obiecał, ze za rok znów 
nas odwiedzi…

Monika Kamionka
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Na ludowo gwarą święto-
krzyską

W tym roku rywalizacja w ramach konkursu 
VIII Dziecięcego Regionalnego Konkursu Gwa-
rą Ludową pod hasłem Chodźta bosso pu Łysi-
cy nie przyniosła naszym uczniom nagrody, ale 
reprezentanci szkoły zostali zaproszeni do sup-
portowania dorosłym wykonawcom 10 grudnia 
br. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach w ramach VII Regionalne-
go Przeglądu Gadek Toto nase ludowe godanie. 
Uczniowie: Daria Dulęba (klasa III) i Filip Drozd 
(klasa VI) zaprezentowali wiersze Mateusza Bo-
lechowskiego Po co une cłowiekowi som i To jest 
grzyb!. Uczniowie otrzymali dyplomy i bogate na-
grody książkowe ilustrujące zamiłowanie do zie-
mi świętokrzyskiej. 

24 listopada dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Ostojowie Joanna Piasta-Siechowicz 
uczestniczyła w finale I edycji Konkursu o Laur 
Mistrza Nowoczesnej Edukacji zorganizowanym 
w ramach II Forum Nowych Technologii i Innowacji 
w Edukacji i Nauce. SSP w Ostojowie została no-
minowana do nagrody na podstawie prezentacji 
multimedialnej opisującej działania szkoły w za-
kresie: 
-  otwartości na wykorzystywanie nowych na-

rzędzi pracy (technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, e-kształcenia, edukacji mobilnej, 
wykorzystywanie zasobów sieci w procesie 
kształcenia, itp.) na wszystkich przedmiotach 
w szkolnej edukacji/wychowaniu przedszkol-
nego. 

-  wykorzystywania innowacyjnych me-
tod kształcenia.

Nowe szkolne pracownie 
w Ostojowie i Trójce

W ramach projektu Pracownia edukacji ekolo-
giczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych, 
na który Gmina Suchedniów pozyskała dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podsta-
wowej w Ostojowie powstały nowe pracownie 
ekologiczno-przyrodnicze wyposażone w pomo-
ce dydaktyczne. Wartość sprzętu zakupionego do 
jednej pracowni wynosi ok. 25 tys. zł.

Dwie suchedniowskie podstawówki wzbogaci-
ły się o nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
m.in. ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, zesta-
wy do badania powietrza, gleby, wody, lupy, mi-
kroskopy, lornetki, tablety, aparaty fotograficzne, 
miernik promieniowania UV, stacja pogody. Pra-
cownie służą do prowadzenia zajęć lekcyjnych 
oraz pozalekcyjnych o charakterze przyrodni-
czym dla dzieci.

Paulina Pedryc

W sierpniu 2012 roku przybył do naszej Para-
fii ksiądz Wojciech Marchewka. Dał się  poznać 
nie tylko jako duszpasterz i katecheta ale jako 
człowiek posiadający bogate zainteresowania - 
historią, literaturą oraz sztuką. Będąc katechetą 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck w Su-
chedniowie, zainteresował się postacią patronki 
szkoły - w archiwach państwowych odnalazł wie-
le materiałów, których szkoła jeszcze nie posiada-
ła. Organizował i organizuje każdego roku Miste-
rium Męki Pańskiej, Zamyślenia Adwentowe. Sam 
pisze scenariusze, reżyseruje. Potrafi skupić wo-
kół siebie parafian – aktorów, którymi są, dzie-
ci, młodzież i dorośli. Jest organizatorem mniej-
szych i większych form teatralnych, pasjonatem 
historii, literatury i sztuk plastycznych. W kościele 
są również wystawiane obrazy i grafiki artystów 
suchedniowskich. Dzieli się z parafianami swoimi 
zainteresowaniami, które przysparzają mu życzli-
wości i popularności.

Ja również zostałam przez Księdza Wojciecha 
zachęcona do działania. Otóż w styczniu 2014 
roku z wizytą duszpasterską przyszedł do mnie 
ksiądz Wojciech i nie byłoby w tym nic nad-zwy-
czajnego, ponieważ co roku przyjmuję księdza 
z wizytą kolędową, gdyby nie to, że wykazał duże 
zainteresowanie twórczością malarską mojego 
nieżyjącego syna Michała. Po krótkiej pogawęd-

ce, ze strony księdza Wojciecha padły słowa przy-
naglenia a zarazem propozycja, by obrazy Micha-
ła zostały koniecznie pokazane w Suchedniowie, 
gdzie mieszkał i tworzył. Na początek - obrazy in-
spirujące życie w świetle Bożym i z Bogiem, miały 
zostać wystawione i ostatecznie zostały wysta-
wione w kościele parafialnym w Suchedniowie 
w czasie Wielkiego Postu. A indywidualna wysta-
wa, posiadanych i wypożyczonych obrazów, zor-
ganizowana została w miesiącu maju tegoż roku. 
Ksiądz Wojciech nie tylko był inspiratorem tych 
wystaw, ale pomagał i radził całemu zespołowi 
życzliwych ludzi, którzy z całym sercem zaanga-
żowali się w przygotowanie wystawy, która mia-
ła miejsce w Domu Kultury „Kuźnica”  1-3 maja 
2014 r. Następnie wystawa została przeniesiona 
do Biblioteki Publicznej w Suchedniowie. W tym 
miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy byli ze mną w tamtym czasie, a szczegól-
nie dziękuję księdzu Wojciechowi za wsparcie 
i przynaglenie do działania. 

Dzięki tamtym działaniom, dziś obrazy Michała 
wpisały się na stałe w przestrzeń publiczną Su-
chedniowa za sprawą wydanych albumów i zbio-
rowej wystawy artystów z Suchedniowa, których 
organizatorem jest Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna POD PRĄD.

Magdalena Dąbrowska-Tabor

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji
-  stopnia wykorzystywania platform e-admini-

stracyjnych, systemów zarządzania procesem 
edukacji wykorzystywania e-narzędzi do kon-
taktu z rodzicami i uczniami.

-  innowacyjnych zespołów pedagogicznych.
-  innowacyjnych uczniów.
- innowacyjnych rozwiązań architektonicznych 

oraz wyposażenia.
-  wyposażenia w rozwiązania techniczne sprzy-

jające tworzeniu nowoczesnych warunków 
dla nauki.
Nominowano  83 szkoły i placówki edukacyjne 

z całej Polski: przedszkola lub placówki działają-
ce w innej formie edukacji przedszkolnej, szkoły 
podstawowe, gimnazja lub licea, a także technika 
i szkoły zawodowe.

Dla szkoły w Ostojowie to wielkie wyróżnienie. 
Dziękujemy organizatorom za uznanie naszych 
działań. 

Wizyta księdza Wojciecha – kolęda
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ENGLISH? WHY NOT. 
          
           Zima (winter) w pełni. Jedni zimy nie lubią bo to 
przecież ślisko, zawieje i zamiecie śnieżne (blizzards), trzeba 
się ciepło ubierać, można się przeziębić a inni wprost 
przeciwnie. Jak pięknie wyglądają oszronione (frosted) 
drzewa tworząc bajkowy krajobraz. Dzieci z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niecierpliwością oczekują kiedy będzie można lepić bałwana 
(snowman) i bawić się śnieżkami (snowballs). Oczywiście 
zimą królują sporty zimowe takie jak narty (ski) czy łyżwy 
(skates). Aura w Polsce bywa kapryśna, czasami możemy 
liczyć na śnieg w górach a czasami nie. Górale zawsze 
przewidują jaka będzie zima 
 „ ... na pewno spadnie bioły śnieg a widzi mi sie ze mrozik 
tyz przyndzie i to dość porzomny bo zwiezynta nisko 
schodzom i trawe wyzerajom to znacy ze se chcom na zime 
na wierchu zostawić, tak ze trza sie narychtować w ciepłe 
ubrania, duzo drzewa nazbierać do polenia bo zima bedzie 
łostro . A kiedy  by sie tak troche pozminiało to i temu ze 
pogoda to jakowy to i baba, zmiennom bywo i cłowiek w 
zyciu nie wie co na drugi dzień wymyśli”. 
A ci  którzy chcą mieć pewność że śnieg na pewno  będzie, 
wybierają sie do Austrii, Włoch czy też Francji. Tam znajdą 
szerokie, dobrze przygotowane trasy narciarskie (ski runs/ski 
trails) i  niezatłoczone wyciągi (ski lifts).  
          Młodzież preferuje jazdę na desce (snowboarding). 
Nie jest to takie proste ale  jak doradza jeden z mistrzów, 
jedynym czynnikiem powodującym przyspieszenie na stoku 
jest grawitacja a rola snowbordzisty ogranicza się do zmiany 
kierunku deski przy skręcie lub ustawieniu jej prostapadle do 
stoku (slope). Kiedy chcemy zahamować należy naciskać na 
krawędzie bo  w innym przypadku grawitacja zwycięży i 
polecimy w dół. Prawda że proste?... Teoretycznie tak. 
          Dla niektórych jazda na snowboardzie ot tak po prostu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
to za mało. Poszukiwacze wrażeń (thrill-seekers) wyszukują 
sporty ekstremalne (extreme sports) takie jak np. zjazd  
 
 
 
 

 
 
 
 
kajakiem ze stoku (snow kayaking) czy nurkowanie pod 
lodem (ice diving) gdzie jest tylko jedno wejście pod lód i  
jedno wyjście. Wrażenia są podobno niesamowite, 
krystalicznie czysta woda a w niej magiczne,  podwodne 
życie.  
          Mniej niebezpieczny a bardzo popularny sport zimowy 
to jazda na łyżwach. Mamy coraz więcej sztucznych lodowisk 
i nie jesteśmy uzależnieni od ujemnych temperatur. Jazda 
figurowa na lodzie (figure skating) była pierwszą zimową 
dyscypliną włączoną do Igrzysk Olimpijskich w 1908 roku. A 
skąd wzięła się nazwa? Dawniej, łyżwiarze musieli w ramach 
zawodów wykonywać figury geometryczne na lodzie, gdzie 
oceniano precyzję wykonania, zdolność utrzymania 
równowagi i wdzięk podczas odtwarzania trzech, 
wylosowanych z 48 figur. Póżniej zrezygnowano z tych 
wymagań. Parą które zapisała się na stałe w historii 
łyżwiarstwa figurowego jest Jayne Torvill i Christopher Dean 
W 1984 roku w Sarajewie tańcząc do Bolera Ravela zdobyli 
złoty medal. Po ich występie publiczność oszalała a sędziowie 
nie wiedzieli jak się do tego odnieść, ponieważ program był 
za długi i zawierał elementy niezgodne z regulaminem. 
Ostatecznie dali oni najwyższą punktację w historii 
łyżwiarstwa figurowego. Był to przepiękny występ z 
elementami akrobatyki i baletu, pełen emocji, niezapomniane 
wrażenie. Zobaczcie koniecznie na YouTube.  
          A na koniec idiom związany ze sportami zimowymi. 
Jeśli ktoś mówi „ Don’t skate on thin ice” to ostrzega aby nie  
ponosić ryzyka, nie stąpać po niepewnym gruncie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Have you enjoyed my article? 

 
 

winter – zima 
blizzard – zamieć 
frosted – oszroniony 
snowman – bałwan 
snowball – śnieżka 
ski – narty 
skates – łyżwy 
ski run/ski trail – trasa narciarska 
ski lift – wyciąg narciarski 
snowboarding – jazda na desce 
slope – stok 
thrill-seekar – poszukiwacz wrażeń 
extreme sports – sporty ekstremalne 
snow kayaking – zjazd kajakiem ze stoku 
ice diving – nurkowanie pod lodem 
figure skating – jazda figurowa na lodzie 
skating on thin ice – ponosić ryzyko 
 
 
 
 
 
 
 

Angielski z gAzetą 
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Atmosfera w aptece stawała się coraz trudniejsza.  
Rosła podejrzliwość władz finansowych i podatko-
wych oraz administracyjnych. Z końcem 1950 roku 
zaczęły się pojawiać dygresje, wynurzenia i ataki na 
aptekarzy i ich pracę. W takiej to atmosferze wrogo-
ści i nieufności do aptekarzy, w myśl Ustawy z dnia 
8 stycznia 1951 roku, apteki wraz z całym wyposaże-
niem, towarem i zapasami zostały przejęte na wła-
sność Państwa w dniu następnym z samego rana bez 
jakiegokolwiek odszkodowania i refundacji.

Tak właśnie zakończył się w dziejach Państwa Pol-
skiego pewien okres dotyczący aptekarstwa i far-
macji. Zamknięta została karta dziejów prywatne-
go aptekarstwa polskiego, aptekarstwa które nie 
patrzyło na planowanie, wyścig zysków, wątpliwy 
sukces, współzawodnictwo i efekt. Jego celem i ideą 
były solidność, dokładność, pracowitość i praktyka, 
zaś motorem postępowania i działania – zamiłowa-
nie i nakaz służenia bliźniemu, który o jakiejkolwiek 
porze dnia i nocy potrzebował pomocy w postaci leku 
i serdecznego słowa nadziei z ust troskliwego o nie-
go aptekarza.

Po przejęciu apteki przez Państwo, dotychczasowy 
jej właściciel prow. Farm. Stefan Górbiel mianowany 
został jej kierownikiem.  W dniu 9 stycznia 1951 roku 
rano do apteki przyjechała grupa urzędników staro-
stwa i przejęła lokal apteczny z szopami, meblami 
i urządzeniami aptecznymi, oraz wszystkie leki znaj-
dujące się w aptece według remanentu sporządzane-
go jak co roku na dzień 15 stycznia. Personel pozostał 
ten sam tj. kierownik  Apteki Społecznej nr 44 – prow. 
farm. Stefan Górbiel, laborant Maria Sułko i sprzą-
taczka Zofia Staszewska. O pensjach nie było ani sło-
wa. Po kilku dniach Maria Sułko udała się do oddziału 
wojewódzkiego Centrali Aptek Społecznych w Kiel-
cach, gdzie uzgodnione zostały takie sprawy jak: czas 
pracy apteki, pensje dla pracowników, czynsz dla 
właściciela posesji i inne.

W zimie 1951 roku szalała w Polsce epidemia gry-
py. Był to czas straszny dla aptek, bo było one na to 
nieprzygotowane. Brakowało najprostszych leków, 
opłatków, butelek, syropów, korków itp., a oprócz 
tego szły wieści, że aptekarze pochowali leki z zemsty 
za upaństwowienie ich majątków. Była to sytuacja 
trudna i bardzo bolesna dla farmaceutów, gdyż oni 
nic nie mogli na to odpowiedzieć. Wtedy też odbył się 
remanent, w czasie którego leki spisywało się na ma-
łych karteczkach w dwóch egzemplarzach. Oryginały 
zabierała komisja, a kopie wyceniał właściciel. Było 
tego bardzo dużo, gdyż towar nie był skomasowany.
(Nasz Suchedniów z 21, 22 lutego 2015 r.)

Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

NASZE DZIEDZICTWO

Aptekarz Józef Dulęba
Swego czasu pisałem o praktykantach w suche-

dniowskiej aptece, w tym o Józefie Dulębie, który 
przyuczał się do zawodu od 27 stycznia do 13 maja 
1886 roku. Dzięki jego wnukowi Witoldowi Dulębie 
mogę przybliżyć sylwetkę Józefa i jego rodziny w 148 
rocznicę jego urodzin.

Urodził się 4 lutego 1867 roku w Suchedniowie. Był 
synem Leopolda i Józefy z domu Działak. Dyplom pro-
wizora farmacji uzyskał na Uniwersytecie Warszaw-
skim w 1896 roku. Cztery lata później, 20 lutego 1900 
roku poślubił Jadwigę Pasierbińską, ze znanej rodziny 
aptekarskiej w Zawierciu. Ojciec Jadwigi, Stanisław 
Pasierbiński urodził się w Szczekocinach i był zało-
życielem pierwszej apteki w Zawierciu. Józef Dulęba 
w roku 1911 założył trzecią aptekę w tym mieście. 
Zmarł w 1917 roku i został pochowany w Zawierciu.

Józef i Jadwiga mieli dwoje dzieci. Córka Maria 
wyszła za Krawczyka, właściciela fabryki w Zawier-
ciu. Syn Jan skończył medycynę na Uniwersytecie 
Warszawskim. W latach 30-tych pracował w Krynicy 
Zdrój w Oddziale Zdrojowiskowym Kliniki Położniczo-
Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ożenił 
się z Aliną i mieli syna Witolda. Jan zmarł w 1967 roku 
w Myszkowie. 
(Nasz Suchedniów z 4 lutego 2015 r.)

Personel i zaopatrzenie  
apteki w czasie wojny

Warto w tym miejscu wspomnieć ludzi, którzy pra-
cowali w okresie okupacji w aptece, ponieważ jak już 
wcześniej pisałem niejednokrotnie narażali swoje ży-
cie. W latach 1939-1945 w aptece Stefana Górbiela 
w Suchedniowie pracowali: Józef Górbiel - pomocnik 
(1 września 1939 – 31 marca 1945), Maria Sułko (z d. 
Górbiel) - pomocnik (od 1 kwietnia 1940), Stefania 
Górbiel

– uczennica (24 czerwca 1941 – 1 października 

1945), Tadeusz Bobrzecki – pomocnik (20 kwietnia 
1941 – 31 października 1942), Marek Landosz vel 
Landes – mgr farm. (17 września 1943 – 7 września 
1944), Władysław Sułko – laborant (30 września 
1943 – czerwiec 1945), Maria Żwirska – pomocnik (1 
października 1944 – czerwiec 1945). Ponadto w apte-
ce pracowały: Anna Fąfara (z d. Wilkosz), Maria Świ-
tek (z d. Pachla), Felicja Kwaśniewska (z d. Pajek), 
Maria Janicka (z d. Pajek), Władysława Serek (z d. 
Dulęba), Zofia Staszewska.

W okresie okupacji hitlerowskiej nie było łatwo 
o zaopatrzenie. W tym okresie apteka zaopatrywa-
ła się w firmach: Aptekarskie Biuro Zleceń „Herod” 
w Warszawie – nalepki, farby; Laboratorium Far-
maceutyczne Wł. Rozpędzichowskiego w Warszawie; 
Tadeusza Zalewskiego w Warszawie – wazelina, ich-
tyol, tabletki Ems; Polski Przemysł Korkowy w War-
szawie; Z. Wolski i S. Bielawna w Warszawie; M. Tule-
ja w Warszawie – wazelina, mydła; St. Romanowicz 
w Warszawie; dr. K. Wenda Zakłady Przemysłowo 
Handlowe SA  w Warszawie; dr. A. Wander SA Fabry-
ka Chemiczno-Farmaceutyczna w Krakowie; „Phar-
ma” Gehe F. Reinhelt AG w Krakowie; Laboratorium 
Chemiczne dr. S. Kugler w Krakowie; Hurtownia Ap-
teczna „Farmag” sp z co we Lwowie i Tarnowie; Alba 
Verbandwaffe und Verbantstoffabrik w Warszawie; 
Hurtownia Apteczna mgr Jan Błaszczyk w Radomiu; 
Francuskie Towarzystwo Akcyjne „Perun” w Warsza-
wie i Skarżysku; Roman Richter Gummi Asbestwa-
ren w Radomiu; Spółdzielnia Spożywców „Społem” 
w Kielcach i Radomiu.
(Nasz Suchedniów z 16 lutego 2015 r.)

Apteka w czasach PRL
Wraz z nadejściem wyzwolenia zaczęły się nowe 

sprawy, troski i kłopoty. Dnia 1 lipca 1945 roku prof. dr 
Bronisław Koskowski, prezes Naczelnej Izby Aptekar-
skiej w Warszawie w odezwie do właścicieli wszyst-
kich aptek podał do wiadomości fakt powstania NIA 
oraz prosił o jednorazową wpłatę tysiąca złotych na 
cele organizacyjne (oprócz normalnych składek). Ale 
to nie jedyne obciążenia. W związku z odbudową kra-
ju, właściciel apteki musiał zapłacić na Premiową Po-
życzkę Odbudowy Kraju 20 tysięcy złotych, na pomoc 
zimową 1946 roku – 3500 złotych, na kontyngent na-
łożony przez Urząd Gminy – 100 kg żyta lub 2000 zło-
tych oraz inne coraz to nowe cele.

Systematycznie rosło zagrożenie podatkowe 
i domiarowe, a o leki było coraz trudniej. Brakowa-
ło leków, opatrunków, artykułów gumowych, szkła 
aptecznego, opakowań, korków i innych rzeczy. Do-
chody z apteki były coraz mniejsze, a Ubezpieczalnia 
Społeczna zalegała z płaceniem rachunków za leki. 
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W dniach 1-3 grudnia w Białymstoku rozgrywane były Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików. Kapi-
talny występ zanotowały nasze drużyny zdobywając złoto i srebro. Na najwyższym stopniu podium stanęły juniorki 
grające w składzie: Wiktoria Dąbczyńska, Aleksandra Pająk, Izabela Pajek, Katarzyna Zięba.
W finałowej rozgrywce odniosły komplet zwycięstw, wygrywając kolejno z Yonex Team Lublin 4:1, Hubalem Biały-
stok 5:0, Energią Lubliniec 4:1 i w decydującym pojedynku z Unią Bieruń 3:1. Punkty na wagę tytułu mistrzowskiego 
zdobyły Wiktoria i Iza w deblu, więc nie musiano grać drugiego debla, ponieważ sprawa pierwszego miejsca została 
rozstrzygnięta na korzyść suchedniowianek.
Młodziczki grały w składzie: Julia Pająk, Julia Pajek, Weronika Zięba, Aleksandra Pawlukiewicz. Dziewczęta 
rozpoczęły bardzo dobrze wygrywając swoją grupę, po ograniu Hubala 5:0 i Badmintona Stare Babice 3:2. W finale 
nie dały rady Unii, przegrywając 0:3. Ostatecznie stanęły na drugim stopniu podium.
To już 137 i 138 medal zdobyty przez sekcję badmintona Orlicza na zawodach rangi Mistrzostw Polski. Gratulujemy 
zawodniczkom i trenerom Aleksandrze Dąbczyńskiej i Stefanowi Pawlukiewiczowi kolejnego złota i srebra, 
co jest równoznaczne z tytułami mistrza i wicemistrza Polski.
Wkrótce na Naszym Suchedniowie podsumowanie roku 2017.

Podium dla pingpongistów
W sobotę, 25 listopada w Wąchocku odbył się II Wo-

jewódzki Turniej Kwalifikacyjny w tenisie stołowym. 
W rozgrywkach uczestniczyli najlepsi zawodnicy z woje-
wództwa świętokrzyskiego, którzy rywalizowali o prze-
pustkę do II Grand Prix Polski (15-17 grudnia w Wałbrzy-
chu).

W wąchockim turnieju STS Orlicz 1924 Suchedniów 
reprezentowało czterech graczy, którzy zaliczyli kolejny 
bardzo dobry występ, zajmując trzy pierwsze miejsca(!). 
W finale spotkało się dwóch naszych pingpongistów. Na 
najwyższym stopniu podium stanął Paweł Włodyka 
pokonując kolegę z drużyny Wiesława Mazurka 3:1.

W półfinałach Włodyka wygrał z Dawidem Stą-
pór (KTS Sandomierz) 3:1, a Mazurek w takim samym 
stosunku ograł Macieja Stochmala (UKS Orlęta Bilcza). 
Z tym ostatnim bój o 3 miejsce stoczył Bartosz Maj-
cher, wygrywając po zaciętym pojedynku 3:2. Najmłod-
szy w ekipie Orlicza Michał Majcher zakończył turniej 
na wysokim 7 miejscu. Gratulujemy udanego występu!

STS Orlicz 1924 liderem!

W sobotę, 9 grudnia drużyna STS Orlicz 1924 rozegra-
ła kolejny mecz w III lidze tenisa stołowego. Tym razem 
w Sandomierzu zmierzył się z mającym wysokie aspira-
cje KTS. Do pierwszej partii podszedł lider miejscowej 
ekipy Dawid Stąpór, jednak musiał uznać wyższość Bar-
tosza Majchera.

Na drugim stole pewne zwycięstwo odniósł Wie-
sław Mazurek pokonując Tomasza Pióro 3:0. Chwilę 
potem kolejne dwa punkty po stronie Orlicza zapisali 
Paweł Włodyka wygrywając z Grzegorzem Marcem 
oraz Piotr Odelski zwyciężając z Pawłem Kokosą. Oba 
deble również padły łupem graczy Orlicza. Podobnie 
było z kolejnymi grami singlowymi, choć szczególnie 
spotkanie Pawła Włodyki z Dawidem Stąpór dostar-
czyło wielu emocji i obfitowało w piękne akcje. Osta-
tecznie Orlicz odniósł bardzo przekonujące zwycięstwo 
10:0, tracąc przy tym zaledwie jednego seta!

Po rozegraniu sześciu meczów suchedniowianie pro-
wadzą w drugoligowej tabeli i są coraz bliżej wygrania 
rywalizacji na tym szczeblu rozgrywek. Jako jedyna dru-
żyna nie straciła jeszcze punktów.

Tabela (pierwsza trójka):
1. STS Orlicz 1924                   6  12  57:3
2. Orlęta Bilcza                        5  8  36:14
3. Polonia-Białogon Kielce  5  7  35:15

Złoto i srebro na Mistrzostwach Polski !
SPORT

Na najwyższym stopniu podium (1 miejsce) stoją złote medalistki z Orlicza

Po lewej stronie (2 miejsce), na podium stoją srebrne medalistki z Orlicza, a z przodu trenerka Aleksandra Dąbczyńska.
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wił rekord tegorocznej edycji strzelając 6 goli. Hat tric-
kiem popisał się jeszcze tylko Krzysztof Rzeszowski.
*Team Spiryt – Piekarnia 1 2 – 9
Patryk Dulęba 3, Przemysław Wojtyna 22 / Piotr Grzejsz-
czyk 3, 6, 18, 20, 28, 28, Łukasz Tuśnio 8, Paweł Działak 
17, Daniel Lasotka 26
*Las Palmas – Skład Węgla i Papy 4 – 1
Piotr Mądzik 6, 27, Patryk Herman 5, Robert Miernik 28 
/ Bartosz Pająk 30
*AKS Wzdół – Drewmar 6 – 4
Mateusz Kołodziejski 5, 30, Piotr Ryba 9, Mateusz Wikło 
18, Paweł Łapka 23, samobójczy (Mateusz Sikora) 1 / Mi-
chał Zegadło 13, Maciej Nowak 26, Rafał Grudniewski 27, 
Grzegorz Skarbek 30
*Abstynenci – PMP.sko.pl 2 – 9
Gabriel Badowski 4, Mateusz Miernik 21 / Krzysztof Rze-
szowski 1, 7, 30, Przemysław Sułek 17, 28, Maciej Kwa-
śniewski 27, 27, Paweł Rzeszowski 9, Michał Bator 15
*Euro Mobil – Drewrut 3 – 4
Dawid Dulęba 22, 28, Maciej Głowaczewski 30 / Mariusz 
Płusa 3, Adam Imiela 17, Kamil Rut 23, Albert Bińkow-
ski 30
&Piekarnia 1 – Drewrut 2 – 5
Piotr Grzejszczyk 17, 24 / Adam Imiela 11, 21, Albert Biń-
kowski 12, 16, Kamil Rut 13

Kłopoty kadrowe siatkarzy
W poniedziałek, 27 listopada siatkarze Orlicza roze-

grali mecz o mistrzostwo III ligi. W szóstej kolejce po-
dejmowali w Suchedniowie lidera KU AZS UJK Kielce. 
Niestety goście okazali się zbyt wymagającym rywalem 
i wygrali po czterosetowej walce. 
Orlicz - KU AZS UJK 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 15:25).

W piątek, 8 grudnia biało-niebiescy grali w Skarży-
sku z drużyną Domino Galeria Ciepła. Siatkarze Orlicza 
od pewnego czasu mają problemy kadrowe i w tym 
meczu zastosowali kilka roszad, niestety na wiele się to 
nie zdało.
Domino Galeria Ciepła - Orlicz 3:0 (25:12, 25:20, 25:22)
Skład: Garbala, Kowalski A., Adamczyk, Kowalski 
R., Wiśniewski, Marszałek, Dzialowski 

W poniedziałek, 11 grudnia Orlicz podejmował Siat-
karza Staszów. Gra wyglądała lepiej niż w Skarżysku, ale 
to było za mało na rywala. Goście w każdym secie zdo-
bywali przewagę 3-4 punktową i już nie dali się dości-
gnąć. W dalszym ciągu drużyna szuka odpowiedniego 
ustawienia, ale jak na razie nie może złapać odpowied-
niego rytmu.
Orlicz - Siatkarz Staszów 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)
Skład: Garbala, Adamczyk, Wiśniewski, Zatorski, 
Nowak, Marszałek, Dzialowski, Makuch, Dróżdż.

Po rozegraniu 8. meczów Orły zajmują 9. miejsce 
z pięcioma puntami. Za biało-niebieskimi są tylko Fod-
der Kielce (4 pkt.) i Czarni Połaniec (4 pkt.).

13. edycja Suchedniowskiej 
Ligi Futsalu
W niedzielne popołudnie, 26 listopada w hali sportowej 
rozpoczęły się rozgrywki Suchedniowskiej Ligi Futsa-
lu, którym patronuje burmistrz Cezary Błach. Jest to 
największa tego typu impreza na naszym terenie, a te-
goroczna edycja jest już 13. W rozgrywkach uczestni-
czy 10 drużyn, które grają systemem każdy z każdym. 
W pierwszej kolejce strzelono 37 goli, co daje przecięt-
ną ponad siedem bramek na mecz. Najskuteczniejsi byli 
Mateusz Wikło i Dominik Chrzanowski (obaj AKS), 
którzy zaliczyli hat-tricki.
*PMP.sko.pl – Drewrut 1 : 3
Mateusz Witkowski 18 / Albert Bińkowski 3, 25, Kamil 
Ślęzak 6
*Las Palmas – Piekarnia 1  3 : 4
Piotr Mądzik 7, Grzegorz Kamieński 15, Łukasz Serek 23 / 
Mateusz Zięba 2, 15, Piotr Grzejszczyk 13, 21
*Abstynenci – Team Spiryt 8 : 1
Krystian Szwed 3, 10, Eryk Borczyński 16, 24,  Karol Świ-
towski 21, 27,  Mateusz Miernik 15, Gabriel Badowski 17 
/ Patryk Grzegorski 30
*AKS Wzdół – Euro Mobil 7 : 4
Mateusz Wikło 16, 29, 29, Dominik Chrzanowski 18, 25, 
30, Łukasz Łapka 6 / samobójczy (Mateusz Kołodziejski) 
3, Maciej Głowaczewski 5, Daniel Dulęba 15, Damian Ko-
walik 26
*Drewmar – Skład Węgla i Papy 4 : 2
Michał Zegadło 22, Waldemar Piasta 23, Rafał Grud-
niewski 27, Paweł Bałchanowski 30 / Konrad Majos 4, 
Bartosz Pająk 5

W niedzielę, 3 grudnia rozegrano drugą kolejkę. Tym 
razem jeden mecz został przełożony na kolejny termin, 
a w pozostałych strzelono 28 bramek. Odnotowano tyl-
ko jednego hat-tricka, a jego autorem był Mateusz Ko-
łodziejski (AKS). Wyniki II kolejki:
 *Euro Mobil – PMP.sko.pl 2 – 6
Dawid Dulęba 20, Maciej Głowaczewski 28 / Przemysław 
Sułek 17, 22, Michał Bator 26, 30, Paweł Rzeszowski 19, 
Krzysztof Rzeszowski 29
*AKS Wzdół – Las Palmas 10 – 1 
Mateusz Kołodziejski 10, 12, 25, Mateusz Wikło 7, 19, Ka-
mil Głuszek 8, 30, Dominik Chrzanowski 14, 29, Tomasz 
Mendak 22 / Robert Miernik 28
*Abstynenci – Skład Węgla i Papy 2 – 3 
Eryk Borczyński 12, 24 / Kacper Trzebiński 8, Mariusz 
Grzejszczyk 30, Jakub Ugier 30
*Team Spiryt – Drewmar 2 – 2 
Grzegorz Grzegorski 11, Patryk Dulęba 24 / Mateusz Si-
kora 19, Grzegorz Skarbek 29

W niedzielę, 10 grudnia rozegrano 3 kolejkę, w której 
strzelono aż 61(!) bramek. Piotr Grzejszczyk ustano-
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Orlicz na 7. miejscu
Zakończyła się runda jesienna w klasie okręgowej. 

Piłkarze Orlicza mogą ją zaliczyć do udanych. Na 15 spo-
tkań, wygrali 7, 3 zremisowali i 5 przegrali. Zdobyli 24 
punkty, co dało 7. miejsce w tabeli. Pewnie, że mogło 
być lepiej, ale nie narzekajmy. Innym pozytywem jest 
bardzo dobra skuteczność. Biało-niebiescy strzelili 39 
bramek i ustępują pod tym względem tylko liderowi ze 
Skarżyska, a Tomasz Staszewski z 14. golami jest na dru-
gim miejscu najskuteczniejszych strzelców.

W ostatnim meczu ligowym Orły doznały wysokiej 
porażki na własnym boisku z Granatem Skarżysko, ale 
pomimo tego nasza defensywa z 29 straconymi bram-
kami plasuje się na 9. miejscu.
*Suchedniów, 26 listopada
Orlicz - Granat Skarżysko 0:6 (0:2)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Paweł Jarząb 
(61’ Bartosz Pająk), Marcin Tacij, Hubert Janyst 
- Karol Świtowski (46’ Damian Kita), Mateusz Ra-
falski (65’ Mateusz Sikora), Piotr Mądzik , Grzegorz 
Skarbek - Tomasz Staszewski (84’ Mateusz Tumu-
lec), Piotr Solnica (84’ Adrian Solnica).

Statystyki seniorów
Koniec roku kalendarzowego sprzyja podsumowa-

niu rywalizacji na sportowych arenach. Zaczynamy od 
piłki nożnej. Piłkarze zakończyli rundę jesienną sezo-
nu 2017/2018. Poniżej prezentuje statystyki po pierw-
szej rundzie.
- wystąpiło zawodników - 21
- najstarszy zawodnik - Robert Bilski 44 lata 11 mie-
sięcy
- najmłodszy zawodnik - Mateusz Tumulec 16 lat 6 
miesięcy
- najwięcej meczów - Michał Bator, Mateusz Sikora, 
Piotr Mądzik po 15
- najmniej meczów - Dawid Zbroja 1
- najdłużej na boisku - Bator 1287 minut
- najkrócej na boisku - Daniel Kaczmarski 11 minut
- najczęściej w wyjściowej „jedenastce” - Bator, Mą-
dzik po 15 razy
- najczęściej zmieniany - Mądzik, Damian Kita, Piotr 
Solnica, Karol Świtowski po 7 razy
- najczęściej wchodzący jako zmiennik - Sikora 12 razy
- nie zmieniany na boisku - Mateusz Ubysz 12, Bilski 
3, Bartosz Pająk 1
- najwięcej bramek - Tomasz Staszewski 14
- najwięcej asyst - Piotr Solnica 9
- najwięcej żółtych kartek - Paweł Jarząb, Grzegorz 
Skarbek po 8
- najwięcej czerwonych kartek - Jarząb 2
- czerwona kartka samoistna - Kamil Olszewski 1
- najlepszy zawodnik - Piotr Solnica 4,10 pkt.
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W dniach 1-3 grudnia w Białymstoku rozgrywane były Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików. Kapi-
talny występ zanotowały nasze drużyny zdobywając złoto i srebro. Na najwyższym stopniu podium stanęły juniorki 
grające w składzie: Wiktoria Dąbczyńska, Aleksandra Pająk, Izabela Pajek, Katarzyna Zięba.
W finałowej rozgrywce odniosły komplet zwycięstw, wygrywając kolejno z Yonex Team Lublin 4:1, Hubalem Biały-
stok 5:0, Energią Lubliniec 4:1 i w decydującym pojedynku z Unią Bieruń 3:1. Punkty na wagę tytułu mistrzowskiego 
zdobyły Wiktoria i Iza w deblu, więc nie musiano grać drugiego debla, ponieważ sprawa pierwszego miejsca została 
rozstrzygnięta na korzyść suchedniowianek.
Młodziczki grały w składzie: Julia Pająk, Julia Pajek, Weronika Zięba, Aleksandra Pawlukiewicz. Dziewczęta 
rozpoczęły bardzo dobrze wygrywając swoją grupę, po ograniu Hubala 5:0 i Badmintona Stare Babice 3:2. W finale 
nie dały rady Unii, przegrywając 0:3. Ostatecznie stanęły na drugim stopniu podium.
To już 137 i 138 medal zdobyty przez sekcję badmintona Orlicza na zawodach rangi Mistrzostw Polski. Gratulujemy 
zawodniczkom i trenerom Aleksandrze Dąbczyńskiej i Stefanowi Pawlukiewiczowi kolejnego złota i srebra, 
co jest równoznaczne z tytułami mistrza i wicemistrza Polski.
Wkrótce na Naszym Suchedniowie podsumowanie roku 2017.

Podium dla pingpongistów
W sobotę, 25 listopada w Wąchocku odbył się II Wo-

jewódzki Turniej Kwalifikacyjny w tenisie stołowym. 
W rozgrywkach uczestniczyli najlepsi zawodnicy z woje-
wództwa świętokrzyskiego, którzy rywalizowali o prze-
pustkę do II Grand Prix Polski (15-17 grudnia w Wałbrzy-
chu).

W wąchockim turnieju STS Orlicz 1924 Suchedniów 
reprezentowało czterech graczy, którzy zaliczyli kolejny 
bardzo dobry występ, zajmując trzy pierwsze miejsca(!). 
W finale spotkało się dwóch naszych pingpongistów. Na 
najwyższym stopniu podium stanął Paweł Włodyka 
pokonując kolegę z drużyny Wiesława Mazurka 3:1.

W półfinałach Włodyka wygrał z Dawidem Stą-
pór (KTS Sandomierz) 3:1, a Mazurek w takim samym 
stosunku ograł Macieja Stochmala (UKS Orlęta Bilcza). 
Z tym ostatnim bój o 3 miejsce stoczył Bartosz Maj-
cher, wygrywając po zaciętym pojedynku 3:2. Najmłod-
szy w ekipie Orlicza Michał Majcher zakończył turniej 
na wysokim 7 miejscu. Gratulujemy udanego występu!

STS Orlicz 1924 liderem!

W sobotę, 9 grudnia drużyna STS Orlicz 1924 rozegra-
ła kolejny mecz w III lidze tenisa stołowego. Tym razem 
w Sandomierzu zmierzył się z mającym wysokie aspira-
cje KTS. Do pierwszej partii podszedł lider miejscowej 
ekipy Dawid Stąpór, jednak musiał uznać wyższość Bar-
tosza Majchera.

Na drugim stole pewne zwycięstwo odniósł Wie-
sław Mazurek pokonując Tomasza Pióro 3:0. Chwilę 
potem kolejne dwa punkty po stronie Orlicza zapisali 
Paweł Włodyka wygrywając z Grzegorzem Marcem 
oraz Piotr Odelski zwyciężając z Pawłem Kokosą. Oba 
deble również padły łupem graczy Orlicza. Podobnie 
było z kolejnymi grami singlowymi, choć szczególnie 
spotkanie Pawła Włodyki z Dawidem Stąpór dostar-
czyło wielu emocji i obfitowało w piękne akcje. Osta-
tecznie Orlicz odniósł bardzo przekonujące zwycięstwo 
10:0, tracąc przy tym zaledwie jednego seta!

Po rozegraniu sześciu meczów suchedniowianie pro-
wadzą w drugoligowej tabeli i są coraz bliżej wygrania 
rywalizacji na tym szczeblu rozgrywek. Jako jedyna dru-
żyna nie straciła jeszcze punktów.

Tabela (pierwsza trójka):
1. STS Orlicz 1924                   6  12  57:3
2. Orlęta Bilcza                        5  8  36:14
3. Polonia-Białogon Kielce  5  7  35:15

Złoto i srebro na Mistrzostwach Polski !
SPORT

Na najwyższym stopniu podium (1 miejsce) stoją złote medalistki z Orlicza

Po lewej stronie (2 miejsce), na podium stoją srebrne medalistki z Orlicza, a z przodu trenerka Aleksandra Dąbczyńska.
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wił rekord tegorocznej edycji strzelając 6 goli. Hat tric-
kiem popisał się jeszcze tylko Krzysztof Rzeszowski.
*Team Spiryt – Piekarnia 1 2 – 9
Patryk Dulęba 3, Przemysław Wojtyna 22 / Piotr Grzejsz-
czyk 3, 6, 18, 20, 28, 28, Łukasz Tuśnio 8, Paweł Działak 
17, Daniel Lasotka 26
*Las Palmas – Skład Węgla i Papy 4 – 1
Piotr Mądzik 6, 27, Patryk Herman 5, Robert Miernik 28 
/ Bartosz Pająk 30
*AKS Wzdół – Drewmar 6 – 4
Mateusz Kołodziejski 5, 30, Piotr Ryba 9, Mateusz Wikło 
18, Paweł Łapka 23, samobójczy (Mateusz Sikora) 1 / Mi-
chał Zegadło 13, Maciej Nowak 26, Rafał Grudniewski 27, 
Grzegorz Skarbek 30
*Abstynenci – PMP.sko.pl 2 – 9
Gabriel Badowski 4, Mateusz Miernik 21 / Krzysztof Rze-
szowski 1, 7, 30, Przemysław Sułek 17, 28, Maciej Kwa-
śniewski 27, 27, Paweł Rzeszowski 9, Michał Bator 15
*Euro Mobil – Drewrut 3 – 4
Dawid Dulęba 22, 28, Maciej Głowaczewski 30 / Mariusz 
Płusa 3, Adam Imiela 17, Kamil Rut 23, Albert Bińkow-
ski 30
&Piekarnia 1 – Drewrut 2 – 5
Piotr Grzejszczyk 17, 24 / Adam Imiela 11, 21, Albert Biń-
kowski 12, 16, Kamil Rut 13

Kłopoty kadrowe siatkarzy
W poniedziałek, 27 listopada siatkarze Orlicza roze-

grali mecz o mistrzostwo III ligi. W szóstej kolejce po-
dejmowali w Suchedniowie lidera KU AZS UJK Kielce. 
Niestety goście okazali się zbyt wymagającym rywalem 
i wygrali po czterosetowej walce. 
Orlicz - KU AZS UJK 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 15:25).

W piątek, 8 grudnia biało-niebiescy grali w Skarży-
sku z drużyną Domino Galeria Ciepła. Siatkarze Orlicza 
od pewnego czasu mają problemy kadrowe i w tym 
meczu zastosowali kilka roszad, niestety na wiele się to 
nie zdało.
Domino Galeria Ciepła - Orlicz 3:0 (25:12, 25:20, 25:22)
Skład: Garbala, Kowalski A., Adamczyk, Kowalski 
R., Wiśniewski, Marszałek, Dzialowski 

W poniedziałek, 11 grudnia Orlicz podejmował Siat-
karza Staszów. Gra wyglądała lepiej niż w Skarżysku, ale 
to było za mało na rywala. Goście w każdym secie zdo-
bywali przewagę 3-4 punktową i już nie dali się dości-
gnąć. W dalszym ciągu drużyna szuka odpowiedniego 
ustawienia, ale jak na razie nie może złapać odpowied-
niego rytmu.
Orlicz - Siatkarz Staszów 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)
Skład: Garbala, Adamczyk, Wiśniewski, Zatorski, 
Nowak, Marszałek, Dzialowski, Makuch, Dróżdż.

Po rozegraniu 8. meczów Orły zajmują 9. miejsce 
z pięcioma puntami. Za biało-niebieskimi są tylko Fod-
der Kielce (4 pkt.) i Czarni Połaniec (4 pkt.).

13. edycja Suchedniowskiej 
Ligi Futsalu
W niedzielne popołudnie, 26 listopada w hali sportowej 
rozpoczęły się rozgrywki Suchedniowskiej Ligi Futsa-
lu, którym patronuje burmistrz Cezary Błach. Jest to 
największa tego typu impreza na naszym terenie, a te-
goroczna edycja jest już 13. W rozgrywkach uczestni-
czy 10 drużyn, które grają systemem każdy z każdym. 
W pierwszej kolejce strzelono 37 goli, co daje przecięt-
ną ponad siedem bramek na mecz. Najskuteczniejsi byli 
Mateusz Wikło i Dominik Chrzanowski (obaj AKS), 
którzy zaliczyli hat-tricki.
*PMP.sko.pl – Drewrut 1 : 3
Mateusz Witkowski 18 / Albert Bińkowski 3, 25, Kamil 
Ślęzak 6
*Las Palmas – Piekarnia 1  3 : 4
Piotr Mądzik 7, Grzegorz Kamieński 15, Łukasz Serek 23 / 
Mateusz Zięba 2, 15, Piotr Grzejszczyk 13, 21
*Abstynenci – Team Spiryt 8 : 1
Krystian Szwed 3, 10, Eryk Borczyński 16, 24,  Karol Świ-
towski 21, 27,  Mateusz Miernik 15, Gabriel Badowski 17 
/ Patryk Grzegorski 30
*AKS Wzdół – Euro Mobil 7 : 4
Mateusz Wikło 16, 29, 29, Dominik Chrzanowski 18, 25, 
30, Łukasz Łapka 6 / samobójczy (Mateusz Kołodziejski) 
3, Maciej Głowaczewski 5, Daniel Dulęba 15, Damian Ko-
walik 26
*Drewmar – Skład Węgla i Papy 4 : 2
Michał Zegadło 22, Waldemar Piasta 23, Rafał Grud-
niewski 27, Paweł Bałchanowski 30 / Konrad Majos 4, 
Bartosz Pająk 5

W niedzielę, 3 grudnia rozegrano drugą kolejkę. Tym 
razem jeden mecz został przełożony na kolejny termin, 
a w pozostałych strzelono 28 bramek. Odnotowano tyl-
ko jednego hat-tricka, a jego autorem był Mateusz Ko-
łodziejski (AKS). Wyniki II kolejki:
 *Euro Mobil – PMP.sko.pl 2 – 6
Dawid Dulęba 20, Maciej Głowaczewski 28 / Przemysław 
Sułek 17, 22, Michał Bator 26, 30, Paweł Rzeszowski 19, 
Krzysztof Rzeszowski 29
*AKS Wzdół – Las Palmas 10 – 1 
Mateusz Kołodziejski 10, 12, 25, Mateusz Wikło 7, 19, Ka-
mil Głuszek 8, 30, Dominik Chrzanowski 14, 29, Tomasz 
Mendak 22 / Robert Miernik 28
*Abstynenci – Skład Węgla i Papy 2 – 3 
Eryk Borczyński 12, 24 / Kacper Trzebiński 8, Mariusz 
Grzejszczyk 30, Jakub Ugier 30
*Team Spiryt – Drewmar 2 – 2 
Grzegorz Grzegorski 11, Patryk Dulęba 24 / Mateusz Si-
kora 19, Grzegorz Skarbek 29

W niedzielę, 10 grudnia rozegrano 3 kolejkę, w której 
strzelono aż 61(!) bramek. Piotr Grzejszczyk ustano-
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Orlicz na 7. miejscu
Zakończyła się runda jesienna w klasie okręgowej. 

Piłkarze Orlicza mogą ją zaliczyć do udanych. Na 15 spo-
tkań, wygrali 7, 3 zremisowali i 5 przegrali. Zdobyli 24 
punkty, co dało 7. miejsce w tabeli. Pewnie, że mogło 
być lepiej, ale nie narzekajmy. Innym pozytywem jest 
bardzo dobra skuteczność. Biało-niebiescy strzelili 39 
bramek i ustępują pod tym względem tylko liderowi ze 
Skarżyska, a Tomasz Staszewski z 14. golami jest na dru-
gim miejscu najskuteczniejszych strzelców.

W ostatnim meczu ligowym Orły doznały wysokiej 
porażki na własnym boisku z Granatem Skarżysko, ale 
pomimo tego nasza defensywa z 29 straconymi bram-
kami plasuje się na 9. miejscu.
*Suchedniów, 26 listopada
Orlicz - Granat Skarżysko 0:6 (0:2)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Paweł Jarząb 
(61’ Bartosz Pająk), Marcin Tacij, Hubert Janyst 
- Karol Świtowski (46’ Damian Kita), Mateusz Ra-
falski (65’ Mateusz Sikora), Piotr Mądzik , Grzegorz 
Skarbek - Tomasz Staszewski (84’ Mateusz Tumu-
lec), Piotr Solnica (84’ Adrian Solnica).

Statystyki seniorów
Koniec roku kalendarzowego sprzyja podsumowa-

niu rywalizacji na sportowych arenach. Zaczynamy od 
piłki nożnej. Piłkarze zakończyli rundę jesienną sezo-
nu 2017/2018. Poniżej prezentuje statystyki po pierw-
szej rundzie.
- wystąpiło zawodników - 21
- najstarszy zawodnik - Robert Bilski 44 lata 11 mie-
sięcy
- najmłodszy zawodnik - Mateusz Tumulec 16 lat 6 
miesięcy
- najwięcej meczów - Michał Bator, Mateusz Sikora, 
Piotr Mądzik po 15
- najmniej meczów - Dawid Zbroja 1
- najdłużej na boisku - Bator 1287 minut
- najkrócej na boisku - Daniel Kaczmarski 11 minut
- najczęściej w wyjściowej „jedenastce” - Bator, Mą-
dzik po 15 razy
- najczęściej zmieniany - Mądzik, Damian Kita, Piotr 
Solnica, Karol Świtowski po 7 razy
- najczęściej wchodzący jako zmiennik - Sikora 12 razy
- nie zmieniany na boisku - Mateusz Ubysz 12, Bilski 
3, Bartosz Pająk 1
- najwięcej bramek - Tomasz Staszewski 14
- najwięcej asyst - Piotr Solnica 9
- najwięcej żółtych kartek - Paweł Jarząb, Grzegorz 
Skarbek po 8
- najwięcej czerwonych kartek - Jarząb 2
- czerwona kartka samoistna - Kamil Olszewski 1
- najlepszy zawodnik - Piotr Solnica 4,10 pkt.
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świąteczny czAs

Nikogo nie zraziła chłodna pogoda zarów-
no artystów ludowych jak i publiczności, którzy 
z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w I Jar-
marku Bożonarodzeniowym, który poprowadzi-
ła Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, a jego 
uczestników powitali burmistrz Cezary Błach 
oraz Andrzej Karpiński dyrektor Kuźnicy, która 
to instytucja była organizatorem wydarzenia.

Na całość złożyło się śpiewanie kolęd przez wo-
kalistów ze studia wokalnego prowadzone przez 
Mariolę Pocheć oraz przedstawienie jasełko-
we w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej 
z Ostojowa pod kierunkiem Alicji Pająk (Halina 
Jankowska, Ignacy Obara, Zuzia Bujnowska, 
Joanna Ciszek, Karolina Bujnowska, Kata-
rzyna Pająk, Marcel Podniesiński, Wiola 
Obara, Wiola Barabasz, Michał Łutczyk, Bar-
tek Januchta, Marcel Mik, Mikołaj Piwowar-
czyk, Kasper Mik, Jerzy Pająk).

Wielką atrakcją, przede wszystkim dla naj-
młodszych, były żywe zwierzęta, a to dzięki 
mieszkańcowi Berezowa Grzegorzowi Pyto-
niowi. 

Rękodzieło ludowe prezentowały KGW z Oseł-
kowa, Mostek, Skarżyska Kościelnego, Zagó-
rza i Marzysz (Marianna Śmiłowska i Teresa 
Klimczak) oraz: Andrzej i Lucyna Kołzowscy, 
Włodzimierz Ciszek i Danuta Świerzewska. 

Wręczone zostały również nagrody w konkur-
sie na najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. 
Ich oceny dokonała komisja w składzie: Ane-
ta Chrzęszczyk, Grzegorz Pytoń, Agniesz-

ka Włodarczyk-Mazurek oraz Andrzej Kar-
piński. W kat. dzieci I miejsce przypadło Kai 
Domrzalskiej, II – Maksymilianowi Czapla 
a III – Zuzannie Obara, wyróżnienia: Roksana 
Sawicka, Paweł Grudniewski, Maria Pedryc 
i Olga Andrzejewska. Natomiast w kat. dorośli 
pierwsze miejsce przypadło Grażynie Kabała, 
a drugie Danucie Grabowskiej.

Jacenty Kita

Za nami I Jarmark Bożonarodzeniowy


