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* jest nowa Rada Seniorów II Kadencji,
* relacja z sesji Rady Miejskiej,
* tak świętowaliśmy Dzień Kobiet,
* zebrania sprawozdawcze u nauczycieli emerytów, strażaków i u wędkarzy,
* zapraszamy na promocję pierwszej edukacyjnej gry planszowej, Suchedniowską Wiosnę 

Teatralną i XIV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych,
* z życia szkół i wydarzenia sportowe.
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Za nami V Suchedniowski Bieg Kobiet
Maria Pytel z czasem poniżej 20 minut była najlepsza na mecie  

V Suchedniowskiego Biegu Kobiet Nie cyckamy się z rakiem. Druga była Wio-

letta Kierczyńska, z trzecia Katarzyna Przeworska. Łącznie wystarto-
wało około 270 pań, a sygnał do startu dał burmistrz Cezary Błach.

Czytaj na str. 21, fotorelacja na str. 24

I Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza 
W dniach 8-10 marca na 

hali sportowo-rehabilitacyj-
nej w Suchedniowie odbył się 
I Memoriał im Stefana Paw-
lukiewicza Puchar Gór Świę-
tokrzyskich w badmintonie. 
W zmaganiach w naszym 
mieście i w Zagnańsku wzięło 
udział 384 zawodników z 57 
klubów w całym kraju.

Czytaj na str. 22

Andrzej „Piasek” Piasecz-
ny spotkał się z suche-
dniowską młodzieżą

Goszcząc jako gość honorowy i członek jury 
na V Konkursie Literackim im. Ireny Zielińskiej 

w Suchedniowie Andrzej Piasek Piaseczny 
spotkał się również z młodzieżą suchedniow-
skiej Trojki.

Czytaj na str. 23

V Konkurs Literacki im. Ireny Zielińskiej 

11 marca w Trójce odbył się V Konkurs Literacki im. Ireny Zielińskiej. 
Konkurs wygrała Julia Żurawka (SP 3 Suchedniów), drugie miejsce zajął  
Jakub Dulny (SP Gózd), trzecie Izabela Kałuzińska (SP Łączna).

Czytaj na str. 2
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Wydarzenia

11 marca w Trójce odbył się V Konkurs Literac-
ki im. Ireny Zielińskiej pod hasłem Radość pisa-
nia. Możność utrwalania. Konkurs wygrała Julia 
Żurawka (SP 3 Suchedniów), drugie miejsce za-
jął Jakub Dulny (SP Gózd), trzecie Izabela Ka-
łuzińska (SP Łączna).

Konkurs otworzyła dyrektor Izabela Głowa-
la-Działak, wśród gości byli: oczywiście Piasek, 
rodzina Ireny Zielińskiej – jej mąż Ryszard 
oraz dzieci Małgorzata i Sławomir, burmistrz 
Cezary Błach, przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec, inspektor ds. oświaty 
w magistracie Beata Kaszuba, członkowie ko-

misji konkursowej: Małgorzata Wiśniewska, 
Anna Zielińska-Brudek, Piasek, Emil Tokar-
czyk i Mateusz Bolechowski. –Liczymy na Wa-
szą wyobraźnię, puśćcie wodze fantazji – mówiła 

V Konkurs Literacki im. Ireny Zielińskiej

do młodzieży Anna Salwa, jedna z organizato-
rek konkursu, w którym zmagało się 22. uczniów.

Uczniowie 
mieli do wybo-
ru jeden z pięciu 
tematów kon-
kursowych, każ-
dy ułożony przez 
członków komisji 
konkursowej. Naj-
lepsi otrzymali 36 
pkt. (na 40 moż-
liwych), najsłabsi 
15. Konkurs wy-
grała Julia Żurawka (SP 3 Suchedniów), drugie 
miejsce zajął Jakub Dulny (SP Gózd), trzecie Iza-
bela Kałuzińska (SP Łączna), czwarte Justyna 

Kumalska (SP Wzdół Rządowy), piąte Martyna 
Stando (SP 1), wyróżniono też Aleksandra Mil-
carza z SP Gózd.

Fundatorami nagród byli: Rodzina Zielińskich 
i Anna Zielińska-Brudek.

Jacenty Kita
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Serdeczne podziękowania 
rodzinie, znajomym, mieszkańcom  

ul. Żeromskiego oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli 
we Mszy Św. oraz w ostatniej drodze Taty

Ś.P. Jerzego Leonarda Miernika
składają 

córki i syn z rodzinami.

Dyrekcji oraz pracownikom  
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie  

za okazanie  wsparcia, serca i życzliwości, dzielenie z nami smutku oraz uczestnictwo 
we Mszy Świętej  i ceremonii pogrzebowej

 Ś.P Jerzego Leonarda Miernika
Serdeczne podziękowania składa 

 Rodzina

Zmarł Zdzisław Latała
W wieku 84 lat zmarł Zdzisław Latała. 
Był osobą znaną ze swej bezinteresownej pomocy, z jaką śpieszył dla ludzi będą-

cych w potrzebie. Od kilkunastu lat za swoje pieniądze kupował odzież lub w inny 
sposób wspomagał nie tylko osoby fizyczne, ale również szkoły i świetlice funkcjonu-
jące w naszej gminie.

Pogrzeb odbył się 21 marca w Chmielniku. 

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania,
jak ten, co nie chce swym odejściem smucić.

Jak ten, co wierzy w chwili rozstania, że niebawem wróci...”
26 lutego 2019 r.  

odszedł nagle na drogę do wieczności 
Ś.P. Jerzy Leonard Miernik. 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 
Kochanego Taty, Dziadka, Teścia 

dla naszej koleżanki Ludmiły Chłopek oraz 
jej najbliższych,

łącząc się w bólu, składają 
Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy

Samorządowego Przedszkola w Suchedniowie

Grant „Tesco” dla MKS „Orlicz”
Zakończyła się szósta edycja akcji społecznej Decydujesz – Pomagamy, prowadzonej 

przez sieć Tesco. Projekt Akademia Badmintona od Juniora do Seniora zdobył 13.220 gło-
sów, Klub Wolontariusza Przyjaciele 3937, a Siatkarski Dzień Dziecka 4863 głosy. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i władz miasta, naszych zawodników ich rodzi-
ców, dziadków i trenerów będziemy mogli zrealizować nowy program sportowy z ko-
rzyścią dla kondycji i zdrowia dzieci z naszego miasta i ich rodzin. Już teraz serdecznie 
zapraszamy na Akademię Badmintona od Juniora do Seniora, początek po weekendzie 
majowym. Dziękujemy pracownikom i kierownictwu sklepów Tesco za rozdzielanie że-
tonów i zliczanie głosów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w akcji. Jesteśmy wdzięczni za każdy od-
dany na nas głos.

Ze sportowym pozdrowieniem MKS Orlicz

Posprzątajmy wspólnie miasta!
Każdego, kto chce żyć w czystym otoczeniu, zapraszamy w dniu 30 marca do wspól-

nego, wiosennego sprzątania miasta. Zbiórka o godz. 13.30 przy Altanie w parku miej-
skim. Na miejscu będą czekać rękawiczki i worki, a około 18.00 wspólne ognisko.

Zapraszamy!
Trash Busters

Uwaga dłużnicy!!!
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że została podpisana 

umowa z KRAJOWYM REJESTREM DŁUGÓW BIG SA w zakresie odzyskiwania należności 
za brak wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków .

JEŚLI NIE BĘDZIESZ PŁACIŁ RACHUNKÓW W TERMINIE możesz zostać dopisany DO 
KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIG SA.
CO CI GROZI?
•	 bank	i	instytucja	finansowa	mogą	odmówić	Ci	udzielenia	kredytu	lub	pożyczki,
•	 możesz	mieć	ograniczony	dostęp	do	umów	abonamentowych	na	telefon,	 internet,	

telewizje satelitarną czy kablową,
•	 dostawca	usług	ubezpieczeniowych	może	odmówić	nawiązania	z	Tobą	współpracy,
•	 możesz	 napotkać	 problemy	 związane	 z	wynajęciem	mieszkania,	 garażu	 czy	miej-

sca parkingowego.
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Z PrAc rAdy Miejskiej

V sesja Rady Miejskiej
28 lutego w sali lustrzanej suchedniowskiej 

Kuźnicy odbyła się V w tej kadencji sesja rady 
miejskiej. Otworzył ją i obrady poprowadził prze-
wodniczący rady Krzysztof Adamiec.

Po przyjęciu bez zmian porządku obrad, głos 
zabrali zaproszeni goście. Ewa Antosik wnio-
skowała o ustawienie tablicy informacyjnej na 
skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Młynarskiej 
oraz o oczyszczenie rowów i chodników. Teresa 
Sułek prosiła o naprawę chodników na ul. Sto-
kowiec, naprawę progu zwalniającego oraz za-
interesowanie się przez Policję pustostanami, 
w których dochodzi do włamań.

Wyjątkowo dużo interpelacji, wniosków i za-
pytań zgłosili radni. Mirosław Obara pytał o to, 
czy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu 
gmina stara się o pozyskanie środków na wypo-
sażenie kuchni w szkołach, pytał o szanse budo-
wy ul. Nowej, wnioskował o opracowanie jedno-
litego tekstu Statutu Miasta i Gminy Suchedniów. 
Radny interesował się również tym, czy gmina 
przystąpi do rządowego programu Otwartych 
Stref Aktywności 2019 (OSA), którego celem jest 
rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o charakterze integracyjnym. M. Obara do 
nieobecnej tym razem na sesji poseł Marii Zuby 
skierował pytanie o przyszłość terenów po byłym 
ZWK Marywil. Podziękował zarazem Policji o skie-
rowanie 3 nowych funkcjonariuszy do naszego 
Komisariatu, ale zarazem wnioskował o zwięk-
szenie kontroli na drodze nr 751 oraz starej Sió-
demce, po których poruszają się ciężkie samocho-
dy ciężarowe. 

Waldemar Krogulec wnioskował do burmi-
strza o to, aby wystąpił on do Nadleśnictwa Su-
chedniów z prośbą o dofinansowanie remontu 
dróg na terenie sołectwa Mostki. Paweł Słoma 
pytał o możliwość budowy ul. Jodłowej, Mar-
cin Pałac wnioskował do powiatu o wyłożenie 

obrzeżami rowów na większej części ul. Zagór-
skiej. Eugeniusz Zegadło pytał o to, jakie są 
szanse na przebudowę ul. Bodzentyńskiej przez 
samorząd województwa, a Krzysztof Adamiec 
wnioskował o interwencję w powiecie celem wy-
konania przejścia dla pieszych i fragmentu chod-

nika na ul. Jasnej.
Wyczerpujących odpowiedzi na wyżej wymie-

nione pytania udzielił burmistrz Cezary Błach. 

Odnosząc się generalnie do stanu dróg, burmistrz 
stwierdził, że będą one sukcesywnie naprawia-
ne po ustabilizowaniu się pogody. Dodał, że do 
tej pory wywieziono już na drogi gminne 290 
ton kruszywa, ale potrzeby są znacznie większe. 
Gmina wystąpi do Policji o zwiększenie patroli na 
drogach oraz do powiatu w sprawie ul. Jasnej.

Gmina złoży wnioski w sprawie wyposażenia 
kuchni w SSP nr 3 i SSP w Ostojowie. W Jedynce 
takiej konieczności nie ma, gdyż nowa kuchnia 
została wykonana przy okazji remontu szkoły. Do 
programu OSA gmina złoży wniosek w sprawie 
wybudowania takiego miejsca na terenie OSiR-u. 
W ramach tego programu na budowę placu za-
baw i siłowni zewnętrznej można pozyskać 50 
tys. zł, ale gmina musi zapewnić również wkład 
własny. Statut zostanie ujednolicony po zmia-
nach, jakie wprowadzi rada.

Jeśli chodzi o ul. Nową, Jodłową i drogi w sołec-
twie Mostki to Cezary Błach najpierw zauważył, 
że gmina ma budżet na ten rok i w nim tych za-
dań nie ma. –Są zapisane określone zadania do 
realizacji. Na dziś możliwości umieszczenia no-
wych zadań inwestycyjnych nie widzę. A przecież 

mamy do dokończenia drogę przy CKI w Michnio-
wie i drogę na Szelejtowie – zauważył burmistrz. 
Dodał, że gmina czeka na ogłoszenie kryteriów 
naboru wniosków z nowego programu rządowe-
go na drogi gminne i powiatowe. 

Jeśli chodzi o drogę wojewódzką 751 to gmina 
na dokumentację projektową – zgodnie z umo-
wą z Urzędem Marszałkowskim – przekazała 
200.000 zł. Pozostałe koszty inwestycji miały być 
pokryte ze środków województwa. Teraz Urząd 
Marszałkowski pyta gminę, czy byłaby skłonna 
dołożyć się z własnych środków do budowy chod-
nika oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 
Gmina odmówiła. Na dziś wiadomo, że w 2019 
roku planowany jest remont mostu na ul. Bere-
zów koło Policji. 

Nadleśnictwo Suchedniów deklaruje pomoc 
w modernizacji dróg na terenie Mostek, ale 
w roku 2020.

Burmistrz dodał, że zarząd powiatu przyjął 
projekt porozumienia z gminą w sprawie przebu-
dowy przejazdu kolejowego na ul. Bugaj. 

Dodajmy jednak, że – jak wynika z doniesień 
medialnych – PKP mocno ograniczyła (z 600 mln 
do… ok. 20 mln) środki na modernizację tej linii 
kolejowej i całe to zadanie stoi pod wielkim zna-
kiem zapytania, przynajmniej w dającej się prze-
widzieć przyszłości.

Następnie radni przyjęli Sprawozdanie z dzia-
łalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2018”, 
„Sprawozdanie” z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych za rok 2018, Sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii w Gminie Suchedniów za rok 2018 oraz pod-
jęli uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na od-
płatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz 
wykazu przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków korzystania z przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego 
transportu zbiorowego.

Jacenty Kita
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Pomnik na Baranowskiej Górze został odsło-
nięty 28 października 1973 r., a okazją był 12 
października, czyli Dzień Wojska Polskiego ob-
chodzony w rocznicę bitwy pod Lenino. Pomnik 

powstał z inicjatywy Koła ZBoWiD w Suchednio-
wie, przy pomocy Zarządu Oddziału w Skarżysku
-Kamiennej, Zarządu Miejskiego w Suchedniowie 
i zakładów pracy. Odsłonięcia pomnika dokonała 
Liliana Ozimina, sekretarz Komitetu  Wojewódz-
kiego PZPR w Kielcach. W 2009 roku, w związku 
z budową drogi ekspresowej, został przesunięty 
w miejsce, w którym stoi obecnie. Widnieje na 
nim napis: Poległym w walce z hitlerowskim oku-
pantem o wyzwolenie narodowe i społeczne w XXX 
rocznicę Ludowego Wojska Polskiego społeczeń-
stwo Suchedniowa i Skarżyska-Kamiennej.

I to właśnie ten napis sprawił, że kilka tygodniu 
temu do mieszkańców Suchedniowa i Skarżyska
-Kamiennej dotarła informacja, że Wojewoda 
Świętokrzyski na mocy tzw. ustawy dekomuniza-
cyjnej zażądała od kieleckiego oddziału General-

Co z pomnikiem na Baranowskiej Górze?
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zarząd-
cy terenu) rozebrania pomnika usytuowanego 
na Baranowskiej Górze (na terenie Miasta i Gmi-
ny Suchedniów).

W sprawie tej spontanicznie na portalach spo-
łecznościowych skrzyknęła się grupa mieszkań-
ców, którzy postulowali pozostawienie pomnika, 
ale zmianę treści napisu. Z prośbą o interwen-
cję wystąpili do burmistrza oraz rady miejskiej: 
-Ten pomnik wpisał się w historię Suchedniowa 
i Skarżyska-Kamiennej. Komu on przeszkadza? 
Nie dyskutuję z ustawą, ale napis można zmienić 
i pomnik pozostawić – mówił Maciej Glijer na 
sesji w dniu 28 lutego. Burmistrz Cezary Błach 
odpowiedział, że gmina wystąpiła do Wojewo-
dy Świętokrzyskiego z pismem w którym pro-
sił o rozważenie możliwości zmiany decyzji na-
kazującej rozbiórkę wskazanego pomnika, przy 
jednoczesnej wymianie tablicy pamiątkowej, na 
której nie będzie widniała treść nawiązująca do 
Polski Ludowej.

W międzyczasie, nocą, ktoś na stary na-
pis nakleił nowy, z napisem: Poległym w walce 
z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie narodo-
we i społeczne. Społeczeństwo Suchedniowa i Skar-
żyska-Kamiennej. Napis wkrótce został zniszczony 
przez nieznanych sprawców. 

Sprawa zrobiła się głośna. Na spotkaniu 
z udziałem wojewody świętokrzyskiego Aga-
ty Wojtyszek, dyrektora kieleckiego oddzia-
łu Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Krzysztofa Strzelczyka oraz dyrektora Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Warszawie Adama Siwka 
wyjaśniano kontrowersje związane z pomnikiem 
w Suchedniowie. -Ustawa dekomunizacyjna we-
szła w życie znacznie wcześniej niż wydarzenia, 
które mają miejsce teraz. Decyzją wojewody na-
kazaliśmy przeprowadzenie czynności zmierza-
jących do usunięcia monumentu przez zarządcę 
tego terenu, czyli Główną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad – powiedziała Agata Wojty-
szek. Wojewoda świętokrzyski dodała ponadto, 
że jest otwarta na dialog z mieszkańcami o god-
nym upamiętnieniu miejsca na Górze Baranow-
skiej w Suchedniowie. 

-W najbliższym czasie decyzję wojewody będę 
wykonywał, bowiem nadal ona obowiązuje – po-
wiedział Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kielec-
kiego oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Wystosowano również apel do mieszkańców 
Suchedniowa oraz obrońców pomnika, by miej-
sce na Górze Baranowskiej doczekało się godnego 
upamiętnienia, zgodnego z prawdą historyczną. 
– Chciałbym się odnieść do argumentów obroń-
ców tego monumentu, którzy przywołują różne 

wydarzenia historyczne z ziemi suchedniowskiej. 
Szkoda, że takie inicjatywy nie zostały zgłoszone 
wcześniej. Przecież ten pomnik nie upamiętnia 
powstańców styczniowych, ani ofiar niemiec-
kich zbrodni lub żołnierzy Armii Krajowej, mówi 
o ludowym Wojsku Polskim. Szkoda, że nikt po 
1990 roku nie zainteresował się tym, że warto 
w miejsce tego ideologicznego obiektu postawić 
upamiętnienie odnoszące się do prawdziwych 
wydarzeń historycznych, czczące prawdziwych 
bohaterów i ofiary. To też nasza propozycja dla 
mieszkańców, obrońców oraz władz samorządo-
wych. Odwołajmy się do bogatych tradycji histo-
rycznych ziemi suchedniowskiej – zakończył dy-
rektor Adam Siwek.

Pomnik ma zostać rozebrany do 15 kwietnia.
Jacenty Kita
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Placówka zaoferuje 30 miejsc stałego poby-
tu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego 
całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci 
mieszkań chronionych dla osób niesamodziel-
nych, które ze względu na wiek, niepełnospraw-

ność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjo-
nowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają 
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 
pobytu długoterminowego.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Skarży-
sku będzie kosztował 3464 złote miesięcznie. Dy-
rektorem DPS została Agnieszka Herbuś, która 
mówi:  -Będziemy dbać o to, by nasi podopieczni 
byli pod dobrą opieką, czuli się bezpieczni i po-
trzebni.

Starzenie się społeczeństwa w Polsce jest fak-
tem. 22% Polaków to seniorzy, a w powiecie 
skarżyskim stanowią 24% mieszkańców. 

Jacenty Kita

zgonów wśród kobiet. –Kobiety wiedzą, że mają 
chodzić do pracy, na zakupy, do fryzjera, na pa-
znokcie, ale zapominają o profilaktyce swe-
go zdrowia – mówiła dr Smorąg. A to właśnie 

zbyt późne wykrycie raka jest przyczyną zgonów. 
A tymczasem w przypadku wczesnego wykrycia 
rak piersi czy szyjki macicy jest w pełni wyleczal-
ny. 

Jacenty Kita

W GMinie i okolicy

7 marca uroczyście otwarto w Skarżysku-Ka-
miennej Centrum 
Seniora przy ul. 
Ekonomii 7.  Inwe-
stycję zrealizował 
powiat skarżyski, 
przy wsparciu ze 
środków europej-
skich (dofinanso-
wanie z Regional-
nego Programu 
Operacyjnego Wo-
jewództwa Świę-
tokrzyskiego 
w kwocie 4.29 
mln zł). Wartość 

„Centrum Seniora” już otwarte
całego zadania wyniosła 
5,26 mln zł.

W uroczystości uczestni-
czyli m.in. poseł Marzena 
Okła-Drewnowicz, mar-
szałek województwa An-
drzej Bętkowski, staro-
sta Artur Berus, burmistrz 
Cezary Błach, członko-
wie zarządu powiatu, rad-
ni powiatowi, kierownicy  
OPS-ów.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 
jest realizatorem projektów dotyczących wspar-
cia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej 
na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wcze-

snego wykrywania raka szyjki macicy, współfi-
nansowanych ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

W 90. gminach realizowane są dwa projekty: 
Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi, 
skierowany do kobiet w wieku 50 – 59 lat oraz 

Panowie też powinni dbać o zdrowie pań

Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki 
raka szyjki macicy, skierowany do kobiet w wieku 
25 – 59 lat.

12 marca w sali konferencyjnej magistratu 
odbyło się spotkanie poświęcone tej tematyce – 
pierwsze adresowane dla panów, drugie dla pań. 
Zajęcia – teoretyczne oraz warsztaty praktycz-
ne dla panów – poprowadziła dr Irena Smorąg 
z pomocą mgr pielęgniarstwa Lidii Sajon. 

Rak piersi jest jedną z najczęstszych przyczyn 
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U SenioróW

Delegaci uznali, że 24 lata to za mało, więc na 
walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
ponownie powierzyli Lucynie Wielechowicz 
pełnienie funkcji prezesa Sekcji Emerytów i Ren-
cistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zebranie odbyło się w sobotę 9 marca w Przed-
szkolu Samorządowym i połączone było z Dniem 
Kobiet. Poza około 40.delegatkami i 1 delegatem 
– Stanisławem Galerą – na zebraniu obec-
ni byli również burmistrz Cezary Błach, prezes 
miejskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Małgorzata Opala oraz obecna dyrektor 
przedszkola Grażyna Milanowicz, a także jej 
poprzedniczka Zofia Dulęba.

Sprawozdanie z pracy zarządu z minionych pię-
ciu lat złożyła Anna Brzezińska. Sekcja Emery-
tów i Rencistów ZNP w Suchedniowie działa od 
41.lat. W ostatnich pięciu latach (czas kadencji 
obecnego zarządu) zmarło 8 członków, których 
pamięć zebrani uczcili minutą ciszy. 

Jak wynika ze sprawozdania aktualnie do sek-
cji należy 72 osoby – 54 w Suchedniowie oraz 18 
w Łącznej. 61 z nich to nauczyciele, pozostali pra-

Lucyna Wielechowicz ponownie prezesem nauczycieli 
emerytów

cownicy oświaty. W gronie tym jest 69 kobiet i 4 
panów. Liczący 9 osób zarząd w latach 2014-2019 
odbył 49 posiedzeń. Przez ostatnie 5 lat 13 osób 
uhonorowanych zostało medalami za 50.lecie 
przynależności do ZNP, ale tylko w tym roku bę-
dzie to kolejne 10 osób!

Suchedniowscy nauczyciele-emeryci są bar-

dzo aktywni. W minionej kadencji w Suchednio-
wie i w Łącznej m.in. ich staraniem postawiono 
obeliski upamiętniające Tajną Organizację Na-
uczycielską. Organizują wycieczki, rajdy, wyjazdy 

rekreacyjne, są aktywni sportowo uczestnicząc 
w spartakiadach dla seniorów. Największe sukce-
sy na tym polu osiągają Zdzisław Włodarczyk, 
Irena Franszczak i Grzegorz Czaj. 

Ważnym polem działalności jest pomoc dla 
swych członków poprzez udzielanie zasiłków sta-
tutowych i zapomóg losowych. Przez minione 
5 lat na ten cel przeznaczono 17,1 tys. złotych.

W bieżącej pracy sekcja współpracuje w wielo-
ma podmiotami m.in. magistratem, ZNP – zarząd 
okręgowy i miejski, Klubem Seniora Kreatywni 
(przewodniczy mu członkini sekcji Danuta Roki-
ta), dyrekcją Przedszkola Samorządowego.

Następnie sprawozdanie komisji rewizyjnej 
wraz z wnioskiem o absolutorium dla zarządu 
odczytał Stanisław Galera. Wniosek przyjęto 
jednogłośnie, podobnie jak później w ten sam 
sposób wyłoniono nowy zarząd. Przez najbliżej 
pięć lat funkcję tę pełnić będzie Lucyna Wie-

lechowicz, którą poparli w głosowaniu wszy-
scy delegaci.

Z okazji Dnia Kobiet serdeczne życzenia pa-
niom oraz okazały tort przekazał paniom bur-
mistrz Cezary Błach.

Jacenty Kita
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mowali się pielęgnacją altany w parku miej-
skim, a także licznie i aktywnie wzięli udział 
w projekcie pod nazwą ECO TANIEC W KAŻDYM 
WIEKU, którego finałem był spektakl teatralny, 
który obejrzało ponad 500 osób z całego regio-
nu.
Jednym z priorytetów RS I kadencji było za-

pewnienie suchedniowskim seniorom wszech-
stronnego wsparcia w szczególności zakresie 
opieki, zdrowia, edukacji i szeroko pojętej ak-

tywizacji społecznej poprzez utworzenie Klubu 
Seniora. W tym celu radni odbyli liczne rozmo-
wy z panem Burmistrzem, zorganizowali wizy-
tę studyjną do KLUBU SENIOR + w Skarżysku – 
Kamiennej oraz wizję lokalną w budynku Gminy 
przy ul. Sportowej 1, podjęli uchwałę  w sprawie 
inicjatywy utworzenia Klubu Seniora w Suche-
dniowie oraz zarekomendowali władzom samo-
rządowym Gminy Suchedniów wzięcie udzia-
łu w kolejnej edycji otwartego konkursu ofert 
w ramach rządowego Programu Wieloletniego 
SENIOR + w celu uzyskania wsparcia finansowe-
go dla utworzenia w mieście Klubu Senior +.

Radni II kadencji będą kontynuować starania 
w celu utworzenia tej placówki, a obecny na I po-

siedzeniu wiceburmistrz Dariusz Miernik zde-
klarował zaangażowanie Gminy w tym zakresie.  

 Karolina Gałczyńska-Szymczyk
(jaki)

W skład Rady weszło 19 osób w tym: przed-
stawicielka służby zdrowia, 3 osoby reprezen-
tujące lokalne organizacje pozarządowe, 9 osób 
reprezentujących środowisko seniorów miasta 
Suchedniów oraz 7 osób reprezentujących śro-
dowisko seniorów każdego z 4 sołectw, tj.: - so-
łectwa Michniów - 1 osoba, sołectwa Mostki - 2 
osoby, sołectwa Ostojów - 2 osoby oraz sołectwa 
Krzyżka - 2 osoby.

Przypomnijmy, że koncepcja powołania Rady 
Seniorów w Suchedniowie 
została wypracowana w 2017 
w ramach projektu partner-
skiego Milowy krok - Rada 
60+ współfinansowanego ze 
środków PR ASOS, w wyniku 
porozumienia: Stowarzysze-
nia Grupa Inicjatywna POD 
PRĄD, Gminy Suchedniów - 
partnera projektu oraz środowisko suchedniow-
skich seniorów.

Radni I kadencji od 28 lutego 2018 roku do 17 
stycznia 2019 roku aktywnie działali 
na rzecz społeczności lokalnej:  

* zorganizowali cykl 4 spotkań in-
tegracyjno-informacyjnych pn. Piknik 
z Radą Seniorów (maj-sierpień 2018),
* zrealizowali projekt profilaktycz-
no – zdrowotny LEKARZE SUCHE-
DNIOWSKIM SENIOROM, we współ-
pracy z organizacją pozarządową ze 
środków świętokrzyskiego Funduszu 

Młodych Inicjatyw (FIO). W ramach akcji ponad 
100 seniorów skorzystało z bezpłatnych porad 

5 specjalistów: kardiologa, radiologa, gastrolo-
ga dietetyka i chirurga naczyniowego oraz z 6 
wykładów edukacyjno-profilaktycznych z róż-
nych dziedzin medycyny,

* w ramach współpracy międzypokoleniowej zaj-

rada SenioróW

14 marca w sali konferencyjnej magistratu od-
było się I posiedzenie  Rady Seniorów w Suche-
dniowie II Kadencji. W posiedzeniu  udział wzię-
li zastępca burmistrza Dariusz Miernik oraz 

Karolina Gałczyńska-Szymczyk, kierownik 
Wydziału Rozwoju i Strategii w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Suchedniowie.

Podczas I posiedzenia zastępca burmistrza Da-
riusz Miernik wręczył radnym akty powołania 
w skład Rady Seniorów, a następnie radni wybra-
li zarząd. Przewodniczą została Halina Ostrow-

ska reprezentująca sołectwo Krzyżka, wiceprze-
wodniczącą – Urszula Sułek z Suchedniowa, 
a sekretarzem – Janina Ryś zgłoszona przez 
Stowarzyszenie Diabetyków o/Suchedniów.

Do Rady Seniorów zgłoszono kandydatury: 
Ewa Antosik (Suchedniów),  Jolanta Kotar-
ba (Suchedniów), Wiesław Kowalik (Ostojów), 
Jolanta Krogulec - Zoffoli (Mostki),  Marian 
Leski (Suchedniów), Władysława Niemczyk 
(Suchedniów), Jadwiga Nowak (Suchedniów),  
Halina Ostrowska (Krzyżka), Alicja Pająk 
(Ostojów), Janina Ryś (Suchedniów), Alicja So-
kołowska (Krzyżka), Marta Staniec (Suched-
niów), Witold Stolarek (Suchedniów),  Urszula 
Sułek (Suchedniów),  Andrzej Synowiec (Mich-
niów),  Anna Śmigiel (Suchedniów),  Stanisław 
Wicha (Suchedniów), Alicja Wikło (Suched-
niów), Danuta Uba (Mostki).  

I posiedzenie  Rady Seniorów w Suchedniowie II Kadencji
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wił burmistrz Cezary Błach. Jednak ostateczną decyzję o tym, gdzie trafi MAN po-
dejmie komendant główny PSP.

W naszym powiecie zainteresowana jego przejęciem jest też gmina Bliżyn dla 
OSP Nowy Odrowążek. Jednak argumenty są po stronie naszej jednostki – nale-
ży do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Nowy Odrowążek – nie) i rok-

rocznie bierze udział w znacznie wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych (w 2018 roku 
Nowy Odrowążek wyjeżdżał tylko 19 razy).

Jacenty Kita

u strAżAkóW

16 marca w OSP Suchedniów odbyło się doroczne zebranie spra-
wozdawcze naszych druhów. Wzięli w nim udział burmistrz Cezary 
Błach oraz zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej bryg. Andrzej Pyzik.

Obecnych na zebraniu powitał prezes OSP Suchedniów Wiesław 

Sufin. Sprawozdanie z pracy zarządu w 2018 roku przedłożył Ma-
teusz Spadło. Wynika z niego, że aktualnie do jednostki należy 21 
druhów. W 2018 uczestniczyli oni w 108 akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, w tym w 65 miejscowych zagrożeniach oraz 43 pożarach. Je-
den alarm okazał się fałszywy. Najczęściej do akcji wyjeżdżali: Pa-
weł Więckowski, Paweł Lasocki, Łukasz Sufin, Piotr Sufin, 
Piotr Głosek, Mateusz Kania, Piotr Spadło, Mateusz Spadło, 

Wiesław Sufin i Michał Hutkiewicz. Zebrani przyjęli również 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz 
udzielili absolutorium zarządowi z działalności za 2018 rok. Przyjęto 
również plan pracy oraz plan finansowy na ten rok.

Największą bolączką jednostki jest wiek samochodów ratow-
niczo-gaśniczych, choć w ubiegłym roku udało się pozyskać sa-
mochód volkswagen do ratownictwa technicznego. Do swych za-
dań został on przystosowany dzięki wsparciu finansowemu gminy 
w wysokości 32.000 złotych. Ale ciężki wóz bojowy Jelcz pochodzi 
z… 1974 roku i jest to najstarsze auto strażackie w powiecie skar-
żyskim. 

Jest jednak szansa na zmianę tej sytuacji. Jak powiedział bur-
mistrz Cezary Błach w 2019 roku komenda powiatowa chce zaku-
pić nowy ciężki wóz bojowy (to koszt około 13, mln zł). Gdyby to 
się udało, to ze stanu komendy zostanie spisany MAN z roku 2004, 
który ewentualnie mogą pozyskać nasi strażacy. –Gmina deklaruje 
wsparcie w wysokości 70.000 złotych na zakup nowego auta – mó-

Strażacy podsumowali rok i liczą na nowe auto
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- Warsztaty z komunikacji i pracy w grupie popro-
wadził  Pan Piotr Zimoch. Podczas warsztatów 
każdy dostał karteczkę ze zwierzątkiem (koty, 
krowy oraz ryby) co pomogło nam podzielić się 
na grupy. Każda grupa dostała wydarzenie do za-
planowania. Po wykonanym zadaniu przedstawi-
liśmy nasze projekty. Na koniec podsumowaliśmy 
warsztaty i omówiliśmy na czym polega praca 
w grupie i jak powinna wyglądać. Warsztaty bar-
dzo mi się podobały. Nauczyły mnie jak rozdzie-
lać zadania w grupie aby każdy był zaangażowa-

ny i jak grupa powinna się komunikować. 
Natalia Chrząszcz

nym przez siebie warsztacie. Każdy mógł wybrać 
najciekawszą dla siebie tematy-
kę spośród dialogu z decydentami, 
komunikacji i pracy w grupie oraz 
tego kim jest lider w danej grupie. 
Warsztat pierwszy prowadzony był 
przez Aleksandrę Sawę, liderkę 
polskiego EYP, drugi zaś przez Pio-
tra Zimocha - wizytatora Kurato-
rium Oświaty w Kielcach, związane-
go z działalnością 
na rzecz młodzie-

ży na całym świecie. Ostatni 
z warsztatów poprowadzo-
ny został przez Tomasza Ra-
cławskiego - wiceprzewodni-
czącego I kadencji Rady Dzieci 
i Młodzieży RP oraz prezesa 
stowarzyszenia na rzecz po-
wołania rady młodzieży. Do-
datkowo Komisja Aktywizacji 
Młodzieżowego Sejmiku prze-
prowadziła warsztat dla opiekunów młodzieżo-
wych rad i samorządów szkolnych o aktywizacji 
młodzieży do działania. Wszystkim bardzo po-
dobało się wydarzenie, które zaowocowało wy-
mianą nowych doświadczeń między młodzieżą, 
a także opiekunami. Dwójka uczestników podzie-
liła się swoimi opiniami na temat wydarzenia :

Warsztat pt. Kim jest lider był bardzo interesu-
jący. -Wymienialiśmy się zdaniami, z niektórymi 
się zgadzaliśmy, a z niektórymi nie. Ważną rolę 
odegrał prowadzący, ponieważ bardzo ciekawie 
oraz śmiesznie opowiadał. Cechą lidera, która 
najbardziej mi się spodobała to to, że lider nie 
musi być dobry, tylko musi być skuteczny - mówi 
Dawid Piwowarczyk. A Oliwia Sitarz dodaje:  

MłodZieżoWA rAdA MiejskA

„Świętokrzyskie dla młodych” 
dla Suchedniowskiego Sto-
warzyszenia

 6 marca Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego ogłosił wyniki otwartego kon-
kursu ofert pn. Świętokrzyskie dla młodych. 

15 organizacji pozarządowych otrzyma 
wsparcie na realizację zadań publicznych Woje-
wództwa Świętokrzyskiego o charakterze edu-
kacyjnym i wychowawczym, wzmacniających 
postawy społeczne i obywatelskie młodzieży 
z regionu świętokrzyskiego w 2019 r.  Stowarzy-
szenie Młodzi Aktywni, wspólnie z Młodzieżową 
Radą Miejską otrzymało dotację w wysokości 5 
000 zł na realizację projektu Nakręcamy Młodzież, 
w ramach którego młodzież będzie uczestniczyć 
w warsztatach z Design Thinking. 

Informacje o rekrutacji do grup projektowych 
dostępne będą na facebooku Młodzieżowej Rady 
Suchedniów. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane 
do kontaktu.

Karolina Stąpór

20. osobowa grupa - młodzieżowi radni, 

uczniowie Gimnazjum, Samorządowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 oraz Samorządowej Szko-
ły Podstawowej nr 3 - 15 marca wzięła udział 
w konferencji pod hasłem Działalność społeczna 
a życie codzienne, która odbyła się w Filharmonii 
Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mło-
dzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskie-
go. W panelu młodzi aktywiści mogli wysłuchać 
doświadczeń i historii znakomitych prelegentów, 

m.in. Arkadiusza Lecha oraz Igora Wyszyń-
skiego - Karłoskiego. 

Uczestnicy wzięli również udział w wybra-

 Suchedniowski akcent na Młodzieżowej Konferencji
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KUltUra

W dniu 24 lutego 2019 r. odbyła się impre-
za pn. Muzyczne ostatki w Kuźnicy. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością, która wypełniła po 
brzegi salę widowiskową wystąpili Chór Senior, 
Kapela Łysogórska oraz Suchedniowska Orkiestra 
Dęta. Składający się z suchedniowskich seniorów 
zespół wokalny prowadzony przez Natalię Na-

stiuk zaprezentował na scenie swój nowy reper-
tuar, za co został nagrodzony gromkimi brawami. 

Kolejnym punktem programu był występ ulu-
bieńca tutejszej publiczności, czyli Adama Mło-
dawskiego wraz z zespołem Kapela Łysogórska. 
Jak zawsze oprócz doskonałej, skocznej i rado-

Muzyczne ostatki w „Kuźnicy”

snej muzyki można było usłyszeć całą kolekcję 
anegdot w wykonaniu charyzmatycznego lide-
ra zespołu. Publiczność poklaskiwała, śpiewa-
ła wspólnie z kapelą i doskonale się bawiła, dla-
tego też nie mogło zabraknąć bisu, choć w tym 
przypadku nie był on standardowy, ponieważ jak 
stwierdził Adam Młodawski: 

-Zgodnie z trady-
cją powinniśmy te-
raz zejść ze sceny, 
wy powinniście bić 
brawo, krzyczeć bis, 
a my wrócić na nią 

i zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę. Zagramy od 
razu, dzięki czemu zyskacie kochani dodatkowe  
3 minuty niedzieli. 

Bisem zakończył się również występ Suche-
dniowskiej Orkiestry Dętej pod batutą nowego 
kapelmistrza Wojciecha Materka. Stale roz-
rastająca się liczebnie orkiestra zaprezentowała 
kolekcję bardzo energicznych, typowo karnawa-
łowych utworów, a na zakończenie wystąpiła 
z obiecywaną niespodzianką w osobie prowadzą-
cego imprezę dyrektora suchedniowskiej Kuźnicy 
Andrzeja Karpińskiego, który zaśpiewał przy 
jej akompaniamencie utwór Franka Sinatry Stran-
gers in the night w naszym ojczystym języku i to 
- zgodnie z życzeniem zachwyconej publiczności 
- dwukrotnie.

Kamil  Garbala
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obchody dniA kobiet

7 marca w sali widowiskowej suchedniowskiej 
Kuźnicy odbył się koncert ballad Leonarda Cohena 
dedykowany paniom, które obchodziły Dzień Ko-
biet.

Przybyłych powitał dyrektor ośrodka Andrzej 
Karpiński, życzenia paniom złożył burmistrz 
Cezary Błach, a w części artystycznej wystąpił 

Kuba Michalski w programie Cohen dla Kobiet -  
zwycięzca Festiwalu Pieśni Cohena w Krakowie, 
który wykonał kilkanaście pieśni artysty, w tym 
Tańcz mnie po miłości kres, Alleluja, Zuzanna czy 
też Słynny niebieski Prochowiec.

Leonard Cohen to poeta, bard, kompozytor, 
człowiek o skromności tak niezwykłej, jak jego 

Dzień Kobiet z balladami Leonarda Cohena

talent. Dostrzegający niesamowitą moc nie tyl-
ko muzyki, ale także i słowa, które według niego 
ukształtowało świat takim, jakim go znamy. Le-
onard Cohen od lat związany z buddyjskim klasz-
torem zen. 

Artysta jest głęboko uduchowiony i wrażliwy 
na otaczający go świat, a przy tym niepozbawio-

ny dystansu i poczucia humoru. Twierdzi, że jego 
płyty są tak przesadnie smutne, że powinny być 
dołączane do nich żyletki. 

Po koncercie burmistrz Cezary Błach wraz 
z zastępcą Dariuszem Miernikiem obdarowali 
panie słodkościami. 

Jacenty Kita
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obchody dniA kobiet

Stowarzyszenie Michniowianie wspólnie z Cen-
trum Kształceniowo-Integracyjnym w Michnio-
wie w dniu 8 marca byli organizatorami spotka-
nia na okoliczność Dnia Kobiet.

Przybyłych powitał kierownik CKI Zenon 
Juchniewicz, wśród gości byli wiceprzewodni-
cząca rady miejskiej Małgorzata Kuszewska, 
burmistrz Cezary Błach z małżonką oraz zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik również z mał-
żonką.

W pierwszej części wystąpiły dzieci ze Studia 
Piosenki SOK Kuźnica pod kierunkiem Katarzy-

Dzień Kobiet w CKI z Michniowianami

ny Klusek. Na mini scenie wspólnie, solo i grając 
wystąpili: Paulina Stępień, Karolina Stępień, 
Paulina Antoniak, Bartek Antoniak, Blan-
ka Janowska, Laura Wrotniak, Magdalena 

Brzoza, Kuba Ka-
bała, Julia Paszkiel, 
Weronika Piwo-
warczyk oraz Karen 
Ghazaryan. 

Później krótką sce-
nę humorystyczną za-
prezentowali wycho-
wankowie świetlicy 
środowiskowej dzia-
łającej przy CKI (Pau-
lina i Karolina Stę-
pień, Milena Cisek 

i Dawid Barwicki), na koniec wystąpił kabaret 
Dżentelmeni z parku: Andrzej Synowiec (autor 
tekstów), Alfred Kołomański i Kazimierz Wój-
cicki.

Na koniec panowie zaśpiewali paniom Sto lat, 
a burmistrz – poza życzeniami – przekazał pa-
niom – niskokaloryczny jak dodał – tort.

Jacenty Kita
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i udadzą się w teren na 
sesje zdjęciowe. Podzie-
leni na grupy,, pod okiem 
szkoleniowców sprawdzą 
swoje umiejętności.

Agnieszka 
Włodarczyk-Mazurek

Warsztaty w „Kuźnicy”
W ramach projektu Suchedniów XD w Suchedniowskim Ośrodku 

Kultury Kuźnica odbyły się drugie warsztaty fotograficzne. Wcze-
śniej uczestnicy 
spotkali się z Ma-
riuszem Łężnia-
kiem, a w sobotę 
16 marca z Janem 
Andermanem, 
wnukiem suche-
dniowskiego foto-

grafika Mariana Musiała. 
Ostatnia odsłona będzie miała miejsce 30 marca, kiedy w SOK 

Kuźnica odbędzie się pokaz sprzętu firmy Olympus. Wtedy też 
uczestnicy wspomnianego projektu otrzymają aparaty tej firmy 

KUltUra

Słowiańskie motanki symbolem szczęścia
16 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica odbyły się 

warsztaty pod hasłem SŁO-
WIAŃSKIE LALKI MOTANKI - 
TOTEMY SZCZĘŚCIA. 

Zajęcia poprowadziły pa-
nie ze Stowarzyszenia świę-
tokrzyskie Tkaczki we Wzdo-
le Rządowym.

Panie nie tylko opowiadały 
o tradycji i symbolice motanek, ale także poprowadziły zajęcia prak-

tyczne, których efektem końcowym były własnoręcznie wykonane 
lalki, powstałe bez użycia ostrych narzędzi i igieł. 

(jaki)
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tych rzeczach, które są najważniejsze w życiu, 
małżeńskim życiu.

Grupa Teatralna Proscenium, a raczej trzy gru-
py bo w ich skład wchodzą zarówno dzieci i mło-
dzież, osoby dojrzałe, ale i emeryci, działa przy 
Domu Kultury we Włoszczowie. Jej pomysłodaw-
cą i założycielem jest Zbigniew Woldański, aktor, 
tancerz, choreograf, i wokalista wywodzący się 
z Teatru Rozrywki w Chorzowie. Działają od 2011 
roku, a na swym koncie mają wiele przedstawień 
od tanecznych, pantomimicznych, bajkowych, po 
dramatyczne. 

Występ grupy Proscenium sfinansowała rad-
na Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Agnieszka Buras, która była również fundato-
rem kwiatów i poczęstunku dla artystów.

KUltUra

Z inicjatywy radnej Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Agnieszki Buras 13 marca 
w Kuźnicy działająca przy MGDK we Włoszczowej 
Grupa Teatralna PROSCENIUM II zaprezentowała 

Doskonałe przedstawienie w „Kuźnicy”

Zofia Jędras, Halina Skiepko, Jolanta Ty-
pas, Jolanta Tyjas, Urszula Palacz, Agniesz-
ka Szczepara-Dynus, Zbigniew Woldański. 
Spektakl opowiada o życiu, o miłości, o seksie, 

o rozwodzie, o pieniądzach, 
o małżeństwie, o wszystkich 

przedstawienie w reżyserii Zbigniewa Woldańskiego zatytułowane 
... i że mnie nie opuścisz... . Za piękny występ kwiatami podziękowali 
Agnieszka Buras, radna Małgorzata Stępień i zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik.

W programie wystąpili: Elżbieta Borowska, Hanna Michałek, 
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W PrzedSzKolU

Przedszkolne zapusty
Zapusty to okazja do świetnej zabawy, ale tak-

że przypomnienia i kultywowania naszych naro-
dowych tradycji i zwyczajów. Tegoroczny ostatni 
czwartek karnawału przypadał 28 lutego. W na-
szym przedszkolu jest to dzień, który obchodzimy 
na ludowo. Dlatego też od samego rana towarzy-
szyły nam skoczne ludowe rytmy, a w salach było 
kolorowo od ręcznie haftowanych bluzek i spód-
nic, zapasek, chustek z motywem kwiatowym, 
korali ozdabiających szyje dziewczynek i pań na-
uczycielek, czy też aksamitek zdobiących koszule 
chłopców. 

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od insce-
nizacji przedstawienia w wykonaniu nauczycie-
lek Pączki i faworki u babci Honorki na podstawie 
utworu M. Kownackiej. Następnie nadszedł czas 

na wesołe zabawy przy muzyce, które poprowa-
dziła pani Monika. 

Naszą uroczystość, podobnie jak w roku ubie-
głym, zaszczycili swoją obecnością członkowie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Michniowa Mich-

niowianie. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że 
wśród naszych wychowanków są dzieci, które za-
czynają działać w Kole Gospodyń. Mieliśmy oka-
zję poznać typowy strój ludowy zarówno damski, 
jak i męski, a także dowiedzieć się, czym zajmu-
ją się panie i panowie z Koła w czasie wspólnych 

spotkań. Przedszkolaki natomiast miały przygo-
towane zagadki słuchowe w wykonaniu jednego 
z przybyłych gości. 

Oczywiście nie mogło w tym dniu zabraknąć 
tradycyjnego kolorowego korowodu, który jak 
mówią słowa ludowej przyśpiewki kurpiowskiej, 
składa się z kozła, boćka, dwóch niedźwiedzi. 

Najważniejszym akcentem Tłustego Czwartku 
są pączki i faworki, których oczywiście nie zabra-
kło w przedszkolu w tym dniu. Po obiedzie wszy-
scy zajadali się słodkimi pysznościami. Zapusty 
to okazja do świetnej zabawy, ale także przypo-
mnienia i kultywowania naszych narodowych 
tradycji i zwyczajów. 

Dziękujemy członkom Koła Gospodyń Wiej-
skich za przyjęcie naszego zaproszenia i wspól-
ną zabawę.

Justyna Bera

Miło nam po-
informować, że 
dnia 19 marca 
2019r. Miko-
łaj Wojtasiński 
uczeń klasy VII 
SSP w Ostojowie  
zdobył  I miejsce 
w Eliminacjach 
Regionalnych 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Maszyn 
Wodnych i Wia-
trowych w Skier-
niewicach. Tym 
samym uzy-
skał prawo star-

tu w Turnieju Finałowym, który odbędzie się 6 
kwietnia 2019r. w Piasecznie. Organizatorem Tur-
nieju jest Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna. 

Zawodnicy konkurowali w dwóch niezależnych 
kategoriach: Moc i Wydajność. Mikołaj startował 

Sukces Mikołaja Wojtasińskiego z SSP w Ostojowie

w kategorii Wydajność, polegającej na zużyciu 
jak najmniejszej ilości wody. Zadnieniem turbiny 
wodnej wykonanej przez Mikołaja było podnie-

sienie 5 kilogramowego ciężarka na wysokość  2 
metrów. Maszyna zużyła 4 l i 48 ml wody. Uzy-
skanie tego wyniku przyczyniło się do zwycię-
stwa ucznia. 

Dzięki swojemu praktycznemu charakterowi, 
konkurs pozwala uczestnikom poszerzyć wiedzę 
z zakresu fizyki, mechaniki oraz odnawialnych 
źródeł energii. 

Serdecznie gratulujemy Mikołajowi i życzymy 
powodzenia w Finale Turnieju. 
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Z życiA ssP W ostojoWie

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamię-
tam,pozwól mi zrobić a zrozumiem”

Konfucjusz
Nie od dziś wiadomo, że dzieci najlepiej uczą 

się poprzez zabawę i bezpośredni kontakt z oto-
czeniem. Znani prekursorzy pedagogiki zwrócili 

uwagę, że wychowanie dzieci powinno opierać 
się na tym, co je interesuje, co pobudza ich cieka-
wość i sprawia satysfakcję. Podążając za tymi ide-
ami wychowawca klasy 0b oraz rodzice uczniów 
organizują dzieciom rożnego rodzaju formy ak-
tywności. W ciągu roku szkolnego odbył się sze-
reg zajęć rozwijających aktywność twórczą i po-
znawczą dzieci. Już we wrześniu mieliśmy okazję 
zobaczyć swoisty cud natury – ogromnego i bar-
dzo rzadkiego motyla - Pawicę Atlas. Od paździer-
nika dotykaliśmy historii naszego regionu i Polski 
poprzez uczestnictwo w projekcie Piękna Nasza 

Polska Cała. W związku z tym odbyły dwie wy-
cieczki: do Muzeum Orła Białego w Skarżysku – 
Kamiennej i do Domu Kultury w Mostkach, gdzie 

pod fachowym okiem pań z Koła Gospodyń na-
uczyliśmy się piec pyszne ciasteczka.

Na kolejne atrakcje nie czekaliśmy zbyt długo. 
20 lutego wybraliśmy się do Radomia na wysta-
wę z klocków LEGO. Wszystkim dzieciom oraz ro-

dzicom aż się zaświeciły oczy z zachwytu. Były 
tam malutkie wioski, mini miasteczka, gwiezdne 
galaktyki Lego Star Warse, no i oczywiście nasz 
znakomity piłkarz – Robert Lewandowski. Ale 

to nie on był hitem wystawy. Serca dzieci skradł 
ogromny statek Titanic. Czas zwiedzania szybko 
się skończył ale tylko po to, by każde dziecko mo-
gło samodzielnie spróbować swoich sił i umiejęt-
ności konstruktorskich w bawialni LEGO. Powsta-
ły tam prawdziwe cuda. Jedni tworzyli według 
instrukcji, inni wymyślali swoje własne projekty. 
Dwóch chłopców pokusiło się o zbudowanie mini 
Titaniców. Nawet rodzice ostro zabrali się do pra-
cy. To był naprawdę wyjątkowo spędzony czas. 
Potwierdziło się, ze nasi uczniowie mają wspa-
niałych rodziców, z którymi spędzają fantastycz-
nie czas. To prawdziwa inwestycja we właściwy 
rozwój dziecka. Już teraz wiadomo, że to nie ko-
niec wycieczek w klasie 0b. Przed nami minimum 
jeszcze dwie. Za wszystko wychowawczyni dzię-
kuje rodzicom. Bez nich realizacja innowacji pe-
dagogicznej nie byłaby możliwa.

Innowacja w oddziale przedszkolnym SP 3 Wieczorek poetycki  w SSP 
w Ostojowie - „W kręgu ballad”

Wtorkowy wieczór 5 marca 2019r. mieliśmy 
okazję spędzić w niecodzienny sposób. Przed wy-
magającą publicznością rodziców, nauczycieli, 
gości zaprezentowali się młodzi wykonawcy – 

przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-VIII. Artyści 
przenieśli nas do świata, w którym słowa nabie-
rają innych znaczeń i barw. Mogliśmy na chwilę 
zatrzymać się, zastanowić, zadumać i zadziwić. 
Spotkanie było nie tylko rywalizacją w zakre-

sie umiejętności recytatorskich, ale także wyra-
zem wrażliwości na piękno słowa. Tegoroczne 
zmagania poświęcone były trudnej sztuce de-
klamacji ballad. Do zadań uczestników należa-
ło wprowadzenie odbiorców w nastrój tajemni-
czości za pomocą  odpowiedniej intonacji głosu, 
mimiki. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac 
plastycznych uczniów prezentująca ilustracje 
do wybranych utworów. Miłośnicy sztuki żywe-
go słowa mieli okazję uczestniczyć w przygoto-
waniach do XXIX Konkursu Recytatorskiego im. 
Wandy Łyczkowskiej.

Nominację do Konkursu zdobyli: Zuzanna Po-
łeć kl. I, Wiktoria Nowak kl. I, Oliwia Pawelec 
kl. II, Daria Dulęba kl. IV, Zuzanna Chrząszcz 
kl. V, Nikola Przeorska kl. VIII.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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śWięto PAtronA W ostojoWie

Święto Szkoły w Ostojowie 
XXIX Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej 

W kręgu ballad zwieńczył Święto Szkoły – Dzień po-
święcony Patronce Szkoły, Wandzie Łyczkowskiej. 

Msza święta z udziałem i w intencji społeczności 
szkolnej rozpoczęła obchody. Poczet sztandarowy, 
hymn i kwiaty stały się hołdem złożonym Patronce 
Szkoły. Elektroniczna prezentacja o Patronie, ekspozy-
cja zbiorów ballad z zasobów Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie oraz wy-
stawa prac uczniów – ilustracji do ballad, stanowiły 
tło tegorocznego wydarzenia. Zajęcia plastyczne i mu-
zyczne: Ballada w sztuce: Poznaj! Zaśpiewaj! Zatańcz! 
Namaluj! Uwij! pozwoliły uczniom na twórcze inter-
pretacje treści ballad.

W XXIX Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łycz-
kowskiej, który wraz z SSP w Ostojowie współor-
ganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Kielcach z dyrektorem Urszulą Salwą i pracowni-
kami: Martą Boszczyk i Katarzyną Garbuzik, wzię-
li  udział  uczniowie z 6 szkół: Szkoły Podstawowej nr 
1 i nr 3 w Suchedniowie, Szkoły Podstawowej w Goź-
dzie, Łącznej i Zaleziance oraz Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Ostojowie.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów.

Finał Konkursu uhonorowali: Rodzice oraz przed-
stawiciele władz i instytucji: Andrzej Pruś – Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
Krzysztof Adamiec –Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suchedniowie, radna Małgorzata Stępień, Ewa 
Kaniewska – sekretarz miasta i gminy reprezentują-
ca burmistrza, Beata Kaszuba – inspektor do spraw 
edukacji, Andrzej Karpiński – dyrektor Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica, Małgorzata 
Wiśniewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Suchedniowie, Lucyna Wielechowicz 
– prezes Oddziału Sekcji Emerytów ZNP, Rafał Połeć 
– Rycerz Kolumba, Anna Malinowska i Anna Brze-
zińska – emerytowane nauczycielki SSP w Ostojowie, 
Radosław Kowalik – założyciel Domu Entuzjastów 
Sztuki, Kultury, Arteterapii w Suchedniowie.

Oceny, na ile młodzi recytatorzy potrafili odtworzyć 
nastrojowy klimat ballad, podjęli się:  Przemysław 

Żmiejko – aktor i reżyser Teatru Laki i Aktora Kubuś 
w Kielcach, Mariusz Kosmalski-Skowerski – ak-
tor, instruktor teatralny, założyciel Szkoły Wrażliwości 
w Kapkazach i Zenon Juchniewicz – instruktor te-
atralny, kierownik Centrum Kształceniowo-integracyj-
nego w Michniowie.

Po występie recytatorzy wzięli udział w rozmowie 
kierowanej o bohaterach, realizmie i fantastyce oraz 
wartościach moralnych wynikających z ballad. 

Zaproszeni goście uczestniczyli w wykładzie Kata-
rzyny Garbuzik, pracownika PBW w Kielcach: Syn-
kretyzm ballady jako gatunku literackiego, który po-
przedzony zwiastunem ekranizacji Świtezianki Adama 
Mickiewicza w reżyserii sióstr Bui i zakończony mu-
zyczną interpretacją Nicka Cave’a& The Bad Seeds/
KylieMinogue – Where The Wild RosesGrow utrzymał 
wszystkich uczestników spotkania w lirycznym klima-
cie. Uczestnicy zgłębili synkretyzm literackiego gatun-
ku łączącego w sobie cechy liryki (nastrojowość, emo-

cjonalność), epiki (fabuła, narrator) i dramatu (dialogi, 
konflikt), którego tematem są niezwykłe wydarzenia. 

Recytacja ballad przez Świtezianki: Kornelię Buj-
nowską, Ewę Pajek, Julię Paszkiel, Oliwię Pa-
welec, Wiktorię Piwowarczyk, Nataszę Przeor-
ską i Hannę Rogalę, wokalna wersja Świtezianki A. 
Mickiewicza w wykonaniu Zuzanny Połeć i Oskara 
Pawelca na tle układu tanecznego dopełniły cało-
ści. Możliwość poznania i zgłębienia tajemnic gatun-
ku utwierdziła słuchaczy w przekonaniu o wartościach 
wypływających z tekstów głęboko wpisanych w pol-
ską i światową kulturę. 

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii uczniów klas 0-III I miejsce: Jowita 

Mazurek z SSP nr 3 w Suchedniowie (przygotowana 
przez Katarzynę Tusznio wyrecytowała wiersz Wie-
ry Badalskiej pt. Ballada o królewnie, która na wszyst-
ko kręciła nosem), II miejsce: Wiktoria Nowak z SSP 
w Ostojowie (przygotowana przez Magdalenę Mier-
nik zaprezentowała balladę Bolesława Leśmiana pt. 
Dusiołek), III miejsce ex aequo: Pola Andrzejewska 
z SSP nr 3 w Suchedniowie (przygotowana przez Ewę 
Jędrzejską wyrecytowała utwór Wandy Chotomskiej 
Ballada o kogucie); Zuzanna Połeć z SSP w Ostojowie 
(przygotowana przez Magdalenę Miernik wyrecy-
towała balladę Adama Mickiewicza pt. Pani Twardow-
ska), wyróżnienie: Oliwia Pawelec z SSP w Ostojowie 
(przygotowana przez Monikę Wojteczek zaprezen-
towała utwór Wiery Badalskiej pt. Ballada o królu z ró-
żową kokardą), wyróżnienie dla najmłodszej uczest-

niczki: Julii Juzwy z SP w Zaleziance (przygotowanej 
przez Annę Wiśniewską wyrecytowała wiersz Wie-
ry Badalskiej pt. Ballada o królewnie, która na wszyst-
ko kręciła nosem).

W kategorii uczniów klas IV-VIII -  I miejsce: Maja 
Podgórska z SSP nr 3 w Suchedniowie (przygotowa-
na przez Annę Salwę wyrecytowała wiersz Włady-
sława Broniewskiego Ballady i romanse), II miej-
sce: Nikola Morawska z SSP nr 3 w Suchedniowie 
(przygotowana przez Annę Salwę zaprezentowała 
balladę Bolesława Leśmiana pt. Dusiołek), III miejsce 
ex aequo: Julia Majcher z SSP nr 1 w Suchedniowie 
(przygotowana przez Mariolę Pasek zaprezentowała 
wiersz Wandy Chotomskiej pt. Ballada o kogucie); Ju-
lia Strąk z SSP nr 3 w Suchedniowie (przygotowana 
przez Michała Redlicę wyrecytowała wiersz Joha-
naWolfgana Goethego Król Olch), wyróżnienie: Jakub 
Dulny z SP Goździe (przygotowany przez Ewę Gło-
gowską zaprezentował balladę Adama Mickiewicza 
pt. Romantyczność), wyróżnienie: Julia Kwiatkow-
ska z SP Goździe (przygotowana przez Ewę Głogow-
ską zaprezentował balladę Adama Mickiewicza pt. 
Świtezianka), wyróżnienie: Natalia Wikło z SP w Za-
leziance (przygotowana przez Żanetę Ziomek - Pie-
las wyrecytowała utwór Wojciecha Grzegorczyka 
pt. Tragedia Michniowa), wyróżnienie: Aleksandra 
Kurek z SP w Zaleziance (przygotowana przez Ża-
netę Ziomek- Pielas zaprezentowała balladę Ada-
ma Mickiewicza pt. Powrót taty), wyróżnienie: Nikola 
Przeorska z SSP w Ostojowie (przygotowana przez 
Agnieszkę Witczak zaprezentował balladę Adama 
Mickiewicza pt. Świtezianka).

Nagrodę Publiczności otrzymały: Pola Andrze-
jewska (kategoria uczniów 0-III) i Natalia Wikło 
(kategoria uczniów IV-VIII).

Głównymi Fundatorami nagród dla recytatorów 
byli Przewodniczący Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz 
Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie. Przedstawicie-
le Fundatorów wręczyli nagrody za najlepsze recyta-
cje. 

Dziękujemy wszystkim za życzenia skierowane dla 
społeczności szkolnej, pamiątkowe gratulacje w Kro-
nice Szkolnej, a przede wszystkim uświetnienie uro-
czystości swoją obecnością.

Joanna Piasta-Siechowicz 
Agnieszka Witczak
Monika Wojteczek
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W niedzielę 31 marca o godzinie 16:00  w SOK 
Kuźnica w Suchedniowie odbędzie się promocja 
gry planszowej 4 ŚWIATY Z TĄ HISTORIĄ, - SUCHE-
DNIOWSKIE WĘDROWANIE.

Wydawcą gry jest Stowarzyszenie Kuźniczy 
Krąg działające przy Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury, którego jednym z celów działalności 
jest popularyzacja historii, geografii i przyrody 
Suchedniowa. Gra jest o Suchedniowie i dla Su-
chedniowian. Planszę stanowi uproszczony plan 
miasta na który naniesione są wszystkie ważne 
obiekty – osobne grafiki, których prototyp był 

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” 
w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na
XXI Suchedniowską Wiosnę Teatralną 

„MASKArada 2019”,
która odbędzie się w dniu 26.04.2019 r.  

o godz. 10:00
Zapraszamy do su-

chedniowskiej Kuźni-
cy, w której będziemy 
świętować możliwość 
spotkania się ludzi ko-
chających teatr, kształ-
tować i rozwijać zain-
teresowanie teatrem. 
Obecność Jurorów 
(życzliwych, wyma-

gających oraz sprawiedliwych) niech będzie dreszczykiem 
emocji, podgrzewającym temperaturę zmagań konkurso-
wych. Ich oceny będą ważnym elementem konkursu, a naj-
ważniejszymi dobra zabawa i przyjazna atmosfera. Mamy 
nadzieję, że nasza propozycja spotka się z życzliwym przy-
jęciem, a twórcza praca dostarczy wszystkim satysfakcji 
i radości.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć 
osobiście do dnia 19 kwietnia 2019 r. lub przesłać mailo-
wo na adres: sok.kuznica@wp.pl

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są do pobra-
nia na stronie www.kuznica-suchedniow.com   
  Serdecznie zapraszamy!

4 ŚWIATY Z TĄ HISTORIĄ - SUCHEDNIOWSKIE  WĘDROWANIE”  

wykonany ręcznie przez grafika Grzegorza Cho-
rążka. 55 kart z pytaniami, na temat miasta oraz 
mechanikę gry opracował zespół w skład,  któ-
rego weszli: Magdalena Miazga, Marta Ptak 
- Nadleśnictwo Suchedniów: roślinność, Mał-
gorzata Rasztabiga: zwierzęta, Agnieszka 
Włodarczyk – Mazurek - SOK Kuźnica: kultura, 
Krzysztof Karbownik - Muzeum Wsi Kieleckiej: 
historia Suchedniowa do 1795 r, Marcin Medyń-
ski - Polskie Towarzystwo Historyczne oddział 
Skarżysko – Kamienna: historia Suchedniowa po 
1795 r. i Szymon Piasta: sport i geografia. Pionki 

i kostki do gry również zostały wykonane ręcz-
nie przez artystkę ceramiki Magdalenę Sułek 
w pracowni Ignacówka. Gra ma wymiar przede 
wszystkim edukacyjny dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, będzie przekazana do szkół i biblioteki 
w naszej Gminie. Stowarzyszenie postanowiło 
również, iż 40 gier zostanie rozlosowanych wśród 
mieszkańców na spotkaniu promocyjnym. W pla-
nach Stowarzyszenia są kolejne działania mające 
na celu promocje naszego miasteczka. 

W dzień promocji zaplanowana jest zbiórka 
publiczna na wydanie pamiętnika Janusza Trze-
bińskiego suchedniowianina, który żył na prze-
łomie wieków XIX i XX w i w barwny sposób we 
wspomnieniach opisuje życie obyczajowe i poli-
tyczne osady. 
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W Suchedniowie rozegrano jubileuszowy XX 
Yonex Open Forever Young. Przy rekordowej fre-
kwencji (187 uczestników, w 32 kategoriach wie-

XX Yonex Open Forever Young.
kowych), w mocno obsadzonym turnieju, z udzia-
łem zawodników zagranicznych bardzo dobrze 
radzili sobie reprezentanci naszego miasta: Jo-

anna Fidos, Monika Janduła, Agata 
Kornacka, Karolina Olejarz, Karolina 
Wiśniewska, Marek Gałczyński, Grze-
gorz Miernik, Zbigniew Przyjemski, 
Tomasz Stopa, Stanisław Wikło. 

Suchedniowianie siedem razy stawali 
na podium, na najwyższym stopniu w de-
blu Marek Gałczyński/Tomasz Stopa, 
Zbigniew Przyjemski/Stanisław Wi-
kło oraz Wikło w mikście. Drugie miej-
sca zajęli debel Joanna Fidos/Monika 
Januła, debel Agata Kornacka/Karo-
lina Olejarz, mikst Marek Gałczyński/
Agata Kornacka, a trzecie Karolina 
Wiśniewska/Kamila Banaszkiewicz.

Nad przebiegiem wydarzenia czuwa-
li Aleksandra Dąbczyńska, Zdzisław 
Włodarczyk, Elżbieta Odelska oraz 
sędziowie Marek Krawczyk, Sebastian 
Dulemba i Patrycja Arabasz.

Odznaczenia dla wędkarzy
W niedzielę 3 marca w SP nr 1 odbyło się do-

roczne walne zebranie członków Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Podczas zebrania dwie 
osoby otrzymały organizacyjne odznaczenia. 
Złotą Odznaką za Zasługi dla Wędkarstwa z Wień-
cami otrzymał Leszek Łubek, zaś srebrną Ra-
fał Kutwin.

Gośćmi zebrania, któremu przewodniczył To-
masz Kutwin, byli: prezes kieleckiego okręgu 
PZW Marek Lesisz, członek zarządu Edward 
Szewczykowski oraz Rafał Lorenz, kierownik 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Przybyłych przywitał prezes koła Mieczysław 
Ciszewski. Potem zgodnie z tradycją minutą ci-
szy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym roku 
członków organizacji: Bolesława Wątora, jed-
nego z założycieli koła PZW w Suchedniowie  
i Tadeusza Paska.

Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 
2018 przedłożył prezes Mieczysław Ciszewski.  
Aktualnie do koła należy 221 wędkarzy. W 2018 
roku do zalewu w Suchedniowie i Kamionki tra-
fiło 3716 kilogramów ryb - z zarybień okręgu, 
odłowionych ze zbiornika Lubianka w Staracho-
wicach oraz kupionych ze składek miejscowych 

wędkarzy za blisko 4 tysiące złotych. Z uwagi na 
to, że suchedniowski zalew wyłączony był z po-
łowów, zorganizowano tylko 3 zawody wędkar-
skie z udziałem 48 wędkarzy, w tym zawody na 
Dzień Dziecka.

Na koniec wędkarze zgłaszali wnioski i nad 
nimi głosowali. Pierwszy dotyczył wprowadze-
nia tarliska od ujścia rzeki Kamionki do zalewu 
w Suchedniowie do końca cofki zbiornika. Zakaz 
połowu obowiązywać tam ma od 1 stycznia do 
1 maja każdego roku. Wędkarze wnioskowali też 
o likwidację całorocznego tarliska na odcinku od 
linii wysokiego napięcia na zbiorniku Rejów do 

drugiego mostu na Kamionce. Chcą je zastąpić 
czasowym - również od 1 stycznia do maja. 

Jacenty Kita
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Maria Pytel z czasem poniżej 20 minut była 
najlepsza na mecie V Suchedniowskiego Biegu 

Kobiet Nie cyckamy się z rakiem. Druga była Wio-
letta Kierczyńska, z trzecia Katarzyna Prze-
worska. Łącznie wystartowało około 270 pań, 
a sygnał do startu dał burmistrz Cezary Błach.

Za nami V Suchedniowski Bieg Kobiet

Uczestniczki biegu miały do pokonania  trasę 5 
kilometrów, która przebiegła ulicami:  Sportowa, 
Bodzentyńska, Bugaj, Dworcowa, Dawidowicza, 
Bodzentyńska, Sportowa. Aby odebrać numer 
startowy należało dokonać wpłaty na rzecz Fun-

dacja Rak’n’Roll Wygraj Życie (minimum 25 zł) 
oraz posiadać potwierdzenie przelewu. Na mecie 
na panie czekały medale, kwiaty i napoje, wylo-

sowano również atrakcyjne nagrody. 
Organizatorem wydarzenia byli: Świętokrzy-

skie Stowarzyszenie Biegaczy SieBiega, Grupa 
Biegający Suchedniów oraz Urząd Miasta i Gminy 
w Suchedniowie.

Ponadto od godziny 12.00 do 14.30 kobie-
ty w wieku 25 – 59 lat mogły skorzystać z bez-
płatnej cytologii w cytobusie ze Świętokrzyskie-
go Centrum Onkologii, nauczyć się samobadania 

piersi i otrzymać wiele cennych informacji z za-
kresu profilaktyki onkologicznej.

Bieg miał na celu zwrócenie uwagi na pro-
blem chorób nowotworowych wśród kobiet ze 
szczególnym uwzględnieniem raka piersi, upo-
wszechnienia biegania jako najprostszej formy 
ruchu, promocję aktywności fizycznej i zdrowego 
stylu życia wśród mieszkanek Suchedniowa, wo-
jewództwa świętokrzyskiego oraz całego kraju, 
a także promocję miasta Suchedniów jako miasta 
przyjaznego dla biegaczy.  

Jacenty Kita
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W dniach 8-10 marca na hali sportowo-reha-
bilitacyjnej w Suchedniowie odbył się I Memoriał 
im. Stefana Pawlukiewicza Puchar Gór Święto-

krzyskich w badmintonie. W zmaganiach w na-
szym mieście i w Zagnańsku wzięło udział 384 
zawodników z 57 klubów w całym kraju.

-Gdy 15. lat temu po raz pierwszy ze Stefanem 
organizowaliśmy ten turniej, nawet na myśl nam 

nie przyszło, że przybierze on takie rozmiary – 
mówiła Halina Tuśnio, która poprowadziła ce-
remonię otwarcia. –Jego przyjaciele ten puchar 
nazywają Pucharem Stefana Świętokrzyskiego 
– wspomniała prowadząca. Odczytała również 

I Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza
piękne wspomnienie przyjaciół o Stefanie Paw-
lukiewiczu. Minutą ciszy uczczono jego pamięć. 

Na ceremonii otwarcia obecni byli m.in. Kazi-
mierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, 
Tadeusz Bałchanowski, członek Zarządu Po-
wiatu, Cezary Błach, burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów, Krzysztof Adamiec, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Suchedniowie, Marek 
Krajewski, prezes Polskiego Związku Badmin-
tona, Zbigniew Wojciechowski, prezes Świę-
tokrzyskiego Związku Badmintona, Justyna 
Wierzbińska, prezes MKS Orlicz Suchedniów, 

Rafał Lorenz, dyrektor OSiR w Suchedniowie, 
dyrektorzy placówek oświatowych z Suchednio-
wa, zawodnicy i trenerzy. Szczególnymi gośćmi 
były panie Elżbieta i Aleksandra, żona i córka 
Stefana Pawlukiewicza.

Oficjalnego otwarcia I Memoriału im. Stefana 
Pawlukiewicza dokonał burmistrz Cezary Błach, 
który objął nad nim patronat.

Do Suchedniowa przyjechali zawodnicy w wie-
ku od 6 do 19 lat m.in. z Warszawy, Łodzi, Ka-
towic, Piotrkowa Trybunalskiego, Łęcznej, Ko-
bierzyc, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Kielc, 
Jaworzna, Garwolina, Niepołomic, Nowej Dęby, 
Krakowa, Kędzierzyna Koźle, Ostrowa Wielkopol-
skiego, Gdańska, Białegostoku, Zamościa, Pabia-
nic, Dąbrowy Górniczej.

Zawodnicy Orlicza sprawili miłą niespodziankę 
i aż dziesięciokrotnie stawali na podium. Pierw-
sze miejsce wywalczyły Julia Pajek i Julia Pa-

jąk w grze deblowej U-15 i nasza nadzieja Pola 
Andrzejewska w kategorii U-9. Świetny turniej 
rozegrała Julia Pajek, która w półfinale poko-
nała aktualną mistrzynię Polski Annę Czuchrę 
(Unia Bieruń) 21-16/22-24/21-16 i w finale po 
emocjonującym meczu uległa Julii Piwowar 
(BKB SET Mazańcowice) 21-18/14-21/12-21, osta-
tecznie zajęła miejsce drugie. Nasza juniorka 
Aleksandra Pająk dwa razy zakończyła rywa-
lizację na trzecim stopniu podium, w grze po-
jedynczej i podwójnej z Marceliną Franczuk 
z Gdańska. W U-11 na drugim miejscu uplasowali 
się Jakub Dulemba i Dominika Bartłomiej-
czuk, a Kacper Więckowski tuż za podium na 
miejscu czwartym. W kategorii U-13 najlepiej 
zagrali Szymon Turski i Mikołaj Chrzanow-
ski, którzy w deblu  zajęli miejsce drugie. Debel 
Ewa Bartłomiejczuk /Emilia Szumielewicz 
w U-13 miejsce trzecie. Wielkie brawa dla na-

szego najmłodszego zawodnika Aleksandra  
Turskiego, który zajął miejsce trzecie.

Wśród sponsorów byli: Urząd Marszałkowski 
w Kielcach, Miasto i Gmina Suchedniów, Yonex 
Polska, SFW Energia Gliwice, Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, Metabex- Robert Cieślak, Cukiernia 

Lazur - Karol Mochocki, PPHU Zuziaczek - Ma-
rzena i Maciej Turscy, Firma Jezierski-Markowe 
Okna, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Ho-
tel Paradiso, Hotel Świętokrzyski, Meble Rebik - 
Magda i Michał Rębak. 

Aleksandra Dąbczyńska
Jacenty Kita
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Goszcząc jako gość honorowy i członek jury na 
V Konkursie Literackim im. Ireny Zielińskiej w Su-
chedniowie Andrzej Piasek Piaseczny spotkał 

się również z młodzieżą suchedniowskiej Trójki. 
I dał im receptę na życie: Szczęście nam w życiu 
sprzyja, gdyż się lubimy i śmiejemy.
Piasek powitany został oczywiście piosenką 

zatytułowaną Śniadanie do łóżka, a całe spotka-
nie przeplatane było śpiewaniem jego utworów 
przez uczniów przygotowanych przez Urszulę 
Piastę-Kuszewską.

Na początek obecni na spotkaniu zapoznali się 
z wynikami sondażu przeprowadzonego przez 
młodzież wśród mieszkańców miasta na temat 
znajomości piosenkarza i jego twórczości. W ja-
kim zespole był wokalistą? Z jakim miastem się 
kojarzy? W jakim serialu zagrał? Sondaż przygo-
towała Anna Salwa.

Wiele pytań padło też ze strony młodzieży. Jak 
zaczęła się jego kariera? Czy wszystko w życiu mu 
się udaje? Jakim był uczniem? Co myśli o hejte-
tarch? Tych ostatnich Piasek uważa za tchórzy, 
gdyż nawet niewygodne rzeczy – jego zdaniem 
– trzeba mówić pod nazwiskiem. Uczniem był 

Andrzej „Piasek” Piaseczny spotkał się z suchedniowską młodzieżą

dość przeciętnym, przed każdym występem czu-
je wielki stres, ale jest to wyraz szacunku dla pu-

bliczności. Będzie występował tak długo, jak lu-
dzie będą przychodzić na jego koncerty.

Uczniowie podarowali mu świętokrzyski pej-

zaż autorstwa Jarosława Jędrzejskiego, arty-
sta chętnie rozdawał autografy, robił sobie selfie 

i fotografie. A konkretnych porad praktycznych 
udzielił Oli Świtek, naszej wokalistce.

Jacenty Kita
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