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*studniówka w Sienkiewiczu,
* relacja z sesji rady miejskiej,
* dylematy gminnych inwestycji,
* będzie gra planszowa o Suchedniowie,
* szansa na likwidację niebezpiecznych miejsc na drogach,
* Slajdowisko z podróży do Laponii,
* w przedszkolu i w szkołach,
* za nami Bieg Powstańców.
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Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych szczególnych 

chwilach nasi Seniorzy obdarzani są szczególnymi dowodami miłości,  
ciepła, szacunku.

Czytaj w tym wydaniu „Gazety”.

Bal karnawałowy w przedszkolu
Karnawał w pełni, to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, 

z którym najbardziej kojarzą się bale przebierańców. Bal karnawałowy 
w Przedszkolu Samorządowym w Suchedniowie należy do niezwykłych 
dni, wyczekiwanych bardzo długo i niecierpliwie przez dzieci.

Czytaj na str. 14, fotorelacja na str. 24

Za nami XVII Mistrzostwa Suchedniowa 
w Tenisie Stołowym

15 lutego w suchedniowskiej Jedynce z udziałem 40. zawodników odbyły 
się XVII Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym. Wydarzenie zorganizo-
wali dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego Jolanta Soja
-Swajdo, Waldemar Piasta i Michał Piasta. 

Czytaj na str. 22

Murem za Owsiakiem i pamięci Prezydenta 
Gdańska

Około 200 mieszkańców Suchedniowa zebrało się przed Suchedniowskim 
Ośrodkiem Kultury Kuźnica w dniu 27 stycznia, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy i jej lidera Jurka Owsiaka. Uczczono też pamięć Prezy-
denta Gdańska Pawła Adamowicza, wolontariusza orkiestry. 

Czytaj na str. 2
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Minutą ciszy i przy dźwiękach utworu Sound of 
Silence uczczono pamięć zamordowanego prezy-
denta Gdańska, Pawła  Adamowicza. 

Głos zabrał także burmistrz Cezary Błach, 
który przypomniał, że wolność wypowiedzi koń-

czy się w miejscu, w którym krzywdzi się drugie-
go człowieka. - Słowa, a potem idące za nimi czy-

ny ranią i zabijają - stwierdził. 
Następnie wiersze własnego autorstwa recy-

towała Pola Andrzejewska, suchedniowskie 
dzieci zaśpiewały hymn WOŚP, a w niebo po-
szybowały czerwone balony. Wystąpiły również 

dzieci ze Studia Piosenki prowadzonego przez 
Katarzynę Klusek.

Jacenty Kita

Wydarzenia

Około 200 mieszkańców Suchedniowa zebra-
ło się przed Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury 

Kuźnica w dniu 27 stycznia, aby wesprzeć Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jej lidera Jur-
ka Owsiaka. Uczczono też pamięć Prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, wolontariusza 
orkiestry. 

Przybyłych przywitał dyrektor ośrodka  
Andrzej Karpiński słowami: 

- Spotkaliśmy się tutaj, aby uczcić tragicznie 
zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza, również wolontariusza WOŚP. Zebraliśmy 
się tutaj, aby solidaryzować się i udzielić wspar-
cia Jurkowi Owsiakowi i podziękować mu za 

to, że zmienił zdanie i będzie grał z nami dalej. 
Podczas tegorocznego finału WOŚP, 13 stycznia, 
stała  się rzecz straszna, niewyobrażalna, na na-
szych oczach został pchnięty nożem jeden z nas, 
wolontariusz WOŚP, prezydent Gdańska, Paweł 
Adamowicz.  My suchedniowianie, na tą sytuację 
i zachowanie mówimy stanowcze - nie. Nie - nie-
nawiści, nie - pogardzie, nie - przemocy. Stąd na-
sza obecność dzisiaj – mówił. 

Murem za Owsiakiem i pamięci Prezydenta Gdańska
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Czy będzie dodruk wspomnień A. Kostyrki?
Po wizycie w Suchedniowie pana A. Kostyrki i udostępnieniu frag-

mentów jego Wspomnień 1928-1945 na blogu Nasz Suchedniów, wzro-
sło zainteresowanie książką i chęcią jej zakupu. Po rozmowie z córką 
pana Kostyrki, otrzymałam informację, że jest możliwość dodruku 
przy minimalnej ilości 50 voluminów. Koszt ceny książki na obecną 
chwilę nie jest znany, uzależniony będzie od ilości dodruku. 

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane chęcią zakupu książki  
o zgłoszenie się osobiście lub telefonicznie do  biblioteki. Warunek: 
książkę będzie należało kupić, jeśli się na jej kupno zapiszemy. Jak uda 
nam się zebrać minimalne zapotrzebowanie, wówczas będzie dodruk. 
Cenę książki postaramy się Państwu opublikować zaraz po wycenie 
przez wydawnictwo. Informację podamy na blogu Nasz Suchedniów, 
stronie Gminy Suchedniów, naszej stronie i fb. Decyzja o dodruku bę-
dzie podjęta po spełnieniu wyżej wymienionych warunków. 

Na zgłoszenia czekamy do końca lutego br.
Małgorzata Wiśniewska

Nowości z MKiDzN zakupione w 2018 do 
MGBP w Suchedniowie

 
W ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,  Priorytet 1 

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2018 rok, po raz kolejny  
Biblioteka otrzymała fundusze na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6971 
zł. W ramach dotacji zakupiono 305 voluminów.

Zadaniem Priorytetu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach 
publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzro-
stu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na 
budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, 
możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwen-
cji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 

Zachęcamy do systematycznego korzystania z naszych zbiorów.Studniówka w „Sienkiewiczu”
W sobotę 16 lutego w hotelu Paradiso w Suchedniowie, odbył się Bal 

Kadeta połączony ze studniówką Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w Su-
chedniowie. Szkoła Kadetów,  w tym roku, ma tylko czterech matu-
rzystów, dlatego bal studniówkowy został połączony z balem kadeta. 
W zabawie udział wzięli więc wszyscy uczniowie szkoły oraz kadra pe-
dagogiczna i zaproszeni goście. 

Bal studniówkowy Szkoły Korpusu Kadetów rozpoczął się od za-
prezentowania musztry. Później były okolicznościowe przemówienia 
przedstawiciela uczniów, dyrektora szkoły Sławomira Florczaka oraz 
ks. Marka Wesołowskiego, założyciela Szkoły Kadetów. Po przemó-
wieniach przyszedł czas na poloneza oraz mazura, którego zatańczył 
uczeń pierwszej klasy Igor Stiepowikow z Klarą Kliczewską. 

Po krótkiej przerwie na posiłek uczniowie i grono pedagogiczne 
udali się na parkiet gdzie przy dźwiękach puszczanych przez DJ Waha 
trwała zabawa do rana.

Zbyszek Biber
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Za nami IV sesja Rady  
Miejskiej

Ostatniego stycznia w sali lustrzanej suche-
dniowskiej Kuźnicy odbyła się IV w tej kadencji 
sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył 
szef rady Krzysztof Adamiec, sekretarzem ob-
rad była radna Lidia Frątczak.

Na początek K. Adamiec powitał przybyłych 
na sesję radnych, przewodniczących osiedli, dy-
rektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 
sołtysów, a także gości: poseł Marię Zuba, za-
stępcę szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Kielcach mjr Piotra Rokitę oraz radnych 

powiatowych Zbigniewa Miernika i Jerze-
go Żmijewskiego.

Wręczenie aktu awansu
Na początek mjr Rokita odczytał decyzję sze-

fa Ministerstwa Obrony Narodowej o nadaniu 

awansu na stopień porucznika dla Stanisława 
Grendy. Gratulacje i życzenia awansowanemu 

przekazali burmistrz Cezary Błach oraz prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec.

Wystąpienia zaproszonych gości
Kolejny punkt obrad to wystąpienia zaproszo-

nych gości. Ewa Antosik zwróciła uwagę na sła-
bą jakość transmisji obrad sesji w Internecie. Rad-
ny powiatowy Jerzy Żmijewski poinformował 
o głównych założeniach budżetu powiatu na rok 
2019, w tym planowanych inwestycji. Niestety, 
żadna z nich nie odnosi się do Gminy Suchedniów.

Przewodnicząca osiedla nr 7 Teresa Sułek po-
dziękowała za wykonaną pod koniec roku 2018 
wymianę odcinka wodociągu, poruszyła kwe-
stię stanu dróg oraz zarośniętych i zamulonych 
rowów. 

Szerzej do problematyki funkcjonowania świe-
tlicy środowiskowej w Michniowie odniosła się 
sołtys tej miejscowości Alicja Mańturz. Pani 
sołtys zwróciła uwagę na fakt, że zawsze na po-

czątku roku są problemy z jej funkcjonowaniem 
z uwagi na brak opiekuna i środków finansowych 
na jej prowadzenie. –Są ferie, dzieci przychodzą 
na zajęcia. Sami kupujemy produkty i robimy dla 
nich kanapki. Tak nie powinno być.

Ponadto A. Mańturz poruszyła kwestię bra-
ku oznakowania 
dojazdu do posesji 
pod lasem, koniecz-
ności wymiany 4 
okien w łazienkach  
i w kotłowni w bu-
dynku CKI oraz na-
prawy uszkodzone-
go piorunochronu 

oraz kontroli systemu kominowego.

Dyrektor odpowiada
Na powyższe uwagi dotyczące świetlicy od-

powiedzi udzielił Andrzej Karpiński, dyrektor 
Kuźnicy, któremu to placówka ta, a także WDK 
w Mostkach, podlega. 

-Suchedniowski Ośrodek Kultury w ramach 
organizacyjnych i zgodnie ze statutem prowa-
dzi Centrum Kształcenia Integracyjnego  Mich-
niowie, jest odpowiedzialny za jego działalność, 
zatrudnia pracowników oraz utrzymuje budy-
nek. Natomiast świetlica środowiskowa działa 
w CKI w Michniowie na podstawie umowy uży-
czenia lokalu pomiędzy SOK Kuźnica a Stowarzy-
szeniem Kuźniczy Krąg i jest prowadzona dobro-
wolnie przez to stowarzyszenie. Stowarzyszenie 
jako organizacja pozarządowa, która wspiera na 
co dzień działalność SOK Kuźnica postanowiło 
w 2013 r. przejąć tymczasowo po TPD działalność 
świetlicy środowiskowej w Michniowie, wspo-
magając działalność CKI, które jako nowo utwo-
rzona placówka kultury borykała się z wieloma 
trudnościami. Taki stan rzeczy trwa do dzisiaj. Już 
dwa lata temu proponowałem, aby prowadzenie 
świetlicy środowiskowej przejęło Stowarzysze-
nie Michniowianie i moja propozycja jest nadal 
aktualna. Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg, którego 

Z PrAc rAdy Miejskiej
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jestem członkiem, 
realizuje wiele in-
nych ciekawych 
projektów i byli-
byśmy wdzięczni, 
gdyby ktoś inny 
przejął po nas pro-
wadzenie świetlicy. 
Co się tyczy wymia-
ny czterech okien, 

to zadanie będzie realizowane w roku bieżącym, 
zaś jeśli chodzi o okresową kontrolę przewodów 
kominowych to jest ona realizowana na bieżąco.

Interpelacje i zapytania radnych
Pod adresem burmistrza bardzo długą listę 

interpelacji i zapytań zgłosił radny Wiesław  
Biskup. Radny pytał o to, kiedy zapadła decyzja 
o organizacji olimpiady w badmintonie w naszym 
mieście i jakie to będą koszty dla gminy? Dacze-
go gmina nie złożyła wniosku do Ministra Sportu 
w sprawie dofinansowania remontu hali sporto-
wo-rehabilitacyjnej? Co dalej z przebudową prze-
jazdu kolejowego? Gdzie i kiedy rozpocznie się 
budowa zatoki autobusowej między ulicami Le-
śna – Placowa - Józefów? Czy są czynione kroki 
w sprawie likwidacji barier przy starej siódemce? 
Kiedy będzie modernizowana ul. Józefów i kie-
dy wybudowane tam zostanie oświetlenie? Czy 
gmina przystąpiła do programu Bezpieczni na +? 
Kiedy kończy się umowa z NPZZ Promyk? Czy bę-
dzie nowy przetarg i na jakich czas będzie zawar-
ta umowa?

Radny Mirosław Obara prosił o podanie do 
publicznej wiadomości, że radni – bez względu 
na ilość sesji i posiedzeń komisji – biorą jedną, 
zryczałtowaną dietę w miesiącu. Odnosząc się do 
rzekomego braku dyskusji na sesji nad projektami 
uchwał radny wyjaśnił, że po to są komisje, aby 
na nich dyskutować, a sesje są do podejmowania 
uchwał. 

Marcin Pałac poruszył sprawę braku zabez-
pieczenia drzwi na skrzynce elektrycznej przy ul. 
Kieleckiej. Wnioskował też o dodatkową lampę 
na ul. Zagórskiej.
Odpowiedzi burmistrza

Do powyższej zgłoszonych interpelacji i wnio-
sków odniósł się burmistrz Cezary Błach. –Ge-
neralnie odnosząc się do stanu dróg chcę zauwa-
żyć, że co trzy miesiące dokonujemy ich objazdu 
i ustalamy konieczne do wykonania prace do-
tyczące napraw, oczyszczania poboczy itp. Ale 
mamy dróg gminnych około 60 km i nie wszystko 
da się zrobić w jednym czasie – stwierdził bur-
mistrz. 

Odnosząc się do pytań sołtys Michniowa bur-

mistrz stwierdził, że na początku roku, przed 
ogłoszeniem i rozstrzygnięciem konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych, wszystkie sto-
warzyszenia mają problemy ze środkami finanso-
wymi. Znak kierunkowy w Michniowie zostanie 
postawiony, kwestia jakości transmisji sesji zo-
stanie sprawdzona.

Gmina nie jest organizatorem Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, ale w Suchedniowie 
w maju, z udziałem około 100 zawodników, pla-
nowane są rozgrywki w badmintonie. Zostanie 
wyłoniony tzw. Operator, który będzie organi-
zował i koordynował olimpiadę w całym woje-
wództwie. Gmina będzie współorganizatorem 
tylko części odbywającej się w Suchedniowie. 
A w związku z tym gmina wystąpiła do Marszał-
ka Województwa z wnioskiem o dofinansowanie 
wymiany oświetlenia na hali i cyklinowanie par-
kietu. Ponadto burmistrz poprosił starostę skar-
żyskiego o włączenie się w organizację wydarze-
nia.

Jeśli chodzi o przejazd kolejowy, to po wybo-
rach samorządowych gmina wystąpiła do powia-
tu z wnioskiem o to, aby to samorząd powiato-
wy był inwestorem zadania i przygotował projekt 
porozumienia z Gminą Suchedniów odnośnie tej 
inwestycji. Likwidacja barier jest uwzględniona 
w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej 751 
(obok Tesco powstanie rondo, drugie na skrzyżo-
waniu Bodzentyńskiej i Mickiewicza). Jeśli chodzi 
o budowę zatoki autobusowej, to jest problem 
z jej lokalizacją. W tej chwili gmina prowadzi roz-
mowy z syndykiem masy upadłościowej ZWK 
Marywil, ale na decyzję trzeba poczekać, gdyż 
jest inwestor zainteresowany nabyciem upadłego 
zakładu. W ramach programu Bezpieczni + gmina 
złożyła wniosek z 13 propozycjami inwestycyjny-
mi. Umowa z NZOZ Promyk wygasa w 2020 roku 
i niedługo trzeba będzie się pochylić nad tym, 
co dalej?

Decyzje rady
Rada powołała również dwie doraźne komi-

sje: Komisję Statutową Rady Miejskiej w składzie 
Anna Salwa – przewodnicząca, Małgorza-
ta Kuszewska, Tomasz Kutwin i Arkadiusz 
Pająk oraz Komisję Inwentaryzacyjną Mienia 
Komunalnego, którą tworzą: Marcin Pałac – 
przewodniczący, Monika Bator, Waldemar 
Krogulec i Eugeniusz Zegadło.

Rada przyjęła sprawozdanie z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Su-
chedniów w 2018 roku.

Ponadto rada podjęła uchwały w sprawie:  wy-
sokości i zasad udzielania oraz rozliczania dota-
cji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
na terenie Gminy Suchedniów, przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz pla-
nów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2019 
rok, zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 
2019, zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miej-
skiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Mia-
sta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2023,  pro-
jektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 
29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady 
Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Sta-
tutu.                              Jacenty Kita

Z PrAc rAdy Miejskiej

Koleżance Teresie Franszczak 
wyrazy żalu i serdecznego współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy

składają 
koleżanki i koledzy 

z Zarządu Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów Związku 

Nauczycielstwa Polskiego 
w Suchedniowie
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inwestycje

Na 2019 roku w budżecie Gminy Suchedniów 
na inwestycje zaplanowano wydatki majątkowe 
w kwocie 13.203.966,11. Z najważniejszych za-
planowanych do realizacji w 2019 roku inwestycji 
wymienić należy: rozpoczęcie budowy kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Kieleckiej i Warszawskiej, Że-
romskiego, przebudowę oczyszczalni ścieków, re-
mont ulic Powstańców i Krótkiej, rozbity na dwa 
zadania z uwagi na ich finansowanie, rozpoczęcie 
projektowania rewitalizacji miasta wokół zbior-
nika wodnego, budowa hali sportowej z boiskiem 
typu Orlik.

Tymczasem okazuje się, że ze względów nie 
leżących po stronie samorządu, niektóre z nich 
mogą ulec opóźnieniu.

Ul. Powstańców i Krótka
To chyba najbardziej oczekiwana inwestycja 

przez mieszkańców Suchedniowa. Zadanie jest 
skomplikowane nie tylko logistycznie, ale rów-
nież finansowo. Z tego też względu rozbita zo-
stała na dwa zadania. Na część drogową gmina 
pozyskała dofinansowanie z programu przebu-
dowy dróg powiatowych i gminnych. Wartość 
projektu to 4.781.921,35 złotych, wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosi 2.390.960,00 zło-
tych, a deklarowana kwota środków własnych 
2.390.961,35 złotych. 

Gmina od dawna z Urzędu Marszałkowskie-
go ma już pozyskane dofinansowanie w kwocie 
1.115.705 złotych w ramach RPO 2014-2020 na 
przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej w tej ulicy. Całkowita wartość tej części prac 
zgodnie z kosztorysem to 1.875.850 złotych.

Ale pojawił się problem związany z lokaliza-
cją sieci energetycznej. Dziś słupy zlokalizowane 
są w chodniku. Pojawiła się koncepcja, aby linię 
energetyczną przenieść pod ziemię, ale to dodat-
kowy koszt około 1 miliona złotych. O ile PGE go-
dzi się na takie rozwiązanie, to nie godzi się na 
wykonanie tej inwestycji na swój koszt. –Ponad-

Komplikują się gminne inwestycje

to spółka chce, aby gmina po wykonaniu inwe-
stycji sieć przekazała na rzecz PGE i nie naliczała 
od niej podatku od budowli. A takie rozwiązanie 
jest niedopuszczalne. Gmina nie może zaniechać 
poboru podatku. Druga sprzeczność jest taka, że 
PGE chce, aby linię po wybudowaniu przekazać 
na jej rzecz, ale warunkiem przyznania dotacji 
jest tzw. trwałość projektu, kiedy to gmina musi 
inwestycję utrzymać – wyjaśnia burmistrz Ceza-
ry Błach. 

Gmina wystąpiła więc z zapytaniem do Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
jak ten problem rozwiązać, ale na moment przy-
gotowywania gazety do druku nie ma odpowie-
dzi. Ponadto gmina chciałaby, aby ŚUW zwiększył 
poziom dofinansowania tej inwestycji o koszty 
budowy linii energetycznej. 

Ponadto pojawiła się szansa, aby na część dro-
gową tej inwestycji, wysokość dotacji wzrosła 
z 50 do 80%. Gmina nosi się z zamiarem złożenia 
wniosku, gdy pozna warunki naboru.

-A tymczasem nie można ogłosić przetargu 
z uwagi na wyżej wymienione czynniki. 

Problemy z oczyszczalnią ścieków
Kolejny problem dotyczy rozbudowy i moder-

nizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Gmina już 
w 2015 roku podpisała pre-umowę na przebudo-
wę oczyszczalni ścieków w Suchedniowie. Dofi-
nansowanie miało wynieść 4.517.829,54 zł z RPO 
WŚ 2014-2020. 

Ale realia roku 2015 a 2019 to już całkiem inna 
bajka. Przede wszystkim bardzo wzrosły ceny 
materiałów budowlanych oraz koszty pracy. Sy-
tuacja na rynku jest tak trudna, że coraz częściej 

gminy zmuszane są unieważniać przetargi z uwa-
gi na fakt, że oferty znacząco przekraczają kosz-
torysy inwestorskie robione kilka lat wcześniej 
przy składaniu wniosków.

Tak też stało się z przypadku oczyszczalni. –Po 
opracowaniu projektu i kosztorysu okazało się, 
że inwestycja kosztować będzie 13.891.867,68 
złotych! To ogromna różnica w stosunku do 2015 
roku. W związku z tym 15 stycznia gmina złożyła 
wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinan-
sowanie tego zadania w kwocie 8.276.755,32 zł. 
Wniosek jest w trakcie oceny i czekamy na od-
powiedź. Mam nadzieję, że sytuacja będzie jak 
w przypadku budowy kanalizacji na ul. Berezów, 
Koszykowa i Jodłowa, kiedy to takie zwiększenie 
udało się uzyskać – wyjaśnia burmistrz.

Kompleks sportowy przy „Jedynce” 
Na ten moment najpewniejsza jest realizacja 

budowy kompleksu sportowego przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Suchedniowie. Całość wg kosz-
torysu ma kosztować 5.544.830,78 złotych, z cze-
go 2.468.000 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu 
w ramach programu Sportowa Polska. 

Dzięki tej dotacji przy Jedynce zostanie wy-
budowana nowa sala gimnastyczna oraz boisko 

wielofunkcyjne i boisko Orlik. 
Jak zaznacza burmistrz Cezary Błach gmi-

na w Urzędzie Marszałkowskim złożyła wniosek 
o dotację w wysokości 1 mln złotych na to zada-
nie. Wniosek jest w tej chwili w ocenie. W przy-
padku pozyskania dotacji, udział własny gminy 
zmniejszyłby się o tę kwotę. Przetarg ma zostać 
ogłoszony w II kwartale tego roku, a prace będą 
realizowane w latach 2019-2021.

Jacenty Kita
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Podziękowania dla miesz-
kańców ulicy Żeromskiego

Janusz Radomski wraz z córkami, pragną go-
rąco podziękować wszystkim mieszkańcom ulicy 
Żeromskiego, za pomoc oraz wsparcie finansowe 
w tych trudnym czasie, jakim był pożar domu.

Gmina złożyła 13 wniosków
W dniu 31 stycznia Gmina Suchedniów zgłosiła 

miejsca niebezpieczne na terenie Gminy Suched-
niów w ramach Programu Likwidacji Miejsc Nie-
bezpiecznych na Drogach Lokalnych w Wojewódz-
twie Świętokrzyskim BEZPIECZNI NA 5+. –Gmina 

złożyła 13 wniosków. 2 z nich dotyczą dróg wo-
jewódzkich, 8 powiatowych i 3 dróg gminnych. 
Celem programu jest identyfikacja najbardziej 
niebezpiecznych miejsc na drogach oraz opraco-
wanie rozwiązań, które mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stwo-
rzenie warunków finansowych do ich realizacji – 
wyjaśnia burmistrz Cezary Błach.

Zadania mogły dotyczyć m.in. zaprojekto-
wania przejść dla pieszych, zwłaszcza w okolicy 
szkół podstawowych i przedszkoli, budowy chod-
ników, zatok autobusowych, przystanków, wiat 
dla pasażerów, sygnalizacji świetlnej czy monta-
żu progów zwalniających.

Wnioski z naszej gminy dotyczą m.in. budowy 

ronda obok Tesco i na skrzyżowaniu ul. Mic-
kiewicza i Bodzentyńskiej, budowy dwóch 
zatok autobusowych na ul. Jasnej wraz 
z wykonaniem przejścia dla pieszych i frag-
mentu chodnika, montażu progów zwal-
niających na skrzyżowaniu ul. Poziomskie-
go i E. Peck, budowy zatoki parkingowej na 

ul. E. Peck w okolicach przed-
szkola i przychodni, wykona-
nie aktywnego przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu ul. 
Bodzentyńskiej i Powstańców, 
przebudowy skrzyżowania ul. 
Bugaj i Niskiej, dokończenia 
chodnika w Mostkach.

W dalszej kolejności zespół 
roboczy z udziałem przedsta-
wicieli marszałka, wojewody 
oraz Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego opracują listę prioryte-
tową zadań oraz zdefiniują możliwości ich 
finansowania. Głównym źródłem finanso-
wania zadań ujętych na liście będzie nowo 
powstały rządowy Fundusz Dróg Samo-
rządowych (dla dróg gminnych i powia-
towych) oraz środki będące w dyspozycji 
Marszałka (dla dróg wojewódzkich). Część 
z zadań, jakie mogą znaleźć się na liście, 
może uzyskać dofinansowanie ze środków 
przeznaczonych na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, jakimi dysponuje 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
lub też może uzyskać rekomendację do do-
finansowania ze środków rządowego Pro-
gramu Razem Bezpieczniej czy też środ-
ków z rezerwy MSWiA przeznaczonej na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Jacenty Kita

W kinie „Kuźnica” grają
KOBIETY MAFII 2 w dniach: 

1 - 4 marca, projekcje o godz. 
17:00 i 19:30.

Produkcja: Polska. Gatunek: 
akcja. Czas: 138 min. Od lat: 
15.

Opis filmu: Po przejęciu 
władzy nad stolicą, gang Nia-
ni (Agnieszka Dygant) przygo-
towuje się do największej ak-

cji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem 
Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej 
kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okoliczno-
ściach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie 
niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). 

Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskie-
go przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od 
dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, 
ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną 
córką – Stellą (Aleksandra Grabowska). W tym samym 
czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna 
Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka 
cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem 
odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jed-
nak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celow-
niku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się 
„mafijną celebrytką”. W tym samym czasie poza grani-
cami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) prze-
żywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) – bo-
jownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie 
w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, 
pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do 
wypełnienia śmiercionośny plan.

Kup bilety online:
https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_portal.

php
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Samorząd powiatu skarżyskiego ubiega się 
o ponad 95 tys. zł na stworzenie trzech inteli-
gentnych przejść dla pieszych na drogach powia-
tu w ramach autorskiego projektu pn. Bezpieczne 
przejścia dla pieszych na drogach powiatu skarży-
skiego. 

Jedno z nich może powstać w Suchedniowie 
przy ul. Bugaj w obrębie skrzyżowania z ulicą Ni-
ską. 

Wytypowane miejsce charakteryzuje się 
przede wszystkim dużym natężeniem ruchu 
spowodowanym głównie bezpośrednim są-
siedztwem m.in. licznych punktów handlowo
-usługowych, dworca kolejowego, przystanków 
komunikacji zbiorowej, targowisk, poczta, szko-
ła, a także osiedle mieszkalne. 

Inteligentne przejścia dla pieszych mają na 

Powiat skarżyski złożył 23 wnioski do Progra-
mu Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokal-
nych w Województwie Świętokrzyskim 2019-
2023 Bezpieczni na 5+. Cztery z nich - ul. Jasna, 
ul. Żeromskiego, Mostki, skrzyżowanie ul. Bugaj 
- ul. Langiewicza – dotyczą Gminy Suchedniów.

Celem głównym programu jest poprawa bez-
pieczeństwa użytkowników dróg, a w szczegól-
ności pieszych i rowerzystów poprzez przebudo-

Gra planszowa jest już gotowa
W poniedziałek 11 lutego po raz ostatni zebra-

ła się grupa osób opracowująca grę planszowo
-edukacyjną. Pomysł na nią zrodził się w głowie 
Agnieszki Włodarczyk-Mazurek. Prace nad jej 
opracowaniem trwały ponad pół roku. Cztery świa-
ty z tą historią czyli suchedniowskie wędrowanie, 
taka jest robocza nazwa tej gry. 

Na planszy są naniesione charakterystyczne 
obiekty oraz 104 oczka, które należy pokonać aby 
zostać zwycięzcą. Ale nie będzie łatwo. Oprócz 
tego, że trzeba mieć szczęście, aby wyrzucić kostką 
szóstkę, to trzeba wykazać się znajomością historii, 
geografii, sportu, kultury, przyrody Suchedniowa. 
Tylko odpowiedź na pytanie pozwoli na przesunię-
cie pionka do przodu. Do jej testowania zaproszono 
Karolinę Gałczyńską-Szymczyk i Jacka Odzim-
ka, który został pierwszym zwycięzcą.

W grze znajdzie się 54 zestawów pytań - w sumie 
270 - plus 23 pytania niespodzianki. Premiera prze-
widziana jest na niedzielę 31 marca. Gra jest ma-
teriałem promocyjnym i będzie przekazana między 
innymi do szkół w naszej gminie.

Wydawcą gry jest stowarzyszenie Kuźniczy Krąg, 
w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania Wo-
kół Łysej Góry, przy współfinansowaniu firm ACAR, 
BAROS, Hotel Paradiso, Nadleśnictwa Suchedniów, 
Urzędu Miasta i Gminy. 

Autorzy: Magdalena Miazga, Marta Ptak, 
Małgorzata Rasztabiga, Agnieszka Włodar-
czyk-Mazurek, Krzysztof Karbownik, Marcin 
Medyński, Szymon Piasta. Projekt graficzny: 
Grzegorz Chorążek. Pionki i kostkę z gliny wyko-
na Magdalena Sułek.

Szymon Piasta

Roczna narada strażaków
22 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Komen-

dy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej od-
była się narada podsumowująca działalność Ko-
mendy Powiatowej PSP za 2018 r.

W naradzie, której gospoda-
rzem był Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożar-
nej  w Skarżysku-Kamiennej st. 
bryg. Marcin Machowski, bra-
li udział między innymi starosta 
Artur Berus, a nasz samorząd 
reprezentowali przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Adamiec oraz zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP 
w Skarżysku-Kamiennej, który po przywitaniu 
wszystkich zaproszonych gości, w formie prezen-

Czy na Bugaju powstanie inteligentne przejście dla pieszych?
celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje 
się na przejściu i w jego okolicy. Przejście aktywu-
je się tylko wtedy, gdy znajduje się na nim pieszy 
za pomocą zsynchronizowanych ze sobą elemen-
tów, takich jak czujnik ruchu, aktywne punktowe 
elementy odblaskowe zainstalowane w jezdni 
i pionowy znak drogowy D-6 z lampą ostrzegaw-
czą.

Wartość projektu to koszt rzędu blisko 120 tys. 
zł. Wnioskowana kwota dotacji to 80% wartości 
projektu, czyli ponad 95 tys. zł, natomiast 20% 
wartości zadania w wysokości prawie 24 tys. zł 
to koszt, który poniesie powiat skarżyski. Środki 
mogą pochodzić z Programu Ograniczania Prze-
stępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 
2020 (edycja 2019 r.).

(jaki)

tacji multimedialnej dokonał szczegółowej anali-
zy zadań zrealizowanych w minionym roku przez 
Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG 
na terenie powiatu skarżyskiego. 

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego 

PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał Mar-
szałek Andrzej Bętkowski, który podzięko-
wał wszystkim strażakom powiatu skarżyskiego 
i instytucjom wspierającym  za całoroczny wkład 
w kreowaniu bezpieczeństwa.     (jaki)

Powiat zgłosił 23 miejsca niebezpieczne do programu 
„Bezpieczni na 5+”

wę i modernizację najbardziej niebezpiecznych 
miejsc na terenie województwa na drogach wo-
jewódzkich, 

Złożone przez powiat wnioski obejmują budo-
wę chodników, budowę aktywnych przejść dla 
pieszych, przebudowę skrzyżowań, zatok auto-
busowych i przebudowę łuków poziomych na 
drogach powiatowych we wszystkich gminach 
powiatu skarżyskiego. 

(jakj)
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kich uczestników. –W tym roku w warszta-
tach uczestniczyło ponad 40. osób – mówi 

Krzysztof Szczy-
gieł, współorgani-
zator warsztatów. 
Ich głównym or-
ganizatorem była 
Patrycja Zarych-
ta.

Przez 4 dni uczest-
nicy warsztatów pra-
cowali pod opieką in-
struktorów w klasach: 
wokalu (Patrycja Za-
rychta, Sandra Jaku-
bowiak), gitary basowej (Piotr Żaczek), Instru-
mentów klawiszowych oraz produkcji muzycznej 
(Grzegorz Rdzak), a także perkusji (Gniewomir 
Tomczyk). 

Pierwszego dnia warsztatów odbył się kon-
cert kamertonowy poprzedzony wykładem o Sile 
i mocy dźwięku poprowadzony przez dr Sylwię 
Nadgrodkiewicz. Każdego dnia warsztatowicze 
rozpoczynali zajęcia od Poranka z wykładowcami, 
gdzie każdy mógł zapytać o nurtujące go tematy. 
Po wykładach uczestniczy pracowali w poszcze-
gólnych klasach ze swoimi wykładowcami. Wie-
czorami odbywały się jam session, gdzie wszyscy 

wspólnie występowali i przygotowywali się do 
koncertu finałowego.

Warsztaty odbywały się w WDK Mostki. 
(jaki)

Zdjęcia: Krzysztof Szczygieł

Kultura

25 stycznia w Hotelu Promień w Skarżysku- 
-Kamiennej odbył się koncert finałowy warszta-

tów wokalno-instrumentalnych. Był to koncert 
zwieńczający pracę podczas warsztatów wszyst-

Koncert finałowy 5. warsztatów „Muzyczne Mostki”
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Koncert „Jednego serca”
To tytuł koncertu rodzimych artystów, który w sobotę 9 lutego odbył się w suchedniowskiej Kuźnicy.
Multimedialny koncert poprowadził Emil Tokarczyk. Artyści – łącznie z pokazem na telebimie – śpiewali najpiękniejsze 

polskie piosenki rozrywkowe ostatnich dziesięcioleci. Naj-
starsze z nich sięgały dwudziestolecia międzywojennego 
z repertuarem Eugeniusza Bodo, Krystyny Prońko, Czesła-
wa Niemena, Sławy Przybylskiej, Andrzej Zauchy… Praw-
dziwej plejady gwiazd.

Na scenie wystąpi-
li: Katarzyna Michta
-Połeć, Oliwia Kałuża, 
Emil Tokarczyk i Bar-
tosz Witkowski, a nie-

którym utworom towarzyszyła para taneczna Anna Wojdan i Piotr Sykulski.
Odbyła się także zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem 

Jednego serca trzeba mi.
(jaki)

Tak wyglądała propaganda PRL-u
Dla młodszych mieszkańców miasta to pewne novum, starsi zapewne 

ze swych wspomnień pamiętają propagandę PRL-u (Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej – to dla tych młodszych).

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 9 lutego tuż przed koncer-
tem Jednego serca otwarto wystawę plakatów rodem z PRL-u przygoto-
waną przez Krzysztofa Karbownika, a zorganizowaną przez Stowarzy-
szenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd.

Prezentowana wystawa plakatu jest jedynie fragmentem większej 

całości, jaką była propaganda PRL. Na potrzeby władz tworzyli najwięksi 
ówcześni graficy, przedstawiciele polskiej szkoły plakatu. Nie umniejsza to 
jednak ich autorom bo pomijając powody powstania, to same prace są przy-
kładami polskiej, nietuzinkowej myśli i techniki tworzenia plakatu, nie pozba-
wionej ironii lub po prostu znakomitego poczucia estetyki w prostej formie.

Wystawę plakatów z okresu Polski Ludowej można oglądać do 23 kwietnia.
(jaki)
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w jedynce

ręce dyrektora przekazał świadectwo szkolne 
pensji żeńskiej Emilii Peck z 1911 roku. Ponadto 
M. Glijer zadeklarował ufundowanie wycieczki 
do Gdańska dla laureatów szkolnego konkursu hi-

storycznego. 
W części artystycznej najpierw Emil Tokar-

czyk recytował wiersze swojego autorstwa 
z najnowszego tomiku Manetekelfares, później 
Zbigniew Biber zagrał utwory Przemysława 
Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego, a na koniec 
wystąpił zespół Kumotry.

Jacenty Kita

1 lutego w Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 1 na 
wieczorze artystycznym spo-
tkali się goście zaproszeni przez 
dyrekcję i kadrę szkoły. Przyby-
łych powitali dyrektorzy Zdzi-
sław Wojnarski i Dariusz Ko-
walik, którzy podziękowali za 
pomoc w remoncie i termomo-
dernizacji szkoły oraz przepro-
wadzce z ul. Ogrodowej.

Na spotkanie przybyli m.in. poseł Maria 
Zuba, burmistrz Cezary Błach, przewodniczą-
cy rady miejskiej Krzysztof Adamiec, zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik i skarbnik gminy  
Urszula Nowak.

Okolicznościowy grawertonem otrzymali pań-
stwo Dąbrowscy, a dużą niespodziankę sprawił 

właściciel firmy Baros Maciej Glijer, który na 

Wizyta Andrzeja Kostyrko  
w „Jedynce”

Andrzej Kostyrko, prawnuk Emilii Peck, od-
wiedził naszą szkołę w 120. rocznicę śmierci Pa-
tronki SSP nr 1 w Suchedniowie. Towarzyszyły 
mu córki Zofia i Weronika.

Goście przekazali na ręce dyrektora Zdzisława 
Wojnarskiego książkę - własnoręcznie spisane 
wspomnienia pana Andrzeja z lat 1928 - 1946, 
wydane przez rodzinę Kostyrko, w których odnaj-
dziemy dawny, barwny Suchedniów. Jako cieka-
wostkę dodać możemy, że kolejne egzemplarze 
Wspomnień przekazane są do  suchedniowskiej 

biblioteki oraz do... Biblioteki Kongresu w Wa-
szyngtonie.

„Wieczór artystyczny w Jedynce”
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ce odbył się wernisaż wystawy pani Agniesz-
ki, podczas którego opowiedziała w jaki sposób 
udało jej się spełnić swoje marzenie o malar-
stwie. Wystawa wzbudziła duże zainteresowa-
nie, przybyło liczne grono przyjaciół  i znajomych, 

rodzina oraz miłośnicy malarstwa. 
Wystawę  można oglądać do 28 lutego w go-

dzinach pracy biblioteki. Istnieje możliwość kup-
na niektórych prac.

w BiBliotece

Ferie w bibliotece
Tradycyjnie jak w każdym roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Suchedniowie organizuje Ferie w biblio-

tece. Są to bezpłatne zajęcia dla dzieci, 
które nie wyjechały na zimowy wypo-
czynek i spędzają ferie w domu. 

W tym roku zajęcia odbywały się od 
11 do 14-tej, cztery razy w tygodniu. 
Łapacze snów, lampiony, laurki z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, ilustracje do ka-
lendarza, ozdoby z masy porcelanowej 
to prace, które powstały na zajęciach. 

Ponadto graliśmy w gry planszowe: Wesołe 
duszki, Scrabble i Wakacyjne przygody. Czyta-
liśmy książkę Katarzyny Dowbor i Marcina Kozła 
Stajnia pod tęczą . 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Dziękujemy wszystkim dzieciom za mile 
spędzony czas. Do zobaczenia za rok.

Dariusz Żołądek

Spotkanie w bibliotece
Dnia 15 stycznia br. w naszej bibliotece gościli-

śmy prawnuka Emilii Peck – Andrzeja Kostyro 
wraz z córkami Zofią i Weroniką. Celem wizy-
ty, było przekazanie  w darze do zbiorów biblio-
tecznych książki  swojego autorstwa Wspomnie-
nia 1928-1946. Są to dwa egzemplarze, jeden 
w języku polskim, drugi angielskim. Pan An-
drzej w swych Wspomnieniach ukazał obraz Su-
chedniowa  lat dzieciństwa. Przywołał pamięcią  
miejsca, ludzi i okoliczności w których przyszło 
im żyć. Zdjęcia przodków autora umieszczone 
w treści wspomnień wzbogacają klimat opisa-

nych zdarzeń. Jest to bardzo cenne źródło uzu-
pełnienia wiadomości  o ludziach i miejscach zna-
nych a jednak zapomnianych  lub zmienionych 
na przestrzeni lat dotyczących przede wszystkim 
Suchedniowa. Książkę czyta się z wielkim zainte-
resowaniem i przyjemnością. Zachęcamy do jej  
wypożyczania .

M.W.

Wystawa malarstwa
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. 

Jana Pawła II w Suchedniowie zaprasza na 
wystawę malarstwa Agnieszki Maślak.

Agnieszka Maślak - mieszkanka Su-
chedniowa, wieloletnia nauczycielka szko-
ły podstawowej w Skarży-
sku-Kamiennej. Przygodę 
z malarstwem rozpoczęła po 
maturze pod opieką malarzy: 
Adama Roskowińskiego 
i Jerzego Jarzyńskiego. Po 
20.letniej przerwie, w czasie 
której realizowała się twór-

czo projektowała i wykonywała scenografię do przedstawień szkolnych, wróciła do ma-
larstwa pod 
okiem Aleksandry Po-
tockiej-Kuc. Brała udział 
w wielu plenerach malar-
skich. 

Uprawia malarstwo olej-
ne i akwarelowe, maluje na 
szkle, zajmuje się również 
decoupage’m i grafiką ar-
tystyczną.

W dniu 25 stycznia 2019 
roku w naszej bibliote-
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Finlandia do kraj młody (powstał w 1917 
roku) i z trudną historią ze względu na sąsiedz-
two z Rosją (Związkiem Radzieckim). Miasteczek 
tam mało, stacje benzynowe dosyć prymitywne 
i niezbyt liczne, a często opuszczone. Takie wido-
ki niekiedy oglądamy w telewizji, ale w progra-
mach z USA. Spać można w kamperze, własnym 
samochodzie (jak nasi TamBylcy) lub w bezpłat-
nych drewnianych domkach.

Za to wspaniałe są parki narodowe np. szlak 

Małego Niedźwiedzia w Parku Oulanka (po fińsku 
nazywa się Pieni Karhunkierros) 40 km za Oulan-
ką Paulina i Marcin przekroczyli koło podbie-

gunowe, dokładnie w miej-
scu, gdzie biegnie równoleżnik 
66,6°. Dotarli aż do aż do Tre-
riksröset – punktu, w którym 
stykają się granice Szwecji, 
Norwegii i Finlandii.

Minusy to fakt, że benzyna 
jest droga, często jest zimno 
i pada (a wyprawa odbyła się 
w sierpniu 2018 roku).

Ale największa frajda to 
renifery w Laponii, które są 

wszędzie, ale zdaniem podróżników nie są to naj-

mądrzejsze zwierzęta. Nikogo się nie boją i trzeba 
na nich uważać na drodze, a w szczególności w… 
tunelach, gdzie kryją się przed chłodem i opada-
mi.

Jacenty Kita

w BiBliotece

Paulina Kwaśniewska-Urban i Marcin 
Urban dotychczas podróżowali przeważnie po 
krajach Ameryki Południowej i Azji. W ubiegłym 

roku postanowili się przesiąść z samolotu do sta-
rego volkswagena busa i wyruszyli do Laponii – 
krainy reniferów i św. Mikołaja. 

W dwa tygodnie pokonali 8 tys. km. Wrażenia-

mi z podróży wraz z pokazem slajdów podzieli się 
z mieszkańcami Suchedniowa podczas spotkanie 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w dniu 
15 lutego. 

Przybyłych na spotkanie powitała dyrektor 
placówki Małgorzata Wiśniewska po czym 
obejrzeliśmy arcyciekawy pokaz slajdów połą-
czony z prelekcją uczestników wyprawy.

To, na co tambylcy zwracali szczególną uwagę 
to wszechogarniająca cisza i pustka. Na szlaku 
przez cały dzień można było spotkać… 3-4 tu-
rystów lub samochody. Weźmy i porównajmy to 
z Zakopanem…

Slajdowisko z „TamBylcami”
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turach, w godzinach przedpołudniowych bawiły się dzieci z oddziałów 
najmłodszych, zaś później przyszła kolej na starszych przedszkolaków. 
Wystrój sali wprowadzał w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do 
wspólnej wesołej zabawy przy akompaniamencie i piosenkach Pani Mał-
gosi Bialik – zaprzyjaźnionej z naszym przedszkolem. Dzieci świetnie 

się bawiły uczestnicząc ze swoimi paniami w różnych zabawach i konku-
rencjach sprawnościowych. Podczas pląsów przy sambie, walczyku, so-
kołach, czy Kaczuchach robiło się kolorowo, a uśmiech gościł na każdej 
buźce nawet mimo chwilowego zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobiegł 
końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Nasz bal, jak co roku umożli-

wił wychowawczyniom, dzieciom oraz rodzicom, wspólne spędzenie cza-
su w radosnej atmosferze.

Dziękujemy Pani Małgosi za przyjęcie naszego zaproszenia i uświet-
nienie naszej zabawy muzyką. 

A rodzicom naszych wychowanków za zaangażowanie w zabawę oraz 
przygotowanie wspaniałych kolorowych strojów.

Justyna Bera

W PrzedSzKolu

Bal karnawałowy w przedszkolu
Karnawał w pełni, to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, z któ-

rym najbardziej kojarzą się bale przebierańców. Bal karnawałowy w Przed-
szkolu Samorządowym 
w Suchedniowie należy 
do niezwykłych dni, wy-
czekiwanych bardzo dłu-
go i niecierpliwie przez 
dzieci. Jest to atrakcja 
bardzo lubiana, dostar-
czająca wielu przeżyć i ra-
dości, związanych zwłasz-
cza z przygotowaniem 

odpowiedniego stroju. Tak też było i u nas w dniu wczorajszym, dniu wy-
jątkowym.

Bowiem tegoroczny bal w suchedniowskim przedszkolu zbiegł się z Dniem 
Zakochanych. Tematem przewodnim były tym razem Magiczne ogrody, a więc 
i możliwość wyboru strojów bardzo szeroka. Już od rana do przedszkola przy-
bywały wróżki, elfy, motylki, biedronki, pszczółki, królewny, kotki, skrzaty. 
Nie sposób zliczyć wszystkich postaci. Jak co roku bal odbywał się w dwóch 
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„U nas jest przyjaciół koło, no i zawsze jest wesoło”
Tradycyjnie jak co roku w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się zabawy karnawałowe. 

W czwartek 31 stycznia bawili się 
uczniowie klas IV-VIII. W sobotę 2 lu-
tego uczniowie klas 0-III.

Wspaniale udekorowany łącznik 
zachęcał do karnawałowego szaleń-
stwa. W tym roku zabawy dla star-
szych i młodszych poprowadził DJ 

Tomasz Gluza. Było profesjonalnie, kolorowo, głośno, czyli tak, jak być powinno.
Jak co roku na zabawie pojawiły się księżniczki, strażacy, żołnierze, biedroneczki i wiele, wie-

le innych kolorowych postaci. Bawił się z nami słynny piłkarz Barcy Leo Messi. Znakomicie bawili się wszyscy bez względu na wiek i kondycję.
Rada Rodziców zadbała o poczęstunek. Po takich tańcach trzeba było się posilić! Serdecznie dziękujemy Tomaszowi Gluzie za profesjonalizm i porwa-

nie wszystkich do tańca, mamom z Rady Rodziców: Monice Bator, Agacie Kożuchowskiej, Paulinie Gębskiej, Izabeli Matli, Magdalenie Gilbert, 
Elwirze Ceglińskiej, Katarzynie Hylak, Ewelinie Synowiec, Ilonie Marszałek. Licznemu gronu rodziców z klasy 0b.

 To była najlepsza zabawa w moim życiu- takie słowa usłyszałam od mojej uczennicy Marysi. I właściwie nic więcej nie trzeba pisać.
Brawo My!

Ewa Jędrzejska i nauczyciele SP 3

”Po prostu kocham Cię ogromnie!”
Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych w SP 3

Uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki,
Lub gdy opowiadasz mi bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz
I na każdą psotę zawszę się zgadzasz.
Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie,
Po prostu kocham Cię ogromnie!
W Szkole Podstawowej nr 3 w Suchedniowie zapraszanie 

babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć 

i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Każdy z zaproszonych gości z dumą 
i przejęciem patrzył na swojego wnuka.

W tym roku nasi uczniowie zaprosili swoich najbliższych do obejrzenia jasełek pt. On jest Królem! 
Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowole-
niu z ukochanych wnuków, którzy obdarowali swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień. Szczęśliwe twarze babć i dziadków po raz kolejny pokazały nam, 

jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Magdalena Przygoda
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z okazji swojego święta. W tych 
dniach dzieci z poszczególnych 
grup przedszkolnych zaprezento-
wały swoje programy artystyczne. 
Wszystkie przedszkolaki z ogrom-
nym zaangażowaniem recytowały 
wierszyki, śpiewały piosenki, gra-
ły na instrumentach, tańczyły oraz 
wręczyły  upominki swoich dziad-
kom. Nie zabrakło wspólnych za-
baw z gośćmi, które sprawiły wiel-
ką radość dziadkom oraz wnukom. 
Po części oficjalnej na sali gimna-
stycznej wnukowie wraz z dziadka-
mi udali się do swoich sal na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. W tych dniach nie brako-
wało uśmiechu, radości wzruszeń 
oraz dumy rozpierającej dziadków 
oglądających umiejętności swoich 
wnucząt. 

Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim Rodzicom za pomoc i zorganizo-
wanie wspaniałych poczęstunków. 

Agata Matysek

dZień BABci i dZiAdkA

Aby Babcia i Dziadziunio w zdrowiu żyli. Aby 
uśmiech dla Nas mieli w każdej wolnej chwili. Takie 

życzenia usłyszały wszystkie Babcie i Dziadko-

wie, którzy przybyli w dniach 30 i 31 stycznia oraz 
1 lutego do naszego przedszkola na uroczystość 

Dzień Babci i Dziadka w klasie Ia 
w SP3

Są wiersze i piosenki, do których nauki nie trzeba dzieci 
długo namawiać.  Tak było również w przypadku uczniów 
klasy Ia, którzy przygotowali  występ artystyczny dla swoich 
dziadków i babć z okazji  ich święta. 

Przyjemność spotkania była nieco 
odłożona w czasie z powodu ferii zi-
mowych, ale z dużym zadowoleniem 
zawiadamiamy, że udało się zgroma-
dzić  duże grono zaproszonych go-
ści.  Miłą niespodzianką była projekcja 
kilku krótkometrażowych filmików, 
w których dzieci opowiadały o tym co 
najbardziej lubią w swoich babciach 
i dziadkach. Dodatkowo każda babcia 
i każdy dziadek otrzymali od swoich 
wnuków okolicznościowe podarun-
ki, krawaty i korale. Rodzice zadbali 
o to by na stołach nie zabrakło pysz-
nych ciast i aromatycznej kawy. Wy-
chowawczyni i uczniowie już planują 
czym zaskoczą dziadków za rok.

Wychowawca klasy serdecznie dzię-
kuje wszystkim rodzicom, którzy z du-
żym zaangażowaniem  przyłączyli się 
do organizacji tego dnia.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
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Z życiA ssP w ostojowie

Dzień Babci i Dziadka w SSP w Ostojowie
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych szczególnych 

chwilach nasi Seniorzy obdarzeni są szczególnymi dowodami miłości, cie-
pła, szacunku. W dniu 31 stycznia br. Babcie i Dziadkowie licznie zagości-
li w progach naszej szkoły, a sala gimnastyczna zamieniła się w ogromną 
kawiarenkę. Mogliśmy zaprosić naszych Gości na spotkanie z pracownika-
mi Powiatowego Centrum 
Rozwoju Edukacji w Skar-
żysku – Kamiennej. Psy-
cholog Agata Matysiak 
i bibliotekarz Roman 
Sowa przeprowadzili in-
teraktywną pogadankę 
na temat znaczenia czy-
tania dla rozwoju intelek-
tualnego, emocjonalnego, 
społecznego oraz moralnego dzieci i młodzieży. Omawiając rolę książki 
w kształtowaniu wartościowych postaw, rozwoju inteligencji czy procesów 
poznawczych, prowadzący odwoływali się do doświadczeń czytelniczych 
dziadków. Wspólnie stworzono listę książek, które dziadkowie będą mo-
gli czytać swoim wnukom lub zachęcać ich do sięgnięcia po daną lekturę.

Kolejna część wyjątkowej uroczystości zabrała zaproszonych Seniorów 
w sentymentalną podróż w minione lata. Babcie i Dziadkowie przenieśli się 
kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy na scenach tryumfowały takie szlagiery jak: 
Pszczółka Maja Zbigniewa Wodeckiego, Tak bardzo się starałem Czerwonych 
Gitar, Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar, Cała sala śpiewa z nami Je-
rzego Połomskiego, Jadą wozy kolorowe Maryli Rodowicz, Być kobietą Alicji 
Majewskiej, Konik na biegunach Urszuli.

Wnuczęta począwszy od grupy przedszkolnej umilali czas swoimi popi-
sami wokalnymi. Honorowi Goście zostali zaproszeni do wspólnej zabawy 
i prezentowania zdolności wokalnych. Muzyczne spotkanie wprowadziło 
wszystkich w świetny nastrój.  Uczniowie poprzez śpiew mogli wyrazić ko-
chanym Babciom i Dziadkom swoje uczucia, podziękowania za trud wło-
żony w wychowanie. Dziękujemy wszystkim za uświetnienie uroczystości 
swoją obecnością.

Wycieczka do Warszawy
31 stycznia 2019 roku odbyła się wycieczka klas 6 - 8 do Warszawy. Jej 

celem było poznanie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym 
przede wszystkim udział w lekcji muzealnej połączonej ze zwiedzaniem wy-
stawy czasowej pt. Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918. 

Wystawa powstała dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, a jej głównym założeniem było skonfrontowanie przedstawień 
wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki u progu 
niepodległości. Uczniowie analizowali dzieła Jacka Malczewskiego, Wojcie-

cha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego i wielu innych arty-
stów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Oglądali obrazy woj-
ny i walki o niepodległość Polski widziane oczami artysty. Uczyli się trudnej 
sztuki czytania dzieła sztuki, dostrzegania i rozumienia symboliki przedmio-
tów, postaci i wątków użytych na obrazach. Poznawali nie tylko tematykę 
przedstawień malarskich tego okresu, ale również nowe, dynamicznie roz-
wijające się tendencje artystyczne, które w przyszłości kształtowały nowo-
czesne oblicze II Rzeczypospolitej. Sztuka nigdy nie powstaje z dala od życia: 
jest jego odbiciem i wiernym zapisem – ta świadomość pozostanie nam po 
lekcji w muzeum. 

Uczniowie oglądali również wystawy stałe Muzeum - galerię sztuki śre-
dniowiecznej oraz galerię malarstwa polskiego, gdzie po raz pierwszy na 
żywo mogli oglądać wielokrotnie widziane w podręcznikach szkolnych obra-
zy Jana Matejki, Bernar-
do B. Canaletto, Józefa 
Chełmońskiego, Aleksan-
dra Gierymskiego i wielu 
innych wybitnych ma-
larzy. Są to dziś zbiory 
o ogromnej wartości mu-
zealnej. To duże przeżycie 
i ogromna przyjemność 
móc obcować z nimi. 

Dalszy pobyt w stolicy 
to wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznali ożywio-
ną środkami technicznymi i wizualnymi tragiczną historię powstania i upad-
ku miasta. Na własnej skórze – np. przechodząc kanałami – doświadczyli, jak 
wielkiej odwagi i samozaparcia wymagała walka za wolną Polskę i jej stolicę. 
Przekonali się również, jak ważne jest źródło historyczne i eksponat oraz ich 
odpowiednia prezentacja w przestrzeni muzealnej. 
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Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, 
który puste życie napełnia światłem, a puste serca 
wzruszeniem

Kornel Makuszyński

W dniu 20 lutego 2019 r.  w Szkole Podstawowej 
nr 3 odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki 
szkolnej uczniów klas pierwszych. Głównym ce-
lem uroczystości było zachęcenie najmłodszych 
uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wy-
pożyczania książek oraz nieustannego rozwijania 

umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika 
to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytel-
ników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli 
przyrzeczenie, najpierw obejrzeli przedstawienie, 
przygotowane przez drugoklasistów. Pierwszaki 
dowiedziały się, jak należy dbać o książki, czego 
nie wolno robić, czytając książkę. Trafnie odgady-

Pasowanie na czytelnika w „Trójce”
wali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajo-
mość bohaterów baśni i bajek.

Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy 
złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą 

szanować książki, a pani dyrek-
tor ogromną księgą dokonała pa-
sowania na czytelnika każdego 
z uczniów. Pamiątkowe dyplomy 
będą im przypominały o tym uro-
czystym wydarzeniu.

I wreszcie przyszedł czas na 
zwiedzanie biblioteki szkolnej, 
zapoznanie z jej regulaminem 
i zasadami korzystania  z  księ-
gozbioru, a przede wszystkim 
na niecierpliwie wyczekiwane 

pierwsze wypożyczenia książek. Pani bibliotekar-
ka obdarowała nowych czytelników zakładkami 
i drobnymi upominkami. Był to piękny i ważny 
dzień w życiu pierwszaków. Życzymy im wielu 
wzruszeń i radości z czytania.

Marta Włodarczyk
Ewa Jędrzejska

Małgorzata Rek
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Grand Prix w Głubczycach
W miniony weekend w Głubczycach odbyły się 

zawody badmintonowe z cyklu Grand Prix w ka-
tegorii juniorów i młodzików. 

Ekipa Orlicza ze względu na choroby zawodni-
ków wyjechała w okrojonym składzie, ale mimo 
tych przeciwności losu wróciła z jednym pierw-
szym miejscem. Co prawda Julia Pajek podzie-
liła się zdobyczą z Piotrem Tomaszewskim 
(Wschodnia Kielce), ale co zwycięstwo to zwycię-
stwo.

Pozostałym badmintonistom nie poszło już 
tak dobrze, ale w kilku przypadkach mieli pecha 
trafiając na faworytów już w grach grupowych. 

W deblu Julki przegrały w ćwierćfinale, a w grze 
pojedynczej w eliminacjach. W kategorii U-19 
Aleksandra Pająk i Miłosz Miernik nie wyszli 
z grup eliminacyjnych. Szczególnego pecha miała 
Ola trafiając na późniejszą wicemistrzynię z Ukra-
iny.

Ogłoszenie o naborze 
Informujemy, że rekrutacja do przedszko-

la, klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w gminie Suchedniów 
rozpocznie się 4 marca 2019 r. i potrwa do dnia 22 
marca 2019 r. wg ustalonych obwodów:

1. Obwód Przedszkola Samorządowego im. 
Jana Pawła II obejmuje miasto i gminę Suched-
niów.

2. Obwód Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 im. Emilii Peck obejmuje ulice: Berezów, 
Bodzentyńska, Bugaj, Cmentarna, Choroszew-
skiego, Dawidowicza, Dworcowa, Graniczna, Ja-
rzębinowa, Józefów, Langiewicza, Leśna, Niska, 
Ogrodowa, Pasternik, Placowa, Przechodnia, Sło-
neczna, Sosnowa, Sportowa, Staszica, Szarych 
Szeregów, Stokowiec z przyległymi ulicami, Sze-
roka, Traugutta, Wspólna, Źródłowa, sołectwo 

Mostki, sołectwo Michniów.
3. Obwód Samorządowej Szkoły Podstawowej 

Nr 3 im. Stefana Żeromskiego obejmuje ulice: 
Akacjowa, Brzozowa, Burdzyńskiego, Dębowa, 
E. Peck, Fabryczna, Gajzlera, Harcerska, Jałowco-
wa, Jodłowa, Kielecka (do ulicy Topolowej), Klo-
nowa, Kopalniana, Kościelna, Kościuszki, Krótka, 
Mickiewicza, Młynarska, Modrzewiowa, Os. Pił-
sudskiego, Partyzantów, Powstańców, Poziom-
skiego, Słowackiego, Spokojna, Suchyni, War-
szawska, Wierzbowa, Zagórska.

4. Obwód Samorządowej Szkoły Podstawowej 
im. Wandy Łyczkowskiej obejmuje ulice: Jasna, 
Koszykowa, Kielecka (od ulicy Topolowej), Kwia-
towa, Miła, Nowa, Polna, Sokolica, Spacerowa, 
Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa, Żeromskiego, 
sołectwo Ostojów, sołectwo Krzyżka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pla-
cówkach oświatowych.  
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HArMonoGrAM dyżuru APtek

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych  
na terenie powiatu skarżyskiego 

 
 

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

MARZEC 2019 

Data Dzień  Nazwa apteki Adres apteki Telefon 

1 marca 2019 Pt Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
2 marca 2019 So „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 (41) 252-80-36 
3 marca 2019 N Apteka ul. Metalowców 5 (41) 252-15-09 
4 marca 2019 Pn Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
5 marca 2019 Wt „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 (41) 251-60-22 
6 marca 2019 Śr Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 (41) 252-81-26 
7 marca 2019 Czw „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 (41) 251-43-44 
8 marca 2019 Pt Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 (41) 375-37-41 
9 marca 2019 So Apteka ul. Sokola 2 (41) 251-07-30 

10 marca 2019 N Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Sokola 17A (41) 241-80-61 
11 marca 2019 Pn Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
12 marca 2019 Wt „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 (41) 251-10-90 
13 marca 2019 Śr Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
14 marca 2019 Czw Apteka „Plus” ul. Sokola 50 (41) 278-46-45 
15 marca 2019 Pt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
16 marca 2019 So Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
17 marca 2019 N „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 (41) 252-56-03 
18 marca 2019 Pn Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
19 marca 2019 Wt Apteka ul. Apteczna 8  (41) 252-15-09 
20 marca 2019 Śr Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 (41) 389-60-60 
21 marca 2019 Czw Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
22 marca 2019 Pt „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 (41) 252-80-36 
23 marca 2019 So Apteka ul. Metalowców 5 (41) 252-15-09 
24 marca 2019 N Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
25 marca 2019 Pn „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 (41) 251-60-22 
26 marca 2019 Wt Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 (41) 252-81-26 
27 marca 2019 Śr „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 (41) 251-43-44 
28 marca 2019 Czw Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 (41) 375-37-41 
29 marca 2019 Pt Apteka ul. Sokola 2 (41) 251-07-30 
30 marca 2019 So Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Sokola 17A (41) 241-80-61 
31 marca 2019 N Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
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czak 21:19/21:17.
Niedzielne finały rozpoczęły się od debla ko-

biet  (rewanżu z ubiegłego roku) młodych utalen-
towanych Wiktorii Dąbczyńskiej/Aleksandry 
Goszczyńskiej i ośmiokrotnych Mistrzyń Polski, 
doświadczonych sióstr Agnieszki i Anety Wojt-
kowskich (Hubal Białystok). Ten mecz trwał 78 
minut (22:20/17:21/23:25) i stał na najwyższym 
polskim poziomie. Deblistki stworzyły widowi-
sko, o którym będzie pamiętało się długo. Wy-
grało doświadczenie, a Wiktoria i Ola odebrały 
srebrne medale i są bardzo szczęśliwe .

Na zakończenie mistrzostw znów na korcie sta-
nęła nasza suchedniowska wojowniczka Wikto-
ria Dąbczyńska i utytułowana 17 lat starsza Ka-
mila Augustyn (SKB Suwałki).

Pierwszy set był pod kontrolą Wiktorii, jednak 
drobne błędy w końcówce  (nie tylko jej) spowo-
dowały przegraną 19:21., w drugim secie z każ-
dą wymianą brakowało sił, przy stanie 18:13 dla 
Augustyn, znana z ogromnej waleczności Wik-
toria doprowadza do stanu 19:19 i ostatecz-
nie przegrywa 19:21. Przy ogromnym aplauzie 
publiczności Kamila Augustyn mocno ściska 
Wiktorię, która przegrywa drugi finał, ale od-
biera dwa srebrne medale Mistrzostw Polski Elity 
po wspaniałej walce, po ogromnych emocjach i z 
wiarą i nadzieją na złoto w przyszłym roku!

Aleksandra Dąbczyńska

SPort

Jubileuszowe 55. Mistrzostwa Polski Elity odby-
ły się w Gnieźnie w dniach 31.01-3.02.2019. MKS 
Orlicz Suchedniów reprezentowała trójka zawod-
ników: Wiktoria Dąbczyńska, Aleksandra Pa-
jąk i Marcin Wnuk.

Nasi zawodnicy od początku mistrzostw grali 
bardzo dobrze. Marcin Wnuk przebrnął przez 
eliminacje w grze mikstowej z Katarzyną Ku-
tachą  (UKS Start Widełka) i w drugiej rundzie 
turnieju głównego sensacyjnie pokonał kadrową 
młodzieżową parę Konrad Płoch /Laura Bujak 
21:17/21:11. Meldując się w ćwierćfinale, gdzie po 
dobrym meczu uległ mistrzom Polski Paweł Pie-
tryja/Agnieszka Wojtkowska 14:21/14:21,  za-
jął miejsce piąte.

Nasza juniorka Aleksandra Pająk w pierw-
szej rundzie zagrała świetny mecz z utytułowaną 
zawodniczką AZS AGH Kraków Dominiką Guzik 
–Płochowską. W drugiej rundzie uległa brą-
zowej medalistce Karolinie Władzińskiej Le-
gia Warszawa.

Ola Pająk debla zagrała z Olą Kiryluk (ABRM 
Warszawa), ale w pierwszej rundzie młode ju-
niorki po zaciętym meczu przegrały z doświad-
czoną parą Dominika Cygan/Magda Okup-
niak 21:13/16:21/16:21.

Doświadczona, choć dopiero dwudziestoletnia 
Wiktoria Dąbczyńska, mająca już na swoim 
koncie cztery medale Mistrzostw Polski Elity (za-
grała po raz czwarty na elicie), wydawałoby się 
spokojnie i pewnie zmierzała do emocjonujących 
niedzielnych finałów. W piątkowy wieczór zagra-
ła bardzo trudny 38. minutowy  mecz z Joanną 
Rudną wygrywając 21:11/21:11 i również trud-
ny półfinał debla z Olą Goszczyńską przeciwko 
Magdalenie Świerczyńskiej/Kornelii Mar-

Rywalizowali seniorzy
Suchedniowscy badmintoniści wystąpili w tur-

nieju 2019 Bayjonn Cup rozgrywanym w Sopo-
cie. W zawodach najlepiej zagrał debel Marek 
Gałczyński/Tomasz Stopa, który w swojej ka-
tegorii wiekowej wywalczył pierwsze miejsce. 
Suchedniowianie stawali jeszcze czterokrotnie 

na podium. Wyniki: kategoria 25+ -  2. Joanna 
Fidos/Monika Janduła,  kategoria 30+ -  2. 
Przemysław Ogrodziński/Joanna Fidos, 3. 
Tomasz Stopa/Monika Janduła,  kategoria 
35+ - 2. Agata Kornacka/Karolina Olejarz,  
kategoria 45+ - 1. Marek Gałczyński/Tomasz  
Stopa.

Wiktoria Dąbczyńska podwójną Wicemistrzynią Polski!

Dobrze zagrały nasze juniorki młodsze w War-
szawie na KTJM, ale najlepiej nasza młodziczka 
Julia Pajek, która zagrała w wyższej kategorii 
i odniosła dwa zwycięstwa. W grze pojedynczej 

pokonała w finale naszą juniorkę młodszą Oliwię 
Kocz, wygrała również miksta w parze z Piotrem 
Tomaszewskim. Oliwia do srebra dorzuciła brą-
zowy medal w deblu z Weroniką Ziębą, któ-

ra stoczyła bardzo dobry mecz 
w grupie z Weroniką Stankie-
wicz -brązową medalistką.

Aleksandra Pawlukiewicz 
na razie bez awansu z grupy, 
podobnie Joanna Więckowska 
i Bartosz Dulemba.

Gratulacje dla medalistek 
i podziękowania dla wszystkich 
za sportową, ambitną walkę 
w Warszawie!

Aleksandra Dąbczyńska

Warsaw Ppen - Krajowy Turniej Juniora i Młodzika
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15 lutego w suchedniowskiej z udziałem 40. 
zawodników Jedynce odbyły się XVII Mistrzostwa 

Suchedniowa w Tenisie Stołowym. Wydarzenie 
zorganizowali dyrekcja szkoły oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego Jolanta Soja-Swajdo, 
Waldemar Piasta i Michał Piasta. 

W kat. pań wystartowało pięć zawodniczek. 
Zwyciężyła Magdalena Metek, przed Edy-
tą Adamiec, Martyną Zięba, Moniką Bator 
i Niną Łakomiec. Panów rywalizowało 35. Naj-
lepsi okazali się: Marek Midura, Tomasz Wit-
kowski, Roman Maciejki, Wojciech Półtorak 
i Dawid Kaleta. 

Nagrody, puchary i dyplomy wręczyli przewod-
niczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec oraz 
zastępca dyrektora szkoły Dariusz Kowalik, 
który podsumował zawody.

Ponadto nagrodzono najlepszego zawodnika 

z Suchedniowa – Tomasza Pietrasiewicza (w 
klasyfikacji końcowej był szósty) oraz najstarsze-
go uczestnika zawodów – Wojciecha Półtora-

ka (75 lat) oraz najstarszego suchedniowianina 
– Zdzisław Kotarbę (68 lat).

W turnieju rywalizowali zawodnicy z Suche-
dniowa, Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Bliżyna, 
Górna, Borkowa i z Łaska.

W klasyfikacji wszechczasów, którą prowadzi 
Waldemar Piasta, po 16, edycjach kolejność 
była następująca:

Kobiety – zagrało 63 panie
 1. Aneta Łakomiec – 1064 pkt.
 2. Krystyna Zep – 815 pkt.
 3. Edyta Adamiec – 605 pkt.
Mężczyźni – zagrało 183 panów
 1. Krzysztof Tumulec – 1162 pkt.
 2. Wacław Jedynka – 1126 pkt.
 3. Wiesław Materek – 917 pkt.

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

Jacenty Kita

Za nami XVII Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym Ultra Maraton 4 Pory Roku 
Edycja Zima.

W sobotę 23 lutego w Mostkach o godzinie 
8.00 wystartował Ultra Maraton 4 Pory Roku Edy-
cja Zima. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 
trasę okrężną o długości ok. 50-55 km, która bie-
gła przez tereny Sieradowickiego Parku Krajobra-
zowego. Zawodnicy pokonywali trasę zawodów 
biegiem, marszobiegiem oraz Nordic Walking 
w limicie czasowym 11 godzin.

Organizatorem imprezy było Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS, 
we współpracy z Stowarzyszeniem Biegacz Świę-
tokrzyski oraz Wiejskim Domem Kultury w Most-
kach.

Zawody objęte zostały honorowym patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Ce-
zarego Błacha.

Cykl obejmuje łącznie 4 imprezy biegowe, któ-
rych trasy biegną przez najpiękniejsze tereny Gór 
Świętokrzyskich. Kolejne odbędą się: 27 kwietnia 
DALESZYCE - WIOSNA Ultra – Wybranieccy 60-65 

km;  22 czerwiec KIELCE - LATO Ultra CK 100 100-
105 km; 12 październik BODZENTYN - JESIEŃ Ultra 
– Łysogóry 55-60 km.

(jaki)
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Jan Rogóż, który dystans po-
konał z czasem 49:05, a także 
Andrzej Szczepanik z czasem 
54:02. 

Wśród kobiet pierwsze miej-
sca w biegu na 10 kilometrów 
zajęły: Klaudia Lasocka z gru-
py AZS UJK Kielce (czas 46:49), Wioleta Jończyk (48:00), Małgorzata Ja-

rocka ze Stalowowolskie-
go Klubu Biegacza (51:51), 
a także Nina Chmiel 
z grupy Chmiel Mostki 
(57:36). W biegu na 23 ki-
lometry pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach zdo-
byli: Michał Bąk z grupy 

Mechanik i Przyjaciele (czas 01:29:05), Norbert Jachymczyk ( 01:39:20), 
Zenon Stępień (Mecha-
nik i Przyjaciele, 01:42:03), 
Jerzy Borkowski z grupy 
Biegiem Radom! (02:05:53). 
Wśród kobiet zwycięży-
ły: Magdalena Gajek 
z grupy Wieś tańczy i bie-
ga (01:58:21) oraz Aneta 
Litwinczuk z OSV TEAM 
i Przyjaciele (02:31:22). 

Nagrody wręczali m.in. radny Waldemar Krogulec i sołtys Mostek  
Jacek Uba.

Na trasach byli biegacze nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale 
również z Radomia, Iłży, War-
szawy, Skaryszewa, Stalowej 
Woli, czy Mielca. Wydarze-
nie było organizowane już 
po raz kolejny przez Święto-
krzyskie Stowarzyszenie MTB 
Cross i stowarzyszenie Bie-
gacz Świętokrzyski.

Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątko-
we medale, a zwycięzcy 
poszczególnych biegów 
puchary i nagrody. Start 
i meta usytuowane były 
koło Wiejskiego Domu 
Kultury w Mostkach. Na 
mecie czekał na zawod-
ników ciepły posiłek 
i punkt energetyczny, który obsługiwali wolontariusze z Ochotniczego Hufca 
Pracy w Skarżysku - Kamiennej.

(jaki)

sPort - rekreAcjA

W niedzielę 27 stycznia w Mostkach odbyły się biegi terenowe o Puchar 
Powstańców Styczniowych. W III edycji wydarzenia udział wzięło aż 171 bie-
gaczy! 

Dzień wcześniej odbyły się zawody rowerowe  MTB (dystans 40 km) oraz 

Szalona Piątka w Kapeluszu. W zawodach rowerowych zwyciężył Grzegorz  
Mazur, drugi był Maciej Ściga, trzeci Marcin Jabłoński (METROBIKES.
PL), a wśród pań zwyciężyła Małgorzata Teperek, drugie miejsce zajęła 
Karolina Grzybowska, trzecie  Dominika Siewierska-Tyzo. 

Szaloną Piątkę w Kapeluszu wygrał Przemek Bodo (Mechanik i Przyja-
ciele), drugie miejsce zajął Piotr Czwartos, trzecie Jacek Lipski. Wśród 
kobiet pierwsza na metę wbiegła Emilia Zielińska-Słoń, druga była Anna 
Sprawka (Zabiegane Starachowice), trzecie Ewelina Jaślan-Klisik (Babki 

w biegu). 
W niedzielę zawod-

nicy mieli do pokonania 
dwa dystanse – dyszkę, 
czyli bieg na dystansie 10 
km oraz półmaraton na 
dystansie 23 kilometry. 
W biegu na dyszkę wystar-

towało 101. zawodników, a w drugim biegu – 70. zawodników. Biegaczy 
powitał zastępca burmistrza Dariusz Miernik, który dał również sygnał 
do startu.

Miejsca zawodnikom były przyznawane ze względu na płeć i kategorię 
wiekową. 

W biegu na 10 kilometrów najlepszy czas uzyskał Tomasz Gawroński 

(Autodeal Jędrzejów). Do mety dotarł z czasem 37:51 i tym samym zdobył 
pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Również pierwsze miejsce 
w dyszce zdobył Michał Kołomański z grupy Mechanik i przyjaciele - czas: 
38:49. Na szczycie podium w swoich kategoriach wiekowych znaleźli się też: 
Jerzy Kloczkowski z czasem 41:15, Sławomir Majchrzak z czasem 43:18, 

Trzeci raz pobiegli o „Puchar Powstańców Styczniowych”
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