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* mamy budżet na 2019 rok,
* opłatkowe spotkania,
* rozpoczęła się realizacja projektu zatytułowanego Suchedniów Naturalnie. Sieć usług turystycznych,
*  Rada Seniorów zakończyła kadencję, nabór do nowej Rady,
*  Noworoczna Gala Operetkowa,
*  sukces zespołu Michniowianie,
*  mamy najsympatyczniejszych pierwszaków w województwie,
*  rywalizowały dzikie drużyny.
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Przepiękny Koncert 
Kolęd i Pastorałek

Sala kinowa suchedniowskiej 
Kuźnicy nie była w stanie pomieścić 
wszystkich, którzy przybyli 20 stycz-
nia na Koncert Kolęd i Pastorałek. Na 
scenie wystąpiło niemal 150. arty-
stów.

Czytaj na str. 11, 
fotorelacja na str. 24

Zagraliśmy na rekord!

30.428,99 zł, w tym 7285,00 zł z licytacji. Do-
datkowo Bank Spółdzielczy na konto Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy przekazał 1000,00 zł. 

To tegoroczny wynik grania w Suchedniowie. 
Rekordzistka – Wiktoria Kamińska, uczen-
nica suchedniowskiej Jedynki – zebrała ponad 
2500,00 zł.

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 23

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Szydłowiec, Suchedniów, Kierz 
Niedźwiedzi, Bodzentyn i Wą-
chock – w tych miejscowościach 
w dniach 18-20 stycznia uroczy-
ście obchodzono 156. rocznicę 
wybuchu Powstania Stycznio-
wego.

Czytaj na str. 2-3
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Szydłowiec, Suchedniów, Kierz Niedźwiedzi, 
Bodzentyn i Wąchock – w tych miejscowościach 
w dniach 18-20 stycznia uroczyście obchodzono 
156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Uroczystości w Szydłowcu
Uroczystości rozpoczęły się w piątek 18 stycz-

nia o godz. 15.00 na Rynku Wielkim w Szydłowcu. 
Najpierw odegrano Mazurka Dąbrowskiego, póź-
niej minutą ciszy uczczono pamięć zamordowa-
nego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Następnie nastąpił przemarsz do miejscowej 
fary pw. św. Zygmunta, w której dziekan ks. kan. 
Adam Radzimirski powitał uczestników nabo-
żeństwa w intencji Powstańców i Ojczyzny.

W dalszej części obchodów delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów pod tablicą ks. Aleksandra 
Malanowicza uczestnika powstania, na mogile 
powstańczej na cmentarzu parafialnym oraz przy 
kapliczce. 

Na koniec obejrzeliśmy spektakl poetycko-mu-
zyczny w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki U Ra-
dziwiłła pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz 
na scenie szydłowieckiego zamku. W Szydłowcu 

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
nasz samorząd reprezentowali burmistrz Cezary 
Błach i przewodniczący rady miejskiej Krzysz-
tof Adamiec.

Obecni byli też członkowie Związku Strze-
leckiego z komendantem Danielem Wosiem, 
niezawodny jak zwykle, w powstańczym stroju 
Piotr Kuszewski oraz członkowie Bractwa Kur-
kowego. 

Marsz Suchedniów - Bodzentyn
W sobotę o godzinie 7.30 w kościele pa-

rafialnym p.w. Świętego Andrzeja Apostoła 
w Suchedniowie odprawiona została Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych 
Powstańców,  po której uczestnicy przemaszero-
wali w asyście kompanii honorowej, wystawionej 
przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Tery-
torialnej - ulicą Bodzentyńską pod Krzyż Przed-
powstańczy, gdzie odbyły się główne uroczysto-
ści rocznicowe.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego mel-
dunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości 
na ręce burmistrza Cezarego Błacha przekazał 
komendant marszu Daniel Woś, syn Tadeusza, 

który przed 26.laty zapoczątkował organizację 
uroczystości. Przybyłych powitał burmistrz.

W uroczystościach w Suchedniowie uczestni-

czyli m.in. poseł Maria Zuba, marszałek woje-
wództwa Andrzej Bętkowski, członek zarządu 
powiatu skarżyskiego Tadeusz Bałchanowski, 
członek zarządu powiatu starachowickiego Jerzy 
Materek, Dariusz Skiba, burmistrz Bodzenty-
na, płk. Artur Barański, dowódca 10. Święto-
krzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecni 
byli również przedstawiciele samorządów, orga-
nizacje strzeleckie z całej Polski, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Suchedniów, Rycerzy Kolumba oraz 
mieszkańcy Suchedniowa.

Podczas uroczystości okolicznościowe grawer-

tony Marszu Szlakiem Powstańców 1863 otrzy-
mali: Maria Zuba, Andrzej Bętkowski, płk. 
Artur Barański, Cezary Błach oraz dla Rycerzy 
Kolumba - Jacek Furmańczyk. Krzyż 25. Mar-
szu Powstańców Styczniowych otrzymał Paweł  
Pałgan. 

W dalszej części obchodów Daniel Woś od-
czytał przejmujący wiersz autorstwa suchednio-
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Tuż przed godziną 10.00 marsz wyruszył 
w stronę Bodzentyna zatrzymując się po dro-
dze w Michniowie i Wzdole Rządowym. Tam sa-
morząd Suchedniowa reprezentowali burmistrz 
Cezary Błach oraz wiceprzewodnicząca rady 
miejskiej Małgorzata Kuszewska, a uczestni-
czył w nich również Szef Urzędu do Spraw Kom-

wianina Wojciecha Domagały zatytułowany 
Pragnienie Wolności – 1863 rok (publikujemy go 
na str. 20), odbył się Apel poległych, a żołnierze 
oddali salwę honorową.

Ostatnim elementem suchedniowskich obcho-
dów było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie 
zniczy pod Krzyżem Powstańczym.

Wydarzenia

batantów i Osób Represjonowanych minister Jan 
Józef Kasprzyk.

Zwieńczeniem bodzentyńskich uroczystości 
było uczczenie Powstańców Styczniowych ape-
lem pamięci i salwą honorową przez odział re-
konstrukcji historycznej Pułk Żuawów Śmierci 
z Buska Zdroju. 

W Kierzu Niedźwiedzim i w Wąchocku
Wybuch Powstania Styczniowego upamięt-

niono także w Kierzu Niedźwiedzim i Wąchocku 
gdzie gminę Suchedniów reprezentowała sekre-
tarz miasta Ewa Kaniewska. W Wąchocku to-
warzyszył jej wiceprzewodniczący rady miejskiej 
Eugeniusz Zegadło.

W Kierzu uroczystości odbyły się pod Mogiłą 
Powstańczą, zaś w Wąchocku 
o godzinie 11:00 przy tablicy 
upamiętniającej 150. Rocznicę 
Wybuchu Powstania Stycznio-
wego złożono kwiaty, po czym 
uczestnicy przemaszerowa-
li pod pomnik gen. Mariana 
Langiewicza, gdzie rozpoczęły 
się uroczystości. Zakończyła je 
Msza św. oraz zwiedzanie wy-
stawy 100 – lecie nieoczywiste.

Jacenty Kita
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go kapłana, męczennika radomskiego protestu 
z czerwca 1976 roku.

Druga jego część odbyła się w seminaryjnym 

refektarzu. Tutaj składano sobie życzenia i ła-
mano się opłatkiem. - Życzymy państwu Bożego 
światła, błogosławieństwa w realizowaniu zadań 
wynikających z zatroskania o dobro wspólne. Za-
troskania o człowieka i sprawy środowiska. Boże 
Dziecię przyniosło na ziemi pokój. Życzymy tego 
Bożego pokoju w sercach, w rodzinach, w miejscu 
pracy. Proszę także przyjąć gratulacje, bo w ta-
kim składzie widzimy się po raz pierwszy. Są tutaj 
uczestnicy spotkań z ubiegłych lat, ale są także 
osoby, które dopiero witamy. Jesteście tutaj, dro-
dzy państwo, bo otrzymaliście od wyborców gło-
sy, znak zaufania społeczeństwa - powiedział bp 
Henryk Tomasik.

(jaki)

AktuAlności  

Około 150. samorządowców z obszaru diece-
zji radomskiej, w tym burmistrz Cezary Błach 
i przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Ada-

miec, spotkało się 4 stycznia na noworocznym 
opłatku w gmachu Wyższego Seminarium Du-
chownego w Radomiu.

W kaplicy uczestniczyli w nabożeństwie, któ-
remu przewodniczył bp Henryk Tomasik, 
a podczas którego kolędy zaśpiewały Wolinianki. 
Potem zebranym sylwetkę sługi Bożego ks. Ro-
mana Kotlarza przybliżył ks. prał. Edward Po-
niewierski, postulator procesu beatyfikacyjne-

Panu
Dariuszowi Kowalikowi

Wicedyrektorowi
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Suchedniowie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie

Panu
Dariuszowi Kowalikowi

wicedyrektorowi SSP nr 1 w Suchedniowie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 
Ojca 

Ś.P Waldemara Kowalika
składają

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 
SSP w Ostojowie

Pani
Izabeli Głowali-Działak

dyrektorowi SSP nr 3 w Suchedniowie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 
Ojca

Ś.P. Władysława Redlicy
składają

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 
SSP w Ostojowie

Pani
Izabeli Głowali - Działak

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Suchedniowie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie

Serdeczne podziękowania
BLISKIM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM, 

KSIĘŻOM,
Delegacjom z zakładów pracy, 

Zarządowi MKS „ORLICZ”,
oraz WSZYSTKIM

tym, którzy okazali wiele życzliwości,
uczestniczyli we Mszy Św. oraz w ostatniej 

drodze Męża

Ś.P. WALDEMARA KOWALIK
Państwa liczna obecność, słowa otuchy 

i modlitwa
były dla Nas ważnym wsparciem w tych 

trudnych chwilach.
 Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Żona z rodziną

Biskup radomski łamał się opłatkiem z samorządowcami

Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów

Działając na podstawie art. 35 ust 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Suchedniowie oraz na stronie inter-
netowej Urzędu w dniu 23 stycznia 2019 r. 
wywieszono do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przy-
ległych, położonej przy ul. Poziomskiego 
w Suchedniowie.  
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2019 rok
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Suchedniów na 2019 roku. Obradom przewodniczył Krzysz-

tof Adamiec, przewodniczący rady, sekretarzem obrad był Wiesław Biskup. Po 
przyjęciu porządku obrad, sprawozdanie z pracy między sesjami złożył burmistrz 
Cezary Błach, wystąpili zaproszeni goście, a radni składali interpelacje i wnioski.

W części uchwałodawczej radni najpierw zdecydowali o wystąpieniu z końcem 
czerwca ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, do którego gmina należy od 2006 
roku. W poprzedniej perspektywie finansowej UE było to rozwiązanie korzystne. 
Dzięki przynależności do Związku gmina pozyskała środki finansowe m.in. na bu-
dowę kanalizacji ul. Stokowiec i Zagórska. –Teraz minął pięcioletni okres trwało-
ści projektu i gmina w 2018 roku inwestycję przejęła na swój majątek. W obec-
nej perspektywie poprzez Związek gmina nie złożyła żadnego wniosku, a roczna 

składka członkowska to 25.000 zł – uzasadniał projekt uchwały burmistrz i rada jednogłośnie zgodziła się z jego stanowiskiem. 
Później radni podjęli uchwały m.in. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 
2019 – 2023, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2019 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii w Gminie Suchedniów na rok 2019 oraz dokonali zmian w budżecie gminy na 
2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 
– 2038.

Następnie rada uchwaliła budżet na 2019 rok. Dochody zaplanowane zosta-
ły w wysokości 46.852.148,00 zł, z tego: dochody bieżące -  40.046.492,05 zł; 
dochody majątkowe - 6.805.655,95 zł.  Natomiast wydatki będą w wysokości  
49.892.148,00  zł, z tego: wydatki bieżące - 36.688.181,89 zł, wydatki majątkowe - 13.203.966,11 zł. Jak łatwo obliczyć deficyt  budżetu gminy będzie w wy-
sokości  3.040.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie  3.040.000,00 zł.

Uzasadniając podjęcie uchwały, burmistrz Cezary Błach stwierdził:  -Chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, na zaciągany kredyt na wysokość wy-
datków majątkowych. Przypominam rok 2015, kiedy mieliśmy w budżecie po-
ziom wydatków majątkowych, a więc takich związanych z inwestycjami w wy-
sokości około 5%, wtedy to była kwota około miliona złotych. Dzisiaj uchwalając 
ten budżet mamy na inwestycje około 13 milionów złotych, czyli 13 razy więcej. 
Niestety, nasze potrzeby są bardzo duże, jeżeli chodzi o inwestycje. Im więcej 
chce się ich realizować, tym niestety trzeba bardziej sięgać po finansowanie ze-
wnętrzne. Moglibyśmy tego kredytu nie brać, ale wtedy należałoby zrezygno-
wać z jakiejś inwestycji. Wszystkie te inwestycje, które rozpoczną się w roku 
2019, w zasadzie mają pozyskane finansowanie zewnętrzne. Niestety do każ-
dych środków zewnętrznych trzeba zabezpieczyć wkład własny w różnej wyso-
kości i stąd też ten budżet  rozciągamy do pewnych granic, ale te granice zawsze 

gdzieś istnieją – mówił burmistrz.
Z najważniejszych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku inwestycji wymienić należy: rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Kieleckiej 

i Warszawskiej, Żeromskiego, przebudowę oczyszczalni ścieków, remont ulic Po-
wstańców i Krótkiej, rozbity na dwa zadania z uwagi na ich finansowanie, roz-
poczęcie projektowania rewitalizacji miasta wokół zbiornika wodnego, przebu-
dowa i termomodernizacja budynku szkoły, budowa hali sportowej z boiskiem 
typu Orlik przy Jedynce.

Oprócz tych dużych zadań, mamy wiele inwestycji rocznych, jak termomoder-
nizacja budynku straży pożarnej w Ostojowie, budowa oświetlenia w sołectwie 
Krzyżka, opracowanie projektu windy przy Urzędzie Miasta i Gminy, moderniza-
cja budynku przy ulicy Sportowej z przeznaczeniem dla klubu seniora, odwod-
nienie części budynku szkoły w Ostojowie. -Budżet moim zdaniem ambitny, jak 
będzie przebiegała realizacja pokaże życie. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć ze zrealizowania tych inwestycji, które mamy zapisane – dodał burmistrz.

Jacenty Kita
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W GMinie i okolicy

Opłatkowe spotkanie władz powiatu i dziennikarzy 
21 grudnia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej tradycyjnie odbyło się wigilijne spo-

tkanie przedstawicieli wszyst-
kich samorządów i dzien-
nikarzy lokalnych mediów. 
W pierwszej części spotkania 
wyjątkowo nieobecni byli sta-
rosta Artur Berus i wójt Bliży-
na Mariusz Walachnia, któ-

rzy pojechali do rodziny górnika z Bliżyna, który stracił życie w katastrofie w czeskiej kopalni.
Wicestarosta Anna Leżańska, przewodniczą-

cy rady powiatu Jacek Jeżyk, oraz burmistrz Su-
chedniowa Cezary Błach życzyli obecnym oraz 
wszystkim mieszkańcom powiatu spokojnych, 
rodzinnych świąt. Na koniec zebrani podzielili się 
opłatkiem. 

Życzenia od mediów przekazał Mateusz Bo-
lechowski z Echa Dnia, a w spotkaniu uczestni-
czył również przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec oraz zastępca burmistrza Dariusz  
Miernik.

(jaki)

„Warto wiedzieć, warto sko-
rzystać”

10 stycznia w Miejskim Centrum Kultury 
w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie 

informacyjne Warto wiedzieć, warto skorzystać, 
adresowane do przedsiębiorców z powiatu skar-
żyskiego. Było ono kontynuacją znanego z po-
przednich lat cyklu konferencji poświęconych lo-
kalnym firmom w ramach programu Współpracuj 
z nami, rozwijaj swoją firmę. Uczestniczył w nim 
burmistrz Cezary Błach oraz przedsiębiorcy 
z naszej gminy.

Podczas spotkania eksperci poruszyli tematykę 
związaną z dążeniem do zwiększenia efektywno-
ści wykorzystania środków UE w regionie. Waż-
nym punktem spotkania było upowszechnianie 
informacji o instrumentach i formach wsparcia 
przedsiębiorczości i o tym jak skutecznie je pozy-
skać. Mocno zaakcentowana została również rola 
kształcenia ustawicznego pracowników i pra-
codawców, inwestowania w rozwój potencjału 
ludzkiego z wykorzystaniem środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojo-
wych. 

Spotkanie zakończyła prezentacja Powiatowe-
go Urzędu Pracy na temat dostępnych środków 
na aktywizację w 2019 r. i zaplanowanych zasad 
ich dystrybuowania.

(jk)

O funduszach unijnych na spotkaniu z samorządowcami
Finansowane ze środków unijnych miękkie i twarde projekty, z których będą mogli w bieżącym roku 

skorzystać przedsiębiorcy, mieszkańcy i stowarzyszenia z województwa świętokrzyskiego, były tema-
tem spotkania Zarządu Województwa z samorządowcami z powiatów: ostrowieckiego, starachowic-

kiego i skarżyskiego. – Do dyspozycji mamy 
ponad 330 milionów złotych. Chcemy sku-
tecznie rozdysponować te środki, wspo-
magając firmy, poprawiając infrastrukturę 
i podnosząc poziom kwalifikacji obywateli 
– zaznaczył Andrzej Bętkowski, marsza-
łek województwa świętokrzyskiego.

Jak podkreślił marszałek, dostępne w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pieniądze nie są dedykowane 
wprost jednostkom samorządu terytorialnego, ale za ich pośrednictwem, wiedza o konkursach przy-
gotowanych w ramach obu programów może dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

W 2019 roku w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego do rozdyspo-
nowania jest kwota 130 milionów złotych. 
– Planujemy ogłoszenie trzech konkursów 
skierowanych do sektora MSP, w tym jed-
nego o uproszczonej procedurze, na które 
przeznaczymy około 100 milionów złotych. 
Pozostałe pieniądze przeznaczone są na trzy 
konkursy z zakresu infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz na tworzenie farm fotowoltaicznych 
pod kątem oświetlenia ulicznego. Z tego ostatniego działania mogą skorzystać zarządzane przez pań-
stwa urzędy – wyjaśniła dyrektor Irena Sochacka.

W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Dariusz Miernik.
(jk)
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oPłAtkoWe sPotkAniA

Wigilijne spotkanie  
w magistracie

21 grudnia w suchedniowskim magistracie od-
było się tradycyjne spotkanie wigilijne. 

Z zaproszenia władz samorządowych Suche-
dniowa skorzystali radni miejscy i powiatowi, 
pracownicy magistratu, sołtysi i przewodniczą-

cy osiedli, dyrektorzy szkół, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz instytucji współpracujących 
w Gminą Suchedniów.

Modlitwę odmówił ks. proboszcz Marek  
Migocki, zebrani wspólnie zaśpiewali kolę-
dę przy akompaniamencie dyrektora Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica Andrzeja  
Karpińskiego.

Życzenia zebranym przekazał burmistrz Ceza-
ry Błach oraz starosta skarżyski Artur Berus.

(jaki)   

Opłatek sportowców
21 grudnia w lokalu U Braci odbyła się tradycyjna wigilia działaczy i zawodników klubu Orlicz 1924. 

Wśród gości byli między innymi poseł Marzena Okła-Drewnowicz, burmistrz Cezary Błach, za-
stępca burmistrza Dariusz 
Miernik, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof 
Adamiec, wicemarszałek 
województwa świętokrzy-
skiej poprzedniej kadencji 
Jan Maćkowiak oraz spon-
sorzy. 

Odbyło się wspólne dzielenie opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas spotkania prezes klubu Maciej 
Glijer podsumował kończący się powoli rok 2018 i przedstawił plany na przyszły, a te są bardzo ambit-
ne - awans do I ligi tenisa stołowego.

Spotkanie opłatkowe  
w Komendzie Powiatowej PSP

20 grudnia w południe w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęło się 
spotkanie opłatkowe z udziałem zastępcy burmi-
strza Dariusza Miernika. Uczestniczyli w nim 

pracownicy KP PSP, Zarząd Powiatowy OSP, pre-
zesi jednostek, samorządowcy, przedstawiciele 
Policji i Lasów Państwowych. 

Modlitwę odmówił powiatowy kapelan stra-
żaków ks. Jerzy Karbownik, po czym kapelan 
Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna o. Jacek Szcze-
panik na ręce komendanta powiatowego PSP st. 
bryg. Marcina Machowskiego przekazał Betle-

jemskie Światło Pokoju. Następnie zebrani poła-
mali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

(jaki)

Spotkanie opłatkowe Rycerzy 
Kolumba

29 grudnia w Domu Kultury Chrześcijańskiej 
im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie opłatkowe 
Rycerzy Kolumba. Uczestniczył w nim burmistrz 
Cezary Błach.

Fragment Ewangelii o narodzinach Pana Jezu-
sa oraz modlitwę odczytał kapelan suchedniow-

skich Rycerzy ks. Wojciech Marchewka. Później 
zebrani łamali się opłatkiem i zasiedli do wiecze-
rzy wigilijnej.

(jk)
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•	 nawiązanie	 trwałej	 współpracy	 minimum	 20	
podmiotów świadczącymi usługi turystyczne  
i okołoturystyczne na terenie Gminy Suched-
niów-zbudowanie sieci usług turystycznych;

•	 przeprowadzenie	 2	 warsztatów	 informacyjno
-szkoleniowych - łącznie 10 godzin dla pod-
miotów przystępujących do sieci - uczestników 
projektu, lidera projektu oraz partnerów pro-
jektu;

•	 opracowanie	 zintegrowanego	 Systemu	 Infor-
macji Turystycznej (SIT), złożonego z: 

- komponentu analogowego obejmującego 
m.in.: publikacji w formie papierowej, oznako-
wanie w terenie, inne;

- komponentu cyfrowego obejmującego portal 
turystyczny w 3. wersjach językowych,

•	 przeprowadzenie	kampanii	promocyjnej	sieci	-	
SUCHEDNIÓW. NATURALNIE – sieć usług tury-
stycznych z wykorzystaniem wszelkich dostęp-
nych nowoczesnych narzędzi.  
Projekt jest realizowany przez Stowarzysze-

nie Grupa Inicjatywna POD PRĄD w partnerstwie 
z Gminą Suchedniów. Partnerami projektu są 
także dwie organizacje: Suchedniowskie Stowa-
rzyszenie Cyklistów oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział w Suchedniowie.  Został dofinan-
sowany w wyniku rozstrzygnięcia naboru wnio-

sków nr 1/2018 ogłoszonego przez Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry, 
który będzie realizowany w ramach przedsię-
wzięcia I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru 
objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw  
lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub 
w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub 
usług lokalnych, w ramach poddziałania Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Jacenty Kita

inAuGurAcjA noWeGo Projektu

Burza mózgów na inauguracji nowego projektu 

8 stycznia w suchedniowskiej Kuźnicy odbyło się spotkanie inaugurujące nowy projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Pod Prąd zatytułowany Suchedniów Naturalnie. Sieć usług turystycznych. Wzięło 
w nim udział niema pół setki osób. Spotkanie poprowadziła Karolina Gałczyńska-Szymczyk.

Długa i owocna dysku-
sja pokazała, jak spotkanie 
oraz projekt są potrzeb-
ne w naszym mieście. Po 
raz kolejny potwierdziła 
się znana maksyma: Cudze 
chwalicie, swego nie znacie. 
Sami nie wiecie, co posiada-
cie, gdyż podczas dyskusji 
okazało się, że wielu z jego 
uczestników nie wiedzia-

ło, jak bogata i zróżnicowana (choć rozdrobniona) jest oferta turystyczna Suchedniowa. W dyskusji 
uczestniczyli m.in. prof. Zdzisław Piasta, Radosław Kowalik, Eugeniusz Zegadło, Grzegorz 
Michnowski, Sławomir Zbirski, Alicja Wikło. 

W drugiej części Agnieszka Włodarczyk-Mazurek krótko poinformowała o projekcie realizowa-
nym przez Stowarzyszenie Kuź-
niczy Krąg, w ramach którego 
powstaje gra planszowa o Su-
chedniowie.

Całość podsumował bur-
mistrz Cezary Błach: -Jak 
potrzebny jest ten projekt, 
świadczy tak liczna Państwa 
obecność i dyskusja. Podmio-
ty, które mogą w nim uczestni-
czyć, a jest ich około 50., muszą 
dostrzec też swój interes, aby w nim uczestniczyć. Ale musicie obdarzyć się zaufaniem i nie konkuro-
wać, ale koordynować swe działania.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Gminy Suchedniów 
poprzez utworzenie innowacyjnego, profesjonalnego narzędzia promocyjnego - 1. sieci usług tury-
stycznych pn. SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. jako zintegrowanego kompleksowego i rzetelnego systemu 
informacji turystycznej złożonego z 2. komponentów: analogowego i cyfrowego oraz poprzez profe-

sjonalną kampanię promo-
cyjną marki SUCHEDNIÓW. 
NATURALNIE. Projekt jest 
spójny z założeniami do-
kumentów strategicznych 
Gminy tj. Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Suchedniów 
na lata 2016-2026 oraz Pro-
gramu Rewitalizacji na lata 
2016-2023.  

Efektem projektu ma być:
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U SenioróW

Ogłoszenie
o naborze kandydatek 

/kandydatów na członków 
Rady Seniorów w Suchedniowie 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Se-
niorów w Suchedniowie nadanego Uchwałą nr 
68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 
29 listopada 2017 roku w sprawie powołania 
Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej 
Statutu Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Se-
niorów w Suchedniowie. 

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów 
mogą być dokonywane w następujący 
sposób: 
1) indywidualnie przez kandydata/kandydat-

kę, czyli osobę w wieku 60+, której poparcia 
udzieli co najmniej pięciu innych mieszkańców 
Gminy Suchedniów powyżej 60 roku życia, po-
przez dostarczenie karty zgłoszeniowej stano-
wiącej załącznik nr 1 dostępny na www.suche-
dniow.pl.

2) przez podmioty działające na rzecz seniorów, 
w szczególności jednostki pomocnicze Gminy, 
służbę zdrowia, organizacje pozarządowe i klu-
by seniorów, poprzez dostarczenie karty zgło-
szeniowej stanowiącej załącznik nr 2 dostępny 
na www.suchedniow.pl. 
W tym przypadku do zgłoszenia należy dołą-

czyć aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub 
innego dokumentu, potwierdzający status praw-
ny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie 
osób go reprezentujących.

Karty zgłoszeniowe należy składać:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie, przy ul. Fabrycznej 5.  
lub 
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy 

w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130    Su-
chedniów,  w terminie do 11 lutego 2019 r.

Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów 

Cezary Bach

Rada Seniorów I kadencji zakończyła pracę
W dniu 17 stycznia w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Suchedniowie odbyło się VII posie-

dzenie Rady Seniorów. Były to ostatnie obrady w I kadencji. Od poniedziałku 21 stycznia do 11 lutego 
2019 r. mieszkańcy Gminy Suchedniów w wieku 60+ zainteresowani pracą w Radzie mogą składać 
formularze zgłoszeniowe na II kadencję.

Podczas VII posiedzenia przedstawiona została aktywność Rady Seniorów pomiędzy sesjami. Prze-
wodnicząca Urszula Sułek podsumowała projekt Lekarze Suchedniowskim Seniorom. Radna Halina 
Ostrowska szczegółowo zrelacjono-
wała udział seniorów i przebieg finało-
wego spektaklu zrealizowanego w ra-
mach projektu partnerskiego EKO TANIEC 
W KAŻDYM WIEKU. Krzysztof Leski 
przedstawił relację ze spotkania wigi-
lijno-noworocznego w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach z udziałem wi-
cemarszałka województwa świętokrzyskiego oraz organizacji seniorskich działających na terenie woj. 
Świętokrzyskiego, a Marta Staniec relację ze spotkania wigilijnego Rady Seniorów w SOK Kuźnica.

Następnym punktem obrad było wystąpienie przedstawicielki  zespołu do spraw opracowania wy-
ników badania ankietowego dotyczącego potrzeb suchedniowskich seniorów – Elżbiety Gros, która 
zreferowała wyniki ankiety.

 Obecny na posiedzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach przedstawił działa-
nia  związane z utworzeniem Klubu Seniora Suchedniowie. Jest kilka możliwych źródeł finansowania 
tego rodzaju placówek, z których może skorzystać Gmina. W budżecie na 2019 r. zaplanowano 30 tys. 

zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
wkładu własnego w projektach o dotację 
na ten cel.

Radny Krzysztof Leski podjął także 
temat dotyczący siedziby Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów O/Suched-
niów, zwracając się z pytaniem do Burmi-

strza o możliwość wsparcia Gminy w tym zakresie. Aktualna siedziba – w budynku socjalnym przy ul. 
E. Peck, choć ma doskonałą lokalizację,  wymaga gruntownego remontu.

Podczas posiedzenia radni podjęli uchwałę w sprawie wniosku o zmianę Statutu Rady Seniorów. 
Zmiana dotyczy długości trwania kadencji rady z 4 do 5 lat.

 Przedstawiona została prezentacja pod tytułem Podsumowanie działalności Rady Seniorów w Suche-
dniowie I Kadencji.

W ostatnim punkcie obrad Przewodnicząca poinformowała o warunkach naboru do Rady Senio-
rów Powiatu Skarżyskiego oraz  naboru do Rady Seniorów w Suchedniowie II kadencji. Następnie pan 
Sylwester Karnas z Fundacji GAMMA 
przedstawił ofertę bezpłatnych szkoleń 
z zakresu obsługi komputera i Internetu 
dla osób w wieku 55 +. Informacje w tym 
zakresie można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Suchedniowie w pok. 202 
lub pod numerem telefonu 41 2543 186 
wew 12.

Zgodnie ze statutem Rady Seniorów 
w Suchedniowie Członkowie Rady I ka-
dencji pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady, co będzie miało miejsce po 
zakończeniu naboru w II połowie lutego 2019 r.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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KUltUra

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w dniu 5 stycznia był organiza-
torem wydarzenia pod nazwą Noworoczna Gala Operetki  - Jak bal, to bal. 
Na scenie wystąpił doskonały zespół Artes Ensemble w składzie: Emilia Mi-
kołajczyk – sopran, Dominik Sierzputowski - tenor/baryton, Emilia 

Herbowska - skrzypce, Małgorzata Janaszek - wiolonczela, prowadze-
nie Gali, scenografia, Andrzej Janaszek - fortepian, reżyseria, aranżacje 
muzyczne utworów, dyr. artystyczny zespołu Artes Ensemble.

Program koncertu podzielony był na trzy części. W części pierwszej mo-
gliśmy wysłuchać znakomite wykonania ponadczasowych utworów ta-

kich jak Nad pięknym, modrym Dunajem J. Straussa II, Marsz Radetzkyego J. 
Straussa I, Usta milczą, dusza śpiewa z operetki Wesoła wdówka, Jak bal, to 
bal z operetki Księżniczka czardasza. 

Na zakończenie pierwszej części koncertu kierownik artystyczny zespo-
łu zaprosił na scenę burmistrza Cezarego Błacha oraz dyrektora Kuźnicy  
Andrzeja Karpińskiego, którzy złożyli zgromadzonej w sali widowisko-

wej publiczności życzenia noworoczne. - Wszystkim mieszkańcom Suche-
dniowa życzymy dużo miłości i szczęścia w Nowym Roku 2019 - mówili.

W części drugiej natomiast zapanowały klimaty cygańskie. Wykonawcy 
zaprezentowali Czardasza Silvy z operetki Księżniczka Czardasza E. Kalma-
na oraz Juliska z Budapesztu z operetki Błękitna maska. W ostatniej części 
przenieśliśmy się do Hiszpanii, gdzie usłyszeliśmy Arię torreadora z opery 

Carmen G. Bizeta, Granadę A. Lara oraz W Barcelonie z operetki Clivia.  Pro-
gram zakończył się wykonaniem utworu Przetańczyć całą noc z musicalu 
My Fair Lady.

Suchedniowska publiczność była zachwycona nagradzając artystów 
oklaskami na stojąco, ci zrewanżowali się dwukrotnie bisując.

(jaki)

Noworoczna Gala Operetki  - „Jak bal, to bal” 
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Sala kinowa suchedniowskiej Kuźnicy nie była 
w stanie pomieścić wszystkich, którzy przybyli 20 

stycznia na Koncert Kolęd i Pastorałek. Na scenie 
wystąpiło niemal 150. artystów.

Przybyłych, w tym wice-
przewodniczącą rady miejskiej 
Małgorzatę Kuszewską, bur-
mistrza Cezarego Błacha 
z małżonką oraz sekretarz miasta 
Ewę Kaniewską powitał dyrek-
tor ośrodka Andrzej Karpiński, 
który przybliżył nam początki 
i tradycję śpiewania kolęd i pa-
storałek. Jako pierwsza wystąpiła solistka Ur-
szula Łubek przy akompaniamencie Dariusza 

Figarskiego i Edwarda Orłowskiego. W no-
wej aranżacji, jakże aktualnej do współczesnych 
czasów, wysłuchaliśmy powstałej w 1904 roku 
wersji kolędy Wśród nocnej ciszy.

Następnie obejrzeliśmy widowisko w reżyserii 

Szczepana Królikowskiego zatytu-
łowane Herody, które zaprezentowali 
Michniowianie. Na scenie licznie pre-
zentowali się podopieczni Katarzy-
ny Klusek ze Studia Piosenki: Ewa 
Pajek, Julia Paszkiel, Weronika 
Piwowarczyk, Paulina Stępień, 
Magdalena Brzoza, Wiktoria Mi-
chałkiewicz, Staś Michałkiewicz, 
Ola Lodzińska, Nikola Świtek, Blanka Ja-
worska i 6.letni Bartek Antkowiak. 

Z uznaniem zebrani przyjęli występ scho-

li parafialnej z Sorbina Astra Dei pod kierunkiem 
Agnieszki Więckowskiej oraz utytułowanego 
Zespołu Pieśni i Tańca Sor-
bin pod dyrekcją Dariu-
sza Figarskiego. Obu bli-
żyńskim zespołom – poza 
Dariuszem Figarskim 
– akompaniowali Emilia 
Młodawska, Ryszard 
Kucewicz i Edward Or-
łowski.

Jak zwykle aplauz pu-
bliczności wzbudził wy-
stęp kierowanej przez 
Adama Młodawskie-

go Kapeli Łysogórskiej, 
która zagrała w skŁa-
dzie: Marika Lamczyk,  
Leszek Steć, Michał Ja-
guś i Piotr Grzegorczyk. 

W dalszej części słu-
chaliśmy występu Chó-
ru Senior pod kierunkiem 
Natalii Nastiuk, zespo-
łu Sonatina kierowanego 
przez Urszulę Piastę- 
Kuszewską oraz dyry-

gowanej przez Wojciecha Materka orkiestry. 

Choć nowy dyrygent pracuje z orkiestrą krótko, 
widać nową energię, nowych muzyków, a całość 
wzbogacona została przez solistkę Marcelinę  
Widzińską, która tylko w ostatnich dniach zajęła 

II miejsce w międzynarodowym konkursie kolęd 
oraz I miejsce na podobnym konkursie w Gdyni.

Na koniec wszyscy wykonawcy wspólnie za-
śpiewali kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Jacenty Kita

Przepiękny Koncert Kolęd i Pastorałek
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27. FinAł WosP

Zagraliśmy na rekord!

Podczas 27 finału po raz kolejny zebraliśmy re-
kordową kwotę!  W sumie 30.428,99 zł. Pobiliśmy 
wyczyn z zeszłego roku, kiedy to uzbieraliśmy 

27.261,44 zł. Ta suma będzie wyższa, ponieważ 
jak co roku Bank Spółdzielczy wcześniej wpłacił 

na konto WOŚP 1000 zł. Podczas tej edycji zbie-
raliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla specjali-

stycznych szpitali dziecięcych.
27 Finał WOŚP odbył się 

w suchedniowskiej Kuź-
nicy, gdzie od godziny 
15:30 rozpoczęły się wy-
stępy artystyczne. Im-
prezę finałową popro-
wadził dyrektor ośrodka 
Andrzej Karpiński. 
Jako pierwszy wystąpił 
świetny szantowy zespół 
OLD MARINNERS w składzie: Arkadiusz 
Rurarz, Magdalena Bolechowska, 

Grzegorz Ziętkowski, Martyna 
Jurga, Andrzej Filipiak. 

Następnie na scenie pojawiła 
się znakomita jazzowa wokalistka  
Patrycja Zarychta. Na koniec wy-
stępu Patrycji w jednej piosence 
zaprezentowała się jej uczennica Do-
minika Bator. Kolejnym punktem 
programu był występ młodych piani-
stów, z którymi na co dzień w Kuźnicy 
pracuje instruktor Natalia Nastiuk. 
Wysłuchaliśmy Ewy Pajek, Liliany 
Dąbrowskiej, Marii Miernik oraz 
Bartosza Dulemby. A po nich wystąpiły dzieci 
ze Studia Piosenki prowadzonego w Kuźnicy przez 
Katarzynę Klusek: Karen Ghazarian, Bartek 
i Paulina Antkowiak, Pau-
lina i Karolina Stępień 
oraz Magdalena Brzoza. 

Podczas 27 Finału na sce-
nie suchedniowskiej Kuź-
nicy mogliśmy obejrzeć 
fragment spektaklu tanecz-
nego Nieprzeniknione sre-
bro w wykonaniu zawodo-
wych tancerzy: Dominiki 
Gryz, Pauliny Rewuckiej 
oraz Pawła Żołądka. Pre-
miera spektaklu miała miej-

sce w listopadzie podczas 
Ballet OFF Festival Kraków, 
którego organizatorami 
było Nowohuckie Centrum 
Kultury oraz Krakowskie 
Centrum Choreograficzne. 

Następnie kilka rozryw-
kowych utworów m.in. Mi-
łość w Zakopanem zagrała 
Suchedniowska Orkiestra 

Dęta. Doszło też do niecodziennego wydarzenia. 
Po 11 latach pracy z naszą orkiestrą pożegnali-

śmy kapelmistrza Stefana Malinowskiego. 
Przekazał on batutę swojemu wychowankowi 
Wojciechowi Materkowi, który od teraz bę-

dzie nowym kapelmistrzem orkiestry. Pamiąt-
kowy grawerton odchodzącemu kapelmistrzowi 
wręczyli na scenie burmistrz Cezary Błach oraz 
przewodniczący Rady Krzysztof Adamiec. 

Na zakończenie programu artystycznego na 
scenie wystąpiła starsza grupa Formacji Tanecz-
nej AXIS prowadzonej przez instruktora Toma-
sza Słomkę oraz duet Ola Świtek i Lena Ma-
terek.

Jak co roku, ważnym punktem imprezy była 
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i gorące serca, iż pomimo niesprzyjającej pogo-
dy byli wytrwali podczas zbiórki. Do grona tych 

dzielnych ludzi należą:
* Szkoła Podstawowa nr 1 - opiekun Anita Soł-

kiewicz, wolontariusze - Martyna Stando, 
Wiktoria Kamińska, Agata Szwed, Emi-
lia Turczyńska, Gabriela Margas, Karoli-
na Łutczyk, Natalia Kucharska, Aleksan-
dra Pawlukiewicz, Maria Wędrychowska, 
Maja Łokieć, Amelia Pałgan, Małgorzata 
Barańska, Julia Borowska, Natalia Kowal-
ska, Amelia Matla.

* Szkoła Podstawowa nr 3 - opiekun Aneta Ła-
komiec, wolontariusze - Lena Materek, Ma-

wielu innych darczyńców, którym bardzo dzię-
kujemy. W sumie podczas aukcji udało się zebrać 
kwotę 7285 zł!

Ponadto w czasie finałowej 
imprezy działał sklepik suche-
dniowskiego Przedszkola Sa-
morządowego, w którym udało 
się zebrać ponad 1500 zł. Do-
datkowo dzieci z koła PCK dzia-
łającego w Szkole nr 3 w Su-
chedniowie przekazały 850 zł, 
które zebrały podczas zorga-
nizowanego w szkole kierma-
szu. Opiekunem koła jest Syl-
wia Świtek. A jej podopieczni, 

którzy zebrali pieniądze 
to: Agata Zawisza, Ka-
tarzyna Sułek, Olga An-
drzejewska, Pola An-
drzejewska, Patrycja 
Bator, Karen Ghazary-
an, Borys Khachatryan, 
Olivier Kożuchowski, 
Julia Krogulec, Piotr Ku-
bicki, Amelia Stępnik, 
Alicja Więckowska, Na-
talia Zawisza, Ola Świ-

tek, Wiktoria Socha. 
W sumie na terenie Su-

chedniowa, Ostojowa 
i Łącznej prowadziło kwestę 
50. wolontariuszy wyposa-
żonych w puszki, serduszka 
WOŚP oraz identyfikatory. 
Pragniemy złożyć im oraz 
opiekunom serdeczne po-
dziękowania za ciężką pracę 

27. FinAł WosP

aukcja darów przekazanych przez mieszkańców 
Suchedniowa. Wśród prawie 100 przekazanych 

przedmiotów znalazły się m.in. pejzaż święto-
krzyski Jarosława Jędrzejskiego zlicytowany 
za 500 zł, grafika Łukasza Kutwina przedsta-
wiająca burmistrza Cezarego Błacha sprzedana 

za 300 zł, ręcznie robiony skrzat - opiekun domu 
wylicytowany za 200 zł, 180 centymetrowy miś 
sprzedany za 270 zł, wiele sprzętu AGD przekaza-
nego przez Sklep TELDOM Piotra Karbownika, 
torty przekazane przez Renatę Kaczmarzyk 
i Zakład Piekarniczo-cukierniczy Moniki Ko-
złowskiej, rękodzieło artystyczne od Danuty 
Świerzewskiej, wiele gadżetów od Krzyszto-
fa Bałchanowskiego oraz podarowanych przez 
Inter Cars Kielce i Bank Spółdzielczy oraz wielu, 
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ria Radomska, Karolina Chłopek, Natalia 
Garbala, Oliwier Pirot, Dawid Jasiński.

* Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej opie-
kun Agnieszka Łutczyk, wolontariusze -  
Katarzyna Łakomiec, Izabela Kałużyńska, 

Aleksandra Trzpiot, Oliwia Dulęba, Alek-
sandra Żurawka, Julia Przeworska, Mag-
dalena Przeorska, Gabriela Pasek, Amelia 
Flasińska, Lena Błaszkiewicz, Olga Ma-
tuszko, Damian Gola, Kamil Haba, Domi-
nik Gola, Maja Błaszkiewicz.

cji Zarychcie, tancerzom Dominice Gryz, Pau-
linie Rewuckiej i Pawłowi Żołądkowi.  Ze-
społom artystycznym: Orkiestrze Instrumentów 
Dętych, Formacji Tanecznej AXIS, szkółce młodych 

pianistów, Studiu Piosenki SOK Kuźnica.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomo-

gły w przygotowaniu i przeprowadzeniu fina-
łowej imprezy, wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali przedmioty do licytacji oraz tym co li-

cytowali. Dziękujemy mieszkańcom miasta i gmi-
ny Suchedniów za hojność, dobre serca oraz chęć 
niesienia bezinteresownej pomocy.

 Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP
Paweł Zubiński

Zdjęcia: Jacenty Kita

* Szkoła Podstawowa w Ostojowie 
- opiekun Magdalena Miernik, 
wolontariusze - Marlena Matla, 
Franciszek Bryczkiewicz, Wik-
toria Żołądek, Kornelia Baran, 
Daria Dulęba, Zuzanna Krogu-
lec, Lena Bujnowska, Oliwia 
Sitarz, Aniela Kapusta, Zuzan-
na Moskal.
* Opiekunowie Rodzice: Maria Pa-
jek, Anna Maciejczyk, wolonta-

riusze - Ewa Pajek, Wiktoria Piwowarczyk, 
Nikola Gbiorczyk, Michalina Maciejczyk.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce 

Komisji, która przeprowadziła rozliczenie zebra-
nych pieniędzy: Anna Świtek, Anita Sołkie-
wicz, Maciej Obarski. Szczególne podziękowa-
nia za pomoc dla Marii Styczeń. 

Dziękujemy dyrekcji, pracownikom oraz in-
struktorom Suchedniowskiego Ośrodka Kul-
tury Kuźnica: Andrzej Karpiń-
ski – dyrektor, Maria Styczeń, 
Anna Świtek, Kamil Garbala, 
Barbara Kwaśniewska, Ro-
man Nieczajew, Zenon Juch-
niewicz, Stefan Malinowski, 
Tomasz Słomka, Natalia Na-
stiuk, Katarzyna Klusek. Za 
wszelką pomoc Sylwii Garbali 
oraz Młodzieżowej Radzie Mia-
sta w osobach: Natalia Garbala, 
Antonina Bolechowska, Ka-
mila Frontczak, Małgorzata Dulęba, Oliwia  
Sitarz, Alicja Sitarz, Zosia Obara, Karolina 
Zolbach, Natalia Rogóż.

Zespołowi OLD MARINNERS, wokalistce Patry-

27. FinAł WosP
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KUltUra

„Michniowianie” na przeglądzie kolęd 
i pastorałek

13 stycznia w kościele  pod wezwaniem Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza w Łącznej odbył się VI Przegląd Kolęd i Pastora-

łek. W przeglądzie wystąpiło w sumie 20.podmiotów artystycznych, 
w tym zespół Michniowianie.

W przeglądzie wzięły udział zespoły wokalne, zespoły ludowe, 
koła gospodyń wiejskich oraz soliści z powiatu skarżyskiego i powia-
tów ościennych. W sumie, przed licznie zebraną publicznością, zapre-
zentowało się blisko 20 podmiotów wykonawczych, razem około 200 
osób. 

(jaki)

6 stycznia w Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach 
odbył się coroczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych, zor-
ganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Centrum.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych odbywał się 
w dwóch kategoriach. Pierwsza to autentyczne formy kolędowania, 
takie jak herody, chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem, które od-
zwierciedlają tradycje kolędowe regionu. Druga kategoria to stylizo-
wane grupy kolędnicze, których prezentacje wychodzą poza trady-
cyjne formy kolędowania. 

Decyzją Rady Artystycznej w tym roku I miejsce w przeglądzie za-
jęła grupa Herody z Pawłowa a tuż za nią był zespół Michniowianie, 
który wystąpił w składzie: Szczepan Królikowski – autor scena-

riusza, Ułan, Paulina Stępień – Anioł, Edy-
ta Stępień – Diabeł, Alfred Kołomański 
– Marszałek, Teresa Przeorska – Król He-
rod, Teresa Góźdź – Żyd, Bogdan Jasiński 
– Gospodarz, Katarzyna Koprowska – Go-
spodyni, Mariola Kołomańska – Córka go-
spodarza, Karolina Stępień – Córka gospo-
darza i Barbara Zbroja – Śmierć.

Celem przeglądu jest ocalenie od zapo-
mnienia tych form kolędowania, które kie-
dyś były bardzo popularne na świętokrzy-
skiej wsi.

Jacenty Kita

Kolędowanie w Ostojowie
Katarzyna Michta-Połeć, nauczycielka ze szkoły w Ostojowie była organi-

zatorem koncertu kolęd, który spontanicznie zorganizowany został w koście-
le parafialnym w Ostojowie. Chór stworzyli młodzi mieszkańcy parafii, którzy 
przygotowują się do bierzmowania. 

- Mam nadzieję, że taki koncert w dniu Świętej Rodziny stanie się u nas tra-
dycją - stwierdził proboszcz, ksiądz Sławomir Molendowski, gratulując arty-
stom występu. 

(jk)

„Michniowianie” na drugim miejscu
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mila Sitarz, Oliwia Twórz, Nikola Zielińska, Krystian Zię-
ba, Jakub Chrząszcz, Cwała Tatiana, Laura Mazurkiewicz, 
Maja Mirek, Wiktoria Nowak, Nadia Odelska, Jakub Pia-
sta, Zuzanna Połeć, Oskar Skupin, Gabriela Turska, Wiktor 
Wojtasiński, Magdalena Zielińska.

Magdalena Miernik

jAsełkA W ostojoWie

Przedstawienie jasełkowe  
w ostojowskiej świątyni

W niedzielę 6 stycznia przed sumą w kościele parafialnym 
w Ostojowie uczniowie miejscowej szkoły wystawili jasełka. 
Oglądały je prawdziwe tłumy parafian.

Za piękny program, który przygotowały Magdalena Mier-

nik i Monika Wojteczek, podziękował ks. proboszcz Sławo-
mir Molendowski. 

(jk)

Jasełka 2018 w SSP w Ostojowie
Ten szczególny dzień się budzi. Takie było przesłanie tegorocznego programu bożona-

rodzeniowego, który przypomniał historię przyjścia Boga na świat. Uczniowie pierw-

szej i drugiej klasy w narracji księdza proboszcza Sławomira Molendowskiego 
i przedstawiciela Rodziców Marcina Bujnowskiego zobrazowali ruchem, słowem, 

kolędą biblijne wydarze-
nia związane z zapowiedzią 
i przyjściem na świat Jezusa 
Chrystusa. 

Kolędy w solowym wyko-
naniu Oskara Pawelca, Wik-
torii Piwowarczyk i Zuzan-
ny Połeć, wywołały wśród 
widzów łzy wzruszenia. Pro-

gram ten był częścią całości, którą dopełniły motywy baśni  Dziewczynki z zapałkami 
i Kopciuszka w wykonaniu uczniów klasy siódmej (Kornelia Baran, Zuzanna Buj-
nowska, Filip Drozd, 
Karina Kazarjan, 
Lena Kowalik, Oskar 
Kuszewski, Milena 
Marcisz, Oliwia Si-
tarz, Sandra Skarbek, 
Szymon Turski, Miko-
łaj Wojtasiński, Wik-
toria Zaród). Ucznio-
wie zobrazowali współczesną atmosferę przedświątecznego pośpiechu, zobojętnienia 
i efektu znalezienia dobra w drugim człowieku i prawdziwych wartości, które stanowią 
sens tych Świąt. Była to etiuda w formie teatru ulicznego i teatru wśród widzów. 

Program poprzedziły spotkania klasowe, podczas których pieczono chleb i pierniki. 
Smak, zapach, melodia, słowa, obraz, to wszystko sprawiło, że wielozmysłowo odczu-
liśmy wszyscy, że Ten Szczególny Dzień budzi się dla Nas, dla Ciebie. 

W programie wystąpili: Kornelia Bujnowska, Dawid Grudniewski, Patryk 
Matla, Norbert 
Niemczyk, Ewa Pa-
jek, Julia Paszkiel, 
Oliwia Pawelec, 
Oskar Pawelec, Wik-
toria Piwowarczyk, 
Natasza Przeorska, 
Hanna Rogala, Ka-
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Naszą uroczystość, oprócz obecnych pracow-
ników przedszkola, swoją obecnością zaszczycili 
również emerytowani pracownicy wraz z panią 
dyrektor Zofią Dulęba, rodzice, dziadkowie oraz 
najbliżsi naszych przedszkolaków. Dla przedłuże-
nia świątecznej atmosfery zaprosiliśmy wszyst-
kich do wspólnego kolędowania, a pani dyrektor 
Grażyna Milanowicz podzieliła się ze wszystki-
mi opłatkiem.

Justyna Bera

przygotowanych przez starszaków z grup III i IV. 
Dzieci wystawiły jasełka pt. Kolęduje Tobie moje 
serce, za pomocą których starały się opowiedzieć, 
jak to rzeczywiście było z Bożym Narodzeniem. 
Poprzez śpiew pastorałek oraz słowny przekaz 
przenieśliśmy się 2000 lat wstecz i stanęliśmy 
w stajence przy żłóbku i Świętej Rodzinie. Razem 
w pastuszkami i królami pokłoniliśmy się Królo-
wi, aby tak jak dzieci podarować Mu swoje serca, 
a także zatańczyć wraz z aniołkami. 

W sZkołAch

Po raz kolejny pierwszaki ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 wzięły udział w akcji Pierwszaki - zdrowo 
i bezpiecznie do szkoły organizowanej przez Echo 

Dnia wspólnie z policją, strażą pożarną, Kasą Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego i Wojewódz-
kim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Wsparcia 
udzielają też marszałek województwa i wojewo-
da świętokrzyski.

Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły to 

„Kolęduje Tobie moje serce”
Grudzień to czas, w którym na chwilę zatrzy-

mujemy się, aby wspólnie zastanowić się nad ko-
lejnym Bożym Narodzeniem w naszym życiu. Jest 
to czas magiczny, bo zgodnie z tekstem piosenki 
Czerwonych Gitar, ciepły, choć grudniowy i usta-
ją w nim wszystkie spory. W dniu dzisiejszym za-
trzymaliśmy się na chwilę w pogoni za zwykły-
mi codziennymi sprawami, a to za sprawą jasełek 

akcja edukacyjna skierowana do wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu 
całego województwa świętokrzyskiego. Głównym celem całego przedsięwzięcia jest przekazanie 
dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego i hi-

gienicznego stylu życia. 
Zwieńczeniem akcji jest prezentacja wszystkich pierwszaków i plebiscyt na 

najsympatyczniejszą klasę pierwszą w województwie oraz każdym powiecie.
Z wielką dumą i zadowoleniem informujemy , ze klasa I a z SP nr 3 zwycię-

żyła największą ilością głosów zarówno w powiecie jak i w województwie. 
W głosowanie zaangażowali się rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, dyrek-
cja, nauczyciele, pracownicy szkoły i inni sympatycy naszej klasy- za wszystkie 
te glosy serdecznie dziękujemy. Dzięki nim naszą klasę czekają dwie wspania-
le wycieczki. Za zajęcie pierwszego miejsca w powiecie czeka nas wycieczka 
do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie z mnóstwem atrakcji. Na dzieci 
czeka między innymi wyprawa do krainy baśni - Bajkowy Świat. Wezmą także 
udział w warsztatach Wybuchowa Nauka. Wykonają fascynujące doświadcze-
nia z wykorzystaniem ciekłego azotu. Na dzieci czeka także Kraina Soria Mo-
ria, czyli poszukiwanie zamku szczęścia. 

Za zajęcie pierwszego miejsca w województwie otrzymamy wycieczkę do Zatorlandu w Zatorze. 
Podczas dnia pełnego wrażeń dzieci odwiedzą Park Ruchomych Dinozaurów – Dinozatorland, Park 
Owadów, Park Mitologii oraz Lunapark. 

Już nie możemy się doczekać tych atrakcji, jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane 
na nas głosy.

Uczniowie Ia wraz wychowawczynią oraz rodzice

Mamy najsympatyczniejsze pierwszaki w powiecie i całym województwie!!!
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półrocznych trudów i zmagań uczniów z nauką. 
Nie ma nic cenniejszego  niż uśmiech, który ma-
luje się na buziach rozbawionych dzieci. Już z nie-

cierpliwością czekamy na kolejny bal karnawało-
wy. 

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom 
za zaangażowanie, przygotowanie pięknych stro-
jów i poczęstunku.

Wspaniałą zabawę zapewniła nam oprawa 
muzyczna Mateusza Jeziorskiego, który już od 
pierwszych  taktów muzyki zagrzewał do zabaw, 
korowodów tanecznych. Bal ob-
fitował w  wiele atrakcji. Ucznio-
wie sprawdzali swoje umiejęt-
ności taneczne. Ani na chwilę 
nie można było liczyć na nudę. 
Odbyliśmy muzyczną podróż do 
światowych stolic. Tańczyliśmy 
kaczuszki, walca wiedeńskiego, 
kankana, polkę oraz tradycyjny 
taniec grecki-zorbę.  Pląsy na 
parkiecie wyczerpały siły tance-
rzy. Uczniowie z uśmiechami na 
twarzach udali się na słodki po-
częstunek przygotowany przez Radę Rodziców. 
Pyszne słodkości szybko zregenerowały siły. Po 
krótkiej przerwie rozpoczęła się dalsza część kar-
nawałowych szaleństw. 

Wspólna zabawa była miłym podsumowaniem 

W sZkołAch

„Nie samą nauką żyje uczeń…”
Tradycyjnie już uczniowie klasy VII  i VIII  SSP w Ostojowie w oczekiwaniu na fe-

rie zimowe, wybrali się na lodowisko do Skarżyska – Kamiennej. Spędzili tam czas 
szlifując  jazdę na łyżwach.  Niektórzy stawiali na lodzie pierwsze kroki. Trzeba przy-
znać, że byli bardzo dzielni i wytrwali w opanowaniu tej umiejętności.  

Po miesiącach intensywnej pracy umysłowej, uczeniu się wzorów, reguł  i defini-
cji,  aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wysiłek fizyczny okazał się  bar-
dzo korzystny dla każdego ucznia.  

Organizatorem wyjazdu był nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof  
Piątek, który od lat dba o wszechstronny rozwój uczniów.

W sobotnie przedpołudnie, 12 stycznia rozpo-
częła się długo oczekiwana przez uczniów naszej 
szkoły zabawa karnawałowa. Sala gimnastyczna  
zamieniła się w niezwykłą krainę pełną wróżek, 
księżniczek, motylków, smoków, rycerzy oraz in-
nych barwnych postaci ze znanych bajek. Nasze 
szczególne zainteresowanie wzbudziły starannie 

przygotowane stroje rodziców. Dodatkowo  w ten 
wyjątkowy dzień wprowadzili nas w zaczarowa-
ny świat  i  baśniową atmosferę.

Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Ostojowie
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się podczas wędrówek. Wreszcie jak ma być przy-
gotowany kulig, aby był bezpieczny. Poruszono 
również ważną kwestię zamieszczania nieprze-
myślanych informacji w Internecie mogących być 
wskazówką dla złodziei oraz konieczności uży-
wania elementów odblaskowych, abyśmy byli 
widoczni o zmroku.

Mamy nadzieję, że te uwagi pozostaną na dłu-
żej w pamięci, przynajmniej do końca zimy. Na-
szym gościom: asp. Annie Dulembie, asp. szt. 
Krzysztofowi Berusowi, asp. szt. Grzegorzo-
wi Parszewskiemu bardzo dziękujemy.

popsuć zimową labę.
Piątkowa wizyta policjantów w naszej szkole 

była kolejną mającą na celu przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Tym ra-
zem uczniowie klas IV- VIII z uwagą słuchali waż-

nych wskazówek dotyczących bezpie-
czeństwa. Dzień wcześniej 10 stycznia 
odbyło się spotkanie z najmłodszymi 
uczniami naszej szkoły.

Policjanci przypominali od lat po-
wtarzane zasady. Mimo, że są wszyst-
kim znane, jednak rzeczywistość 
pokazuje, że wypadki wynikające 
z braku rozwagi ciągle się zdarzają. 
Aby było ich jak najmniej, policja prze-

prowadziła pogadankę z uczniami.
Omówiono jak należy przygotować się do za-

bawy, w jakich miejscach korzystać ze śniegu 
i lodu. Jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu zimo-
wego, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy 
osobom tonącym, bądź turystom  którzy  zgubili 

VI Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta
W niedzielę 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, ulicami 751 polskich miast i 13 za granicą przeszły Orszaki Trzech Króli.  W suchedniowskim 

VI Orszaku zorganizowanym przez Rycerzy Kolumba, który poprowadził ks. Wojciech Marchewka, uczestniczyli licznie mieszkańcy miasta, w tym poseł 
Maria Zuba, przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec i zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

Po przejściu ulicami miasta Orszak dotarł do kościoła parafialnego, gdzie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd.

(jk)

roZMAitości

Bezpieczne zimowe ferie
Spotkanie z policją w SSP w Ostojowie

14  stycznia uczniowie naszego województwa 
rozpoczynają ferie zimowe. Aura sprzyja zaba-

wom na śniegu i lodzie. Dzieci chętnie korzystają 
z tej formy spędzania wolnego czasu. Zdarza się 
jednak, że radosne chwile są przerwane nagłym 
wypadkiem. Nieostrożne zachowania, brak od-
powiedniej organizacji zabaw przez dorosłych, to 
przyczyny niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą 
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Nieodpłatna pomoc prawna
Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz 
z 2018 r. poz. 1467 i 2212).

Nieodpłatna  pomoc  prawna  i nieodpłatne  poradnictwo obywatelskie przysługują osobie 
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest  w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pragnienie Wolności – 1865
Jak wielka tęsknota Nasze serca pali,
By zrzucić kajdany, co Naród Niewolą.
Wyrwać z łap zaborców – Prusów i Moskali,
Na myśl, serca krwawią, zatrute niedolą.

 I choć sroga zima – nie brak ochotników,
 Ignac Dawidowicz powstańców zwołuje.
 Ludzi od fryszerek, górników, hutników…
 Od wszelkich warsztatów, bo wolność kosztuje.

Bóg, Honor, Ojczyzna – Nam wszystkim przyświeca,
I nie żal ofiary, jaką trzeba złożyć!
Wolność! To ten powiew, co żar w Nas roznieca,
Jedyne pragnienie, które chcemy złożyć.

 I do Langiewicza Mariana przystajem,
 My – Suchedniowianie! Bo w jedności siła!
 I wespół do boju, ramię w ramię stajem,
 Choć nie każda akcja sukces przynosiła.

Tak, jak rozbrojenie „Rusków” w Bodzentynie,
Odbicie Szydłowca, choć na krótką chwilę.
Pragnienie wolności, wyrażamy w czynie,
Nikt nie pytał po co. Ponieść ofiar – ile?

 Jak dobosz na werblu, wolność w duszy grała,
 Biliśmy Kozaków, co w zasadzki wpadli.
 Brać Dawidowicza do akcji się rwała,
 Wrogów, jak łan zboża, pod szablą My kładli.

Na rozległych łąkach, pierwszego litego,
Pomiędzy wioskami Berezów i Bloto,
Wraz z batalionem majora Czachowskiego,
Odparliśmy „Rusków”! Przegrali z sromotą.

 Skuteczny na Górze Baranowskiej opór,
 I bój w Suchedniowie, w budynku browaru.
 Bo o wolność chodzi! Do tyłu ni kroku!
 Nie zabrakło do walki, nie serca, ni żaru.

Rosjanie w odwrocie Suchedniów spalili,
I wymordowali część mieszkańców jego.
Okrutną ofiarę za wolność złożyli,
Za tęsknotę suszy, do Kraju Wolnego.

 I choć pod Bliżynem odnieśli zwycięstwo,
 Powstanie Styczniowe wygasło, upadło.
 Lecz nie duch Narodu, wola, wiara, męstwo,
 „Kiedy My żyjemy” – to nic nie przepadło!

Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!

Wojciech Domagała
Suchedniów, 16.09.2018r.

* MARY POPPINS POWRACA, w dniach 25 - 28 
stycznia o godz. 16:30.

Produkcja: USA, gatunek: 
fantasy, musical, czas 130 
min., od lat 6

Opis filmu: „Mary Poppins 
pomaga nowemu pokoleniu 
rodziny Banksów odnaleźć 
radość i  zachwyt życiem, 

które zatracili w szarej codzienności. Niezawodna 
niania i jej magiczne zdolności jak zwykle prze-
mienią każde zadanie w niezapomnianą, fanta-
styczną przygodę!

W roli słynnej niani zobaczymy znakomi-
tą Emily Blunt (Dziewczyna z pociągu, Tajemnice 
lasu). Mary Poppins Returns wyreżyserował Rob 
Marshall (Tajemnice lasu, Chicago). Scenariusz 
opracował David Magee (Życie Pi) na podstawie 
opowiadania, które współtworzył z Marshallem 
i Johnem DeLucą (Tajemnice lasu) opartego na 

motywach książek o Mary Poppins autor-
stwa P.L. Travers

* „UNDERDOG”, w dniach: 25 - 28 stycz-
nia o godz. 19:00. Pro-
dukcja: Polska, gatu-
nek: akcja, czas 116 
min., od lat 15.

Opis filmu: Under-
dog to historia inspi-
rowana prawdziwymi 

wydarzeniami. Na ich podstawie powstał 
scenariusz autorstwa Mariusza Kuczew-
skiego. Borys Kosa Kosiński (Eryk Lubos) to 
zawodnik MMA, który jest u szczytu formy. 
W najważniejszej walce ze swoim najwięk-
szym rywalem Deni Takaevem (Mamed 
Khalidov) popełnia błąd, który przekreśla 
jego karierę. Traci wszystko.

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

Kino „Kuźnica” w Suchedniowie zaprasza na filmy

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu 
terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Po-
wiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
1. Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Skarżysku-Kamiennej, pl. Floriański 1.
 Godziny otwarcia:
 poniedziałek: 8.00 – 12.00
 wtorek: 13.00 – 17.00
 środa: 9.00 – 13.00
 czwartek: 13.00 – 17.00
 piątek: 8.00 – 12.00
2. Punkt w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica, 

ul. Bodzentyńska 18 w Suchedniowie.
 Godziny otwarcia:
 poniedziałek: 9.00 – 13.00
 wtorek: 13.00 – 17.00
 środa: 9.00 – 13.00
 czwartek: 13.00 – 17.00
 piątek: 10.00 – 14.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE
Punkt w budynku przy Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Skarżysku-Ka-
miennej, ul. 1 Maja 105;

 Godziny otwarcia:
 poniedziałek: 7.00 – 11.00
 wtorek: 16.00 – 20.00
 środa: 16.00 – 20.00
 czwartek: 16.00 – 20.00
 piątek: 16.00 – 20.00
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Turniej „dzikich” drużyn
Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica była organizatorem 

piłkarskiego Mikołajkowego Turnieju Dzikich Drużyn, który 23 grudnia odbył się na hali spor-
towo - rehablitacyjnej. Mimo przedświątecznego czasu, turniej zgromadził dziesięć drużyn, 
które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych – klas I-IV i klas V-VIII.

Turniej oficjalnie otwarli burmistrz Cezary Błach oraz w imieniu Korporacji Waldemar 
Krogulec. Później dla uczestników zmagań została przeprowadzona pogadanka profilak-
tyczna na temat uzależnień.

Po kilkugodzinnych zmaganiach, wyniki były następujące:
Grupa Młodsza
 I miejsce – Akademia Bodzentyn
 II miejsce – Łączna I
 III miejsce – Łączna 2
 IV miejsce – Akademia Wąchock
 V miejsce – Orlicz II
 VI miejsce – Orlicz I
Grupa Starsza
 I miejsce – Kartofliska
 II miejsce – Jedynka Team
 III miejsce – Łączna Starsi
 IV miejsce – Masny Team

Łącznie rywalizowało 75. zawodników.
Jacenty Kita

Sport
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Trzy złota dla Julki Pajek
 Świetny występ Julii Pajek w Grand Prix Ma-

zowsza w Zielonce 16.12.2018r.
Julia wygrała trzy finały, była bezkonkuren-

cyjna w singlu, w mikście z Piotrem Toma-
szewskim i w deblu z naszą, coraz lepiej grającą, 
Joanną Więckowską.

W turnieju zagrali również: Szymon Tur-
ski, Mikołaj Chrzanowski, Bartosz i Jakub  
Dulemba.

Kolejne medale zdobyte w Warszawie
Najmłodsi badmintoniści nie zwalniają tempa, wczoraj zagrali w Świątecznym Turnieju Badmintona 

MB Motors w Warszawie. Kolejne zwycięstwo w całym turnieju odniósł Jakub Dulemba a w deblu 
z Szymonem Gwiazdą zajął drugie miejsce. Kacper Więckowski był trzeci, Pola Andrzejewska 
również zajęła trzecie miejsce, a Gabrysia Winkler drugie miejsce. Medalowe miejsce trzecie wywal-

czyli w mikście Kacper Więc-
kowski/Gabriela Winkler.

Bardzo dobrze pokazała 
się Kaja Ziółkowska, która 
zagrała w kategorii starszej 
U-13 i wywalczyła dwa brą-
zowe medale: w singla i de-
bla. W U-15 złoty medal wy-
walczył Bartosz Dulemba 
w deblu z Igorem Jasek.  
Alicja Więckowska i Alicja 
Zapała tym razem bez me-
dalu, ale kolejne doświadcze-
nie zostały zdobyte.

Gratulacje dla Wszystkich i podziękowania dla rodziców za zorganizowanie wyjazdu do Warszawy.

Morsjanie dla Wielkiej Orkiestry
13 stycznia członkowie klubu sportowego Morsjanie Nurt Morsy 

włączyli się – oczywiście 
uczestnicząc w kąpieli – 
w Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Około 30. 
osób weszło do wody, gdzie 
na rzecz 27. finału zaśpie-
wali Sto lat.

Wydarzenie przybra-
ło formę pikniku rodzinnego, podczas którego rej wodził prezes klubu 
Jacek Przeworski. Dzięki wsparciu Piotra Ziółkowskiego na jego 
uczestników czekała przepyszna, gorąca grochówka, kiełbaski, gorące 
napoje i słodki poczęstunek.

Morsjan odwiedzili wolontariusze Orkiestry, którzy kwestowali na 
rzecz najmłodszych. Można było także skorzystać z konnych przejażdżek.

(jaki)

Nowa prezes „Orlicza”
Justyna Wierzbińska została pierwszą w historii klubu kobietą, która ob-

jęła funkcję prezes Miejskiego Klubu Sportowego Orlicz Suchedniów. Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się 4 stycznia. Brało w nim 
udział 25. osób.

Delegatów przywitał prezes klubu Emil Naszydłowski, a przewodniczą-
cego obrad został Tomasz Domaradzki ze Świętokrzyskiego Związku Piłki 
Nożnej w Kielcach. Wybrano również komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał 
i wniosków. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Michał Wawrzeńczyk, Mi-
chał Czarnecki i Marek Gałczyński. Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli 
Krzysztof Piątek, Artur Tobiszewski i Aleksandra Dąbczyńska.

Kolejnym punktem obrad było 
sprawozdanie finansowe i spor-
towe Zarządu za lata 2015- 2018, 
które przedstawił prezes Emil Na-
szydłowski. Sprawozdanie z dziel-
ności sekcji badmintona przedstawił 
Piotr Ziółkowski. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Maciej Obarski 
pozytywnie zaopiniował pracę Za-
rządu i wniósł wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi i ustępują-
cemu Prezesowi. 21 członków głosowa za, czterech się wstrzymało.

Najważniejszym punktem obrad był wybór prezesa Klubu, dotychczasowy 
Emil Naszydłowski zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję zgłosił 
Justynę Wierzbińską, była to jedyna kandydatura. W głosowaniu uzyskała 
poparcie 24. delegatów. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maciej Obarski, 
Krzysztof Tumulec i Michał Czarnecki.

(jk)
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