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* Renata Wikło Osobowością Roku,
* sukcesy sportowe Zdzisława Włodarczyka,
* relacje z sesji Rady Miejskiej i Rady Seniorów,
* strażackie podsumowanie roku,
* ciekawa wystawa zdjęć Jacka Cholewy 

w bibliotece,
* ruszył nowy projekt dla seniorów,
* udane ferie z Kuźnicą,
* wydarzenia sportowe.
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III Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych
Z udziałem 120 zawodników i 12 drużyn z 9 miejscowości, 16 lutego na hali sportowej 

w Suchedniowie rozegrany został  III Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych. 
Czytaj na str. 24

Zagrają w finale z Włochami

22 lutego na hali sportowej w Suchedniowie rozegra-
ny został półfinałowy mecz w tenisie stołowym o Pu-
char Europy TT Inter Cup. Nasi tenisiści gładko pokonali 
Francuzów 4:0.               Czytaj na str. 23

Była Rada i jest nowa Rada

24 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie odbyła się 
ostatnia w kadencji 2018 – 2020 IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie. 
Natomiast 24 lutego zakończyły się wybory do rady III kadencji.

Czytaj na str. 2 i 6

„Muzyczne Ostatki” w „Kuźnicy”
W niedzielę 23 lu-

tego w Suchedniow-
skim Ośrodku Kultury 
Kuźnica odbył się kon-
cert Muzyczne Ostat-
ki, który poprowadził 
dyrektor placówki 
Andrzej Karpiński.

Czytaj na str. 9

Bal karnawałowy ‘2020 w przedszkolu
Wielu przedszkolaków z nie-

cierpliwością czekało na dzisiej-
szy dzień, aby z kolegami i ko-
leżankami wziąć udział w balu 
karnawałowym. Tegoroczny 
bal pod hasłem Zwierzaki figu-
raki odbył się w czwartek 13 lu-
tego. 

Czytaj na str. 17

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń 
oraz życzliwości.

Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam 
każdego dnia,

a uczucia przyjaźni i miłości 
dają poczucie spełnienia i satysfakcji

zarówno w życiu osobistym i rodzinnym jak 
i zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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w siatkówkę, udział w konferencjach i kongre-
sach młodzieżowych rad, podejmowanie lokal-
nych inicjatyw oraz realizowanie dwóch dużych 
projektów – Nakręcamy Młodzież oraz Od mło-
dzika do młodego polityka. Nie zapominajmy 
o tym, że podczas kadencji 2018 -2020 Młodzie-
żowa Rada miała dwie reprezentantki w Młodzie-
żowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

– obecnie obowiązki radnej pełni Alicja Sitarz 
– mówiła przewodnicząca Natalia Chrząszcz.

Głos zabrali też goście. –Mam mały niedosyt, 
że za rzadko do mnie przychodziliście. Chcemy 
z Wami, młodym pokoleniem współpracować na 
bieżąco w rozwiązywaniu Waszych problemów 
– powiedział burmistrz i wspólnie z przewod-
niczącym rady wręczył ustępującym radnym 
upominek w postaci monografii Suchedniowa. 

Burmistrz podziękował też szkolnym opieku-
nom radnych: Joannie Piaście-Siechowicz, 
Anicie Sołkiewicz i Magdalenie Miernik. 
Młodym radnym podziękowali również w imie-
niu Rady Seniorów Urszula Sułek, Krzysztof 
Adamiec, Andrzej Karpiński i Małgorzata 
Styczeń, była przewodnicząca rady miejskiej. 
Był też na koniec okazały tort.

Stara rada odeszła, ale mamy już nową  
(czytaj na str. 6).          Jacenty Kita

Wydarzenia

Była Rada i jest nowa Rada
7 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Mia-

sta i Gminy w Suchedniowie odbyła się ostatnia 
w kadencji 2018 – 2020 IV Sesja Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Suchedniowie. Uczestniczyły 
w niej wszystkie radne minionej kadencji.

-Dla każdej z nas były to 2 lata zmian, wyzwań, 
szkoleń, doskonalenia swoich umiejętności i po-

szerzania własnych horyzontów – mówiła Nata-
lia Chrząszcz, przewodnicząca rady, która jed-
nocześnie podziękowała osobom i instytucjom, 
które wspierały ich działalność w trakcie kaden-
cji. Byli wśród nich: burmistrz Cezary Błach, 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Adamiec oraz radni Rady Miejskiej w Suche-
dniowie, Karolina Stąpór, opiekun młodych 
radnych, radni Rady Seniorów w Suchedniowie, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Lo-
renz oraz dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka 
Kultury Kuźnica Andrzej Karpiński.

Na początek spotkania w formie multime-
dialnego pokazu podsumowana została kaden-

cja 2018-2020. - Gdyby nie Państwa wsparcie, 
nie mogłybyśmy pochwalić się tak dużą ilością 
sukcesów, jaką mamy na naszym koncie, a było 
ich wiele. Warto wspomnieć o działaniach ta-
kich jak: nawiązanie współpracy z Młodzieżową 
Radą Lubaczów oraz Młodzieżową Radą z Win-
nicy, organizacja Turnieju Młodzieżowych Rad 
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Kolejna dotacja dla „Kuźnicy”
Suchedniowski Ośro-

dek Kultury Kuźnica 
otrzymał dotację z Mini-
sterstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego z programu Infrastruktura 
Domów Kultury. 

W ramach projektu pod nazwą WY Tańcz 
Szansę. Wyposażenie taneczno – muzyczne SOK 
Kuźnica zakupiona zostanie m.in.: podłoga ba-
letowa do sali lustrzanej, drążki baletowe, 
ścieżka akrobatyczna, drabinki gimnastyczne 
czy mikser cyfrowy. 

Kwota dofinansowania to 20.000 zł.

Renata Wikło „Osobowością  
Roku”

Miło nam poinformować, że wicedyrektor 
SSP Nr 1 w Suchedniowie Renata Wikło, zdo-
była tytuł Osobowość Roku w kategorii Polityka, 
Samorządność i Społeczność Lokalna w plebiscy-
cie Echa Dnia.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy, 
doceniając jej wkład w pracę szkoły i społecz-
ności lokalnej.

Renata Wikło jest mgr pedagogiki specjal-
nej, ukończyła studia podyplomowe Zarządza-
nie Oświatą, Bibliotekoznawstwo, kursy kwa-
lifikacyjne: Wychowanie do życia w rodzinie, 
Socjoterapia, Trening Umiejętności Społecz-
nych. Jest długoletnim pedagogiem, od 12 lat 
wicedyrektorem Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej nr 3, od 27 lat pracuje w Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Członkini chóru Sonatina.

Gratulujemy!

Medale można zdobywać 
w każdym wieku

24 lutego w Toruniu w miejscowej Arenie od-
były się 27. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej 
Atletyce Masters. Wzięło w nim udział wzięło bli-

sko 460 zawodników, w tym ponad 50 z zagra-
nicy. Zawody przeznaczone są dla osób, które 
ukończyły 35. rok życia.

Bardzo dobre wyniki osiągnął weteran su-

Wyjątkowy gość na konkursie literackim 
VI Konkurs Literacki im. Ireny Zielińskiej pod 

nazwą Radość Pisania. Możność Utrwalania od-
będzie się 4 marca w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie. 

Rokrocznie, oczywiście poza stojącymi na 
bardzo wysokim poziomie zmaganiami kon-
kursowymi, organizatorzy starają się, aby do 
Suchedniowa przybył ktoś znany i ceniony 
w środowisku kulturalnym. W tym roku będzie 

to prof. Jerzy Bralczyk, znany językoznawca 
i gramatyk, prof. nauk humanistycznych, czło-
nek Rady Języka Polskiego. 

Wcześniej Trójka gościła m.in. Daniela  
Olbrychskiego, Mateusza Damięckiego, 
Jerzego Fedorowicza i Andrzeja Piasecz-
nego.

(jk)

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy informację o śmierci

Ś.P. Pawła Lisowskiego
Wyrazy najszczerszego żalu i współczucia

Rodzinie
składają

Radni Rady Miejskiej 
w Suchedniowie

A przecież nie cały umieram.
To co, we mnie niezniszczalne, trwa!

Rodzinie 
Ś.P. Iwony Berlińskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu jej śmierci składają 

Radni Rady Miejskiej 
w Suchedniowie

chedniowskiego sportu 79. letni Zdzisław 
Włodarczyk, który startując w kat. 75+ 
w biegu przez płotki na dystansie 60 m zajął 
I miejsce z czasem 15,98, był II w rzucie ciężarkiem  
(11,5 m) i V w skoku wzwyż (1,03 m).

Gratujemy! 
(jaki)
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z prAc rAdy miejskiej

Pracowała Rada Miejska
27 lutego odbyła się kolejna w tej kadencji se-

sja Rady Miejskiej. Obradami kierował przewod-
niczący rady Krzysztof Adamiec, sekretarzem 
obrad był radny Wiesław Biskup. 

Po uzupełnieniu i przyjęciu porządku obrad 
głos zabrali goście, a radni składali interpelacje.
Wystąpienia gości, interpelacje radnych

Ewa Antosik poruszyła kwestię wycinki 
drzew w lesie i niszczenia przy okazji jego wywo-
zu ul. Partyzantów. Pytała także o to, co będzie 
z budynkiem byłej SSP Nr 1 przy ul. Ogrodowej. 
Alicja Mańturz prosiła o rozwiązanie problemu 
bobrów, które pojawiły się w Michniowie, prosi-
ła o udrożnienie dwóch przepustów pod drogą 
wojewódzką 751 oraz poruszyła kwestię długie-
go oczekiwania na recepty w przychodni Promyk. 
Marcin Zolbach zwrócił uwagę na stan ul. Że-
romskiego, na której pojawiły się liczne ubytki. 
Halina Ostrowska zaprosiła włodarzy miasta 
do Krzyżki, aby naocznie zobaczyli stan drogi.  
–Dotychczasowe łatanie tej drogi jest skuteczne 
tylko do pierwszego deszczu – mówiła. Natomiast 
Jacek Uba prosił o naprawę dróg na Kaczce, Sze-
lejtowie i Rogatce.

Wiele pytań i interpelacji mieli radni. Wiesław 
Biskup wnioskował o naprawę ul. Leśnej i Józe-
fów, zgłosił dzikie wysypisko opon na ul. Placowej 
oraz ponowił prośbę o dobudowę oświetlenia na 
ul. Józefów. Waldemar Krogulec wnioskował 
o wystąpienie gminy do Nadleśnictwa Suched-
niów o partycypację w remontach dróg. Euge-
niusz Zegadło zgłosił potrzebę pilnego remontu 
drogi koło młyna na Jędrowie oraz zwrócił uwagę 
na zanieczyszczanie błotem ul. Bodzentyńskiej 
przez firmę Budromost. Tomasz Kutwin pytał 
o termin dokończenia naprawy schodów w par-
ku, a Krzysztof Adamiec zgłosił wniosek o pilny 
przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych po 
okresie zimowym.
Odpowiedzi burmistrz

Na powyższe odpowiedzi udzielił burmistrz 
Cezary Błach. Generalnie drogi gmina stara się 
remontować na bieżąco, jednak musimy pocze-
kać na poprawę pogody, gdyż z uwagi na trudną 
sytuację budżetu w tym roku na remonty bieżą-
ce jest tylko 43.000 złotych na zakup materiałów 
i 80.000 zł na usługi. Budowę oświetlenia na ul. 
Józefów trzeba wprowadzić do budżetu, a na dziś 
nie ma na to środków. Konieczne do wykonania 
prace przy DW 751, na ul. Żeromskiego oraz dro-

gach, z których korzysta Nadleśnictwo zostaną 
zgłoszone do ich zarządców. Burmistrz poinfor-
mował, że gmina będzie rozmawiać z Nadleśnic-
twem o partycypacji tej instytucji w remontach 
dróg. Na ten moment gmina posiada projekt re-
montu mostu na Kaczce, który być może w przy-
szłości uda się wybudować wspólnie z Nadle-
śnictwem. Budynek byłej Jedynki jest wyłączony 
z użytkowania i jest w zarządzie szkoły.
Sprawozdania przyjęte

Radni przyjęli w dalszej części obrad kilka 
sprawozdań. Sprawozdanie z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Gminę  
Suchedniów w 2019 roku przedłożyła Beata 
Kaszuba. Gmina w tym roku musiała wypłacić 
dodatkowo tylko 15.920 zł (kilka lat temu było 
to nawet ponad 100.000 zł). Jolanta Łutczyk 
przedłożyła radnym sprawozdanie z działalno-
ści Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2019, 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych za rok 2019 oraz Sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Suchedniów za rok 2019. Rada przyjęła 
je jednogłośnie. Komisja dysponując budżetem 
w wysokości 180.315 złotych najwięcej przezna-
czyła na prowadzenie świetlic środowiskowych 
(104.000 zł) oraz działalność profilaktyczną.
Uchwały rady

W tej części obrad rada najpierw podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeka-
zanie Gminie Łączna mienia Gminy Suchedniów 
w związku ze zmianą granic administracyjnych. 
Chodzi o obszar o pow. 1,6 ha w Zaleziance, na 
którym jest szkoła. Teren ten formalnie po po-
dziale gminy w 1994 roku i powstaniu Gminy 
Łączna należał do Gminy Suchedniów i samo-
rząd Łącznej nie będąc jego właścicielem, nie 
mógł prowadzić tam większych remontów i za-
dań inwestycyjnych. Rada jednogłośnie przyję-
ła uchwałę.

Rada jednogłośnie przyjęła w formie uchwały 
stanowisko dotyczącego zmiany przebiegu Kole-
jowej Liniowej Inwestycji Towarzyszącej (ciągu nr 
6) ujętej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym 
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego 
(SSL). Projekt studium do 10 marca jest na etapie 
konsultacji, ale zaplanowano w nim tylko moder-
nizację linii kolejowej z Ostrowca Świętokrzyskie-

go bezpośrednio do Radomia z pominięciem Sta-
rachowic i Skarżyska-Kamiennej. Rada Miejska, 
podobnie jak samorządy z obu tych powiatów, 
w przyjętym stanowisku wnioskuje o uwzględ-
nienie tych dwóch miast w planach inwestycyj-
nych. Dodajmy, że inwestycja ta bezpośrednio nie 
dotyczy Suchedniowa.
Nie będzie funduszu sołeckiego w 2021 
roku

Rada zdecydowała też o nie wyodrębnieniu 
w budżecie Gminy Suchedniów 2021 roku środ-
ków stanowiących fundusz sołecki. –Musimy 
konsolidować wydatki budżetowe z uwagi na trud-
ną sytuację finansową gminy. Nie oznacza to, że 
w przyszłości fundusz ten nie będzie wyodrębnio-
ny. Co roku jest to decyzja rady. Problemem jest też 
to, że funduszu nie można łączyć ze środkami po-
zyskiwanymi z zewnątrz. Na przykład z funduszu 
zakupiono część materiałów na drogę na Szelejo-
wie, ale do dziś nie udało się pozyskać dofinanso-
wania zewnętrznego na tę inwestycję szacowaną 
na około 900.000 zł. Udało się jednak z wykorzy-
staniem tych środków zrobić drogę w Michniowie, 
ale ona ma połączenie z drogą wojewódzką. Po-
nadto o ile jeszcze w 2016 roku z budżetu państwa 
otrzymywaliśmy rekompensatę w wysokości 35%, 
to w 2019 roku było to tylko 26% - argumentował 
burmistrz, a rada 8 głosami za przy 4 przeciw 
przyjęła uchwałę.
Coraz droższa oświata 

Przy okazji burmistrz szerzej odniósł się do sy-
tuacji budżetu gminy, która jest – podobnie jak 
samorządów w całej Polsce – coraz trudniejsza. 
Cezary Błach przytoczył obszerne dane sta-
tystyczne, które gmina opracowała na wnio-
sek Związku Gmin Wiejskich RP. Organizacja ta 
chce wystąpić do rządu z wnioskiem, aby wy-
nagrodzenia nauczycieli finansowane były bez-
pośrednio z budżetu państwa. Jak wyjaśnił bur-
mistrz mimo oszczędności np. zmniejszenie 
liczby etatów nauczycieli ze 112 do 103, w 2018 
roku na oświatę, na zadania bieżące gmina wy-
dała ok. 8.526.000 zł (subwencja oświatowa 
to tylko 5.085.008 zł), a w 2020 roku będzie to 
już 11.115.649 zł (przy subwencji 5.840.723 zł).  
–O ile w 2018 roku ze środków własnych do oświa-
ty gmina dołożyła 5.437.333 zł, to w 2020 roku bę-
dzie to już 7.333.832. To wzrost o prawie 2 mln zł 
tylko na wydatki bieżące. A proszę pamiętać też, że 
na wychowanie przedszkolne w 2018 roku gmina 
wydała 1.169.000 zł, a w 2020 roku będzie to już 
2.544.830 zł. Do tego tylko w tym roku na inwesty-
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w sAmorządzie

Panu
Władysławowi Grudniewskiemu

wyrazy szczerego i współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają 

Burmistrz oraz pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Suchedniów

Rodzinie
Ś.P. Zofii Kisiel

- byłej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy –
wyrazy żalu i współczucia

składają 
Burmistrz oraz pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy Suchedniów

Tak trudno wytłumaczyć,
że kogoś się już nie zobaczy…
Że to już koniec… że nie wróci,
że nikt tego nie odwróci…
Pozostały nam wspomnienia,
smutek w sercu … łzy na twarzy
i modlitwa, co wciąż łączy…
Miłość … która się nie kończy…

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Iwonki Berlińskiej
– naszej serdecznej Koleżanki, oddanej 

swojej pracy Nauczycielki i Wychowawczyni.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!!!

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrążeni w bólu –
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy, Rodzice i Uczniowie

Dyrekcja, pracownicy oraz społeczność 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 

Kuźnica w Suchedniowie z ogromnym 
smutkiem przyjęli informację o odejściu 

na drogę do wieczności 
śp. Iwony Berlińskiej.

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze 
wyrazy współczucia.

Dyrekcja, pracownicy oraz społeczność 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica 

w Suchedniowie z ogromnym smutkiem 
przyjęli informację o odejściu na drogę  

do wieczności 
śp. Pawła Lisowskiego.

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze 
wyrazy współczucia.

cje przy „Jedynce” gmina wyda 2.393.934 złotych  
– wyjaśniał burmistrz. 

-Proszę sobie wyobrazić, ile inwestycji za te pie-
niądze można byłoby wykonać – dodał Cezary 
Błach. 

W dalszej części obrad rada podjęła uchwały 
w sprawie:  ustalenia wysokości stawek opłaty za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowa-
niu i przeprowadzeniu postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego na zakup energii 
elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii 
Elektrycznej (tworzy ją obecnie 12 samorządów, 
co dzięki efektowi skali pozwala uzyskać lepszą 
cenę), wyrażenia zgody na obciążenie służeb-
nością przesyłu nieruchomości stanowiącej wła-

sność Gminy Suchedniów. Ponadto rada przyjęła 
plan pracy Rady Miejskiej i plany pracy komisji 
stałych Rady Miejskiej na rok 2020.
Narasta problem śmieciowy

Niejako przy okazji dyskusji, wypłynął problem 
gospodarki śmieciowej, który coraz bardziej do-
tyczy całej Polski. Ale jest to też widoczne w ska-
li naszej gminy. Jak już pisaliśmy na łamach GS 
na wywóz śmieci na 2020 rok gmina miała wy-
dać około 1,5 mln złotych (w 2019 roku było to 
760.000 zł). Taka kwota wynika z przetargu, na 
który wpłynęła tylko jedna oferta. A tymczasem 
jak wyjaśnił burmistrz tylko za styczeń faktura 
opiewa na 230.000 złotych. –Przy takim zało-
żeniu, w połowie roku może zabraknąć pieniędzy 
na gospodarkę odpadami w gminie. Mało tego, 
w styczniu tylko niewielki procent stanowiły śmie-
ci segregowane i może być problem z osiągnięciem 

wskaźnika 50% recyklingu. Wówczas gminę czeka-
ją wysokie kary – mówił burmistrz i zapowiada, 
że od najbliższego poniedziałku (2 marca) gmina 
wydeleguje pracownika, który będzie kontrolo-
wał wywóz śmieci. Ponadto będą one ważone 
przez gminę. 

Dodajmy, że tak wysokie koszty wywozu odpa-
dów wynikają ze zmiany metodologii ich liczenia 
od stycznia tego roku. Teraz rachunki są płacone 
od każdej wywiezionej tony śmieci, a nie ryczał-
towo jak wcześniej.

Tak więc bez radykalnych kroków z jednej 
strony, a z drugiej większej świadomości miesz-
kańców, może nas czekać armagedon. I mało 
pocieszający jest fakt, że problem ten dotyczy 
wszystkich gmin w Polsce.

Jacenty Kita

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2020 roku zmarł nagle
przeżywszy lat 55 

ŚP. Paweł Lisowski  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Suchedniowie

Paweł…  Pozostaniesz w naszych sercach 
i w naszej pamięci na zawsze.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrążeni w smutku
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

oraz jednostek organizacyjnych Gminy
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młodzi w sAmorządzie

Lekcja samorządności
23 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Suchedniowie gościliśmy młodzież z Samo-

rządowej Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z opie-
kunem grupy Anitą Sołkiewicz.

Gości powitała sekretarz Ewa Kaniewska, 
zaznajamiając naszych młodych mieszkańców 
z pracą poszczególnych wydziałów i obowiąz-
kami pracowników. Następnie młodzież została 

zaproszona na spotkanie z burmistrzem Ceza-
rym Błachem, który opowiedział jak wygląda 
jego praca. Oczywiście nie obyło się bez testo-
wania burmistrzowskiego fotela.

Wizyta zakończyła się w sali konferencyjnej, 
gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej. Prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec 
przeprowadził lekcję o samorządzie gminnym. 
Nie zabrakło zabaw, podczas których młodzi 
mogli poczuć się jak radni.

Znamy radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji
24 lutego 2020 r. młodzi mieszkańcy gminy 

wybrali skład III kadencji Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Wybory odbyły się w Miejsko-Gmin-

nej Bibliotece Publicznej, a w komisji wybor-
czej zasiedli: wiceprzewodnicząca rady miej-
skiej Małgorzata Kuszewska, Magdalena 
Miernik i Małgorzata Bujnowska, a gło-
sowaniu młodzieży przyglądał się burmistrz  
Cezary Błach.

W głosowaniu wzięło udział 151 osób, co 
dało 24% frekwencję w wyborach.

Miejska Komisja Wyborcza przekazuje infor-
mację o wynikach wyborów do Młodzieżowej 
Rady: w kategorii wiekowej 12- 14 lat - Natalia 
Caturian - Samorządowa Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Suchedniowie, Lena Kowalik - Samo-
rządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie, Oli-

wier Kożuchowski - Samorządowa Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie, Karolina 
Łutczyk - Samorządowa Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Suchedniowie, Maria Radomska - Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suche-
dniowie, Agata Szwed - Samorządowa Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie, Aleksan-
dra Świtek - Samorządowa Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 w Suchedniowie, Alicja Więckowska 
- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Su-
chedniowie oraz Alicja Zapała - Samorządo-
wa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie; 
w kategorii wiekowej 15 - 19 lat - Izabela Bo-
lechowska - Zespół Szkół Transportowo - Me-
chatronicznych w Skarżysku – Kamiennej, Mał-
gorzata Dulęba - II Liceum Ogólnokształcące 
w Skarżysku – Kamiennej, Zofia Obara - II Li-
ceum Ogólnokształcące w Skarżysku – Kamien-
nej, Julia Pajek - Zespół Szkól Ekonomicznych 
w Skarżysku – Kamiennej, Alicja Sitarz - II Li-
ceum Ogólnokształcące w Skarżysku – Kamien-

nej oraz Oliwia Sitarz - Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Ostojowie.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej III kadencji odbędzie się 5 marca w Su-
chedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Począ-
tek obrad o godz. 17.00.

Jacenty Kita
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w Gminie i okolicy

30. lecie skarżyskiego  
urzędu pracy

W poniedziałek 27 stycznia w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta  

Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej od-
była się konferencja z okazji Dnia Pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnienia oraz 30.lecia 
Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Ka-
miennej. W wydarzeniu brał udział burmistrz 
Cezary Błach i przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec.

Podczas konferencji 24 pracowników PUP 
zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami za długoletnia służbę, 
a dyrektor PUP Roman Białek w formie pre-
zentacji multimedialnej omówił 30-letnią hi-
storię Powiatowego Urzędu Pracy.

Następnie był czas na gratulacje i życzenia 
jubileuszowe. Oprawę muzyczną całej konfe-
rencji zapewnili uczniowie i nauczyciele Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarży-
sku-Kamiennej, którzy wykonali utwory m in. 
F. Chopina, Ernesto Kohlera, Alberta Vossena 
i innych.

(jk)

Kolejny sukces uczennic SP 3 na szczeblu wojewódzkim
Nie tak dawno pisaliśmy o Konkursie Histo-

rycznym organizowanym przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, w którym Oliwia Brze-
zińska i Krystian Żmijewski z Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej nr 3 zakwalifikowali 
się do etapu wojewódzkiego.

To nie koniec naszych sukcesów. Właśnie 
w całej Polsce odbywa się I edycja Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego. Jej organiza-
torem jest Instytut Badań Literatury Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Przystąpiły do 
niej i nasze uczennice z klasy VIIIb: Kalina An-
drzejewska i ponownie Oliwia Brzezińska. 
Dziewczyny brawurowo przeszły I etap olim-
piady – pisały rozprawkę na temat Czy szko-
ła w ciągu lat stała się bardziej przyjazna dla 
uczniów, opierając się na własnych przemyśle-
niach i lekturach wybranych przez organiza-
torów tj. Wspomnienia niebieskiego mundurka 
W. Gomulickiego, Brulion Bebe B. M. Musiero-
wicz, Wszystkie lajki Marczuka P. Beręsewicza, 
Franciszka A. Piwkowskiej, Igor B. Ciwoniuk. 
Komisja szkolna oraz komisja z Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, docenia-
jąc argumentację Kaliny i Oliwii, znajomość 
takiej formy wypowiedzi jak rozprawka, styl, 
znajomość literatury, zakwalifikowała je do 
zawodów II etapu (okręgowego). 

Warto nadmienić, że z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego zakwalifikowało się 
tylko 6 uczniów. Etap okręgowy odbył się 
25 stycznia w Centrum Języków Obcych UJK 
w Kielcach i składał się z 2 części – rozprawka 
i test językowy. 

I znowu Kalina i Oliwia wykazały się 
ogromną wiedzą i umiejętnościami – ich pra-
ce, tak literacka, jak i gramatyczna, zagwaran-
towały im udział w kolejnej części zawodów, 
tym razem ustnej. 

Uczennice będą musiały wykazać się trafną 
interpretacją wylosowanego utworu literac-
kiego. Komisja sprawdzi umiejętność zinter-
pretowania tekstu, znajomość reguł poetyki, 
kontekstów biograficznych itp. Nie wątpimy, 
że naszym uczennicom się to uda.

Kalinę i Oliwię od 5 lat uczy języka pol-

skiego Izabela Głowala-Działak, dyrektor  
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego ma 
ogromną rangę. Jej organizatorem jest Insty-
tut Badań Literatury Polskiej Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie. 

Olimpiada uczy wszechstronnego odbio-
ru, analizy i interpretacji tekstów kultury, 
a także budowania spójnej wypowiedzi ustnej 
i pisemnej na tematy związane bezpośrednio 
z największymi arcydziełami literatury pol-
skiej i światowej oraz innymi tekstami kultu-
ry. Ważną częścią programu Olimpiady jest 
kształcenie językowe.

Pobudza aktywność intelektualną uczniów, 
zachęca do twórczych poszukiwań, do świa-
domego podejmowania wysiłku poznawcze-
go, do ambitnego przekraczania progu naby-
wania wiedzy.

Głównym celem Olimpiady jest ugrunto-
wanie i rozwój zainteresowań humanistycz-
nych, a w szczególności zainteresowań litera-
turą, językiem i kulturą polską w środowisku 
uczniów szkół podstawowych.
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strAżAckie podsumowAniA

Narada roczna w komendzie powiatowej PSP
14 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej  

Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Ka-
miennej odbyła się narada podsumowują-

ca działalność strażaków PSP oraz strażaków 
ochotników w roku 2019. Podczas spotkania 
zostały również omówione zadania przyjęte do 

realizacji na rok 2020. W naradzie uczestniczyli 
burmistrz Cezary Błach oraz Beata Borkow-
ska, inspektor ds. społecznych.

Naradę poprowadził Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- 
Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski, 
a brali udział między innymi: Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkow-
ski. prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP, doradca wojewody świętokrzyskiego 
Maria Zuba, bryg. Krzysztof Ciosek, Świę-
tokrzyski Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach, samorządowcy, 
prezesi  jednostek OSP powiatu skarżyskiego 
i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skar-
żysku-Kamiennej.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy 
PSP w Skarżysku-Kamiennej, który po przywi-
taniu wszystkich zaproszonych gości, w formie 
prezentacji multimedialnej dokonał szczegóło-
wej analizy zadań zrealizowanych w minionym 
roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjo-
nowania KSRG na terenie powiatu skarżyskie-
go. 

W trakcie nara-
dy burmistrz Cezary 
Błach podziękował za 
przekazanie dla OSP 
Suchedniów ciężkiego 
samochodu strażac-
kiego marki MAN, któ-
ry -  choc jest już wpro-
wadzony do gotowości 
bojowej - niebawem 
zostanie uroczyście 
przekazany jednostce,

W 2019 roku straża-
cy na terenie powiatu 
interweniowali 1124 
razy (w 2018 – 1006 
raz), czyli ok. 3 razy 
na dobę. Odnotowa-
no 518 pożarów, 579 
miejscowych zagro-
żeń, 27 alarmy okazały 
się fałszywe. 

Jacenty Kita
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muzyczne ostAtki

„Muzyczne Ostatki” w „Kuźnicy”
W niedzielę 23 lutego w Suchedniowskim 

Ośrodku Kultury Kuźnica odbył się koncert  
Muzyczne Ostatki, który poprowadził dyrektor 
placówki Andrzej Karpiński. 

-Program składał się będzie z różnych aranżacji 
współczesnych polskich i światowych przebojów 
muzyki rozrywkowej i klasycznej – mówił dyrek-
tor prezentując mające wystąpić zespoły oraz 

witając przybyłych na niego, w tym przewod-
niczącego rady miejskiej Krzysztofa Adamca 
i jego zastępcę Małgorzatę Kuszewską.

Najpierw wystąpił zespół pieśni i tańca Fur-
mani, który dosłownie rozgrzał suchedniow-
ską publiczność. Furorę zrobili Grzegorz i Ma-
rysia Stachera z Domaszowic, podopieczni 
Wojciecha Materka. Młody, niebywale zdol-
ny wokalista zaśpiewał piosenkę Pamięć, którą 
widzowie powyższego programu mogli usły-
szeć w telewizji i wzbudził jej wykonaniem 

zachwyt wśród suchedniowskiej publiczności. 
Chwilę później zaśpiewał w duecie ze swoją 

starszą siostrą. Marysia grając na wiolonczeli 
zajęła ostatnio drugie miejsce podczas konkur-

su w Pradze, Grześ jest finalistą telewizyjnego 
programu The Voice Kids. 

Wiązankę pieśni 
wykonał Chór Senior 
pod batutą Natalii 
Nastiuk. Usłyszeliśmy  
utwory Kum i Kuma 
Stanisława Moniusz-
ki, To świt to zmrok 
z musicalu Skrzypek 
na Dachu oraz Ci Sara 
z repertuaru Rominy 
Power & Al Bano. 

Wystąpił również wychowanek Dariusz Fi-
garskiego - akordeonista Krzysztof Paduch, 
uczeń z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga w Radomiu, laureat wielu krajowych 
i międzynarodowych konkursów. Na liście swo-
ich dokonań posiada m.in.: nagrodę Grand Prix, 
I miejsce dla najlepszego akordeonisty XXV 
Konkursu Akordeonowego Słupca 2019, I miej-

sce na 43 Międzynarodowym Konkursie Akor-
deonowym Castelfidardo we Włoszech (2018), 
I miejsce na 55 Międzynarodowym Konkur-
sie Akordeonowym Klingenthal w Niemczech 
(2018), I miejsce na Międzynarodowym Konkur-
sie Akordeonowym w Wiedniu w Austrii (2018), 
I miejsce na II Międzynarodowym Konkursie 
Akordeonowym w Sanoku (2018). 

Na koniec zagrała Suchedniowska Orkiestra 
Dęta pod batutą Wojciecha Materka.

Publiczność mogła usłyszeć zarówno utwo-
ry jazzowe, ludowe, ciekawe aranżacje zna-
nych muzycznych dzieł, muzykę filmową, jak 
również nie tyle wiązankę, co wręcz doskonale 
opracowany i wykonany miks utworów muzy-
ki klasycznej.

Jacenty Kita
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projekt w kuźnicy

Projekt „Krajobraz w paski” cieszy się dużym zainteresowaniem
Trwa projekt Krajobraz w paski bazujący na 

tradycji i potencjale artystów lokalnych. Odby-
ły się już warsztaty z techniki plastycznej Deco-
upage, na których gościliśmy klasę 3 ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 z wychowawczynią Martą 
Włodarczyk, klasę 1 z Magdaleną Przygodą 
oraz niezawodną grupę seniorów. Dzieci wyko-
nały deski do krojenia dla swoich babć i dziad-
ków, a seniorzy talerze. Technika spodobała się 
bardzo i już planujemy następne warsztaty. 

Kolejny rozpoczęty cykl to wiklina papierowa, 
która jest specjalnością Świętokrzyskich Tkaczek, 
rzemiosło trudne i wymagające dużej cierpli-
wości i wytrwałości. Przekonała się o tym gru-
pa seniorów i dzieci biorących udział w Feriach 
z Kuźnicą. Również pierwsza grupa zetknęła się 
z lalką motanką – totemem szczęścia, miłości, 
zdrowia czy opiekunką podróży. W tworzeniu 
lalek jak się okazuje ważna jest intencja. 

Do końca dobiegł blok historyczny, w którym 
mogliśmy posłuchać ciekawych wykładów na 
temat  historii i zabytków Suchedniowa i Bo-
dzentyna oraz poznać partyzancką przeszłość 
okolicznych lasów. 

Odbyły się również pierwsze warsztaty ta-
neczne z Izabellą Zawadzką, baletnicą Opery 
Narodowej w Warszawie, niezapomniane prze-
życie dla dzieciaków. 

Projekt będzie trwał do lipca br., a przed 
zainteresowanymi jeszcze wiele ciekawych 
warsztatów i wycieczek, które będą kształto-
wać zdolności manualne, sprawność fizyczną 
i kompetencje społeczne naszych uczestników. 

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
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w BiBliotece

„Portrety” Jacka Cholewy w suchedniowskiej bibliotece

31 stycznia w Miejsko-Gminnej Bibliotece  
Publicznej im. Jana Pawła II Suchedniowie od-
był się wernisaż wystawy zatytułowanej Por-
trety suchedniowskiego fotografika Jacka 
Cholewy. Dwa lata temu oglądaliśmy już jego 
wystawę zatytułowaną Dwa Światy.

-Na nasze wystawy szukamy ludzi z wizją, pa-
sją i fantazją i ze zdolnościami, którzy mają, mó-
wiąc żartobliwie, trochę hopla – mówiła Małgo-
rzata Wiśniewska, dyrektor biblioteki.

Autor zdjęć z kolei dziękując osobom uwiecz-
nionym na zdjęciach powiedział, że starał się 
je pokazać różnice. Są wiec zdjęcia koloro-
we i czarno-białe, analogowe i cyfrowe, dzie-
ci i osób dorosłych. Dużo mówił o swej pasji. 
Obecnie angażuje go fotografia konceptualna 
i otworkowa, lubi rozmazywać tła, a obecnie 
pasjonuje go fotografia analogowa.

Jacek Cholewa pochodzi z Krakowa, rocznik 
1969, absolwent socjologii na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, fotograf - hobbysta, od ośmiu lat 

mieszka na stałe w Suche-
dniowie. Fotografią zajmu-
je się od kilku lat. Skupia 
się przede wszystkim na 
technikach analogowych. 
Lubi eksperymentować, po-
szukując ciekawych tema-
tów i kreatywnych koncep-
cji twórczych.

Jacenty Kita

Ewa Styczeń najlepszym 
czytelnikiem ‘2019!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Suchedniowie rokrocznie orga-
nizuje konkurs na Najlepszego Czytelnika działu 
dla dzieci za miniony rok. 

Za 2019 rok tytuł ten zdobyła Ewa Styczeń.
Gratulujemy!

Ferie w bibliotece

Wzorem lat ubiegłych w miejskiej bibliotece 
podczas ferii zorganizowanych zostało wiele 
ciekawych zajęć.

W ich ramach dzieci wykonywały m.in. pod-
stawy pod kubki, kolorowe, kolorowe zwierza-
ki. Zorganizowano również gry i zabawy m.in. 
kalambury, slimy, monopoly, scrabble i euro-
biznes.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
najmłodszych mieszkańców miasta.
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U SenioróW

Ruszył kolejny projekt dla seniorów

20 lutego w Suchedniowskim Ośrodku Kultu-
ry Kuźnica z udziałem około 30. osób odbyło się 
spotkanie inaugurujące kolejny projekt dedyko-
wany osobom w wieku 60+ chcących poprawić 

swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Pierwsze 
zajęcia w ramach projektu SUCHEDNIÓW. NATU-
RALNIE - usługi prozdrowotne dla seniorów i nie-
pełnosprawnych rozpoczną się już 5 marca. 

Spotkanie poprowadziła Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk, która w jego trakcie przedsta-
wiła ofertę różnorodnych, nieodpłatnych zajęć, 
które mogą wspierać proces leczenia/rehabili-
tacji, pomogą poprawić kondycję fizyczną i sa-

mopoczucie, a także zdobyć nowe zaintereso-
wania, umiejętności i znajomości. Można było 
także porozmawiać z prowadzącymi zajęcia, 
wyjaśnić wątpliwości, wybrać najciekawsze 

formy dla siebie i zapisać się na konkretne ter-
miny.

Projekt jest adresowany do dwóch grup 
mieszkańców Gminy Suchedniów: 

1) osób niepełnosprawnych niezależnie od 
stopnia i rodzaju niepełnosprawności w tym:

- dzieci od lat 4 do 18 roku życia
- dorosłych od 18 do 30 roku życia, pozostają-

cych pod opieką rodziców/opiekunów

2) seniorów tj. osób w wieku 60+: osób cier-
piących na różnego rodzaju choroby, stany po-
udarowe, pourazowe, chcących poprawić swoją 
kondycję psychiczną i fizyczną.

Zajęcia będą prowadzone przez partnerów 
sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW.NATU-
RALNIE (www.suchedniownaturalnie.pl) od 
marca do czerwca 2020 r. w różnych miejscach 

na terenie Suchedniowa. 
W programie:
•	 Alpakoterapia	-	Atis	Alpakoterapia,	Barba-

ra Żuczek-Volonakis;
•	 Warsztaty	 ceramiczne	 -	 terapia	 ręki,	 jaz-

da konna - Ośrodek Rozwoju Kreatywne-
go i Jazdy Konnej Ignacówka, Magdale-
na Sułek;

•	 Arteterapia,	wycieczki	przyrodniczo-filmo-
we - Dom Entuzjastów Sztuki Kultury i Ar-
teterapii, Radek Kowalik;

•	 Naturoterapia:	 masaż,	 zajęcia	 ruchowe,	
edukacja prozdrowotna, wykłady, konsul-
tacje – MEDEA, Monika Ptak-Korbacz;

•	 Dietetyka	–	wykłady,	konsultacje	 indywi-
dualne - GREEN VIT, Sylwia El-Dursi,

Partnerem projektu jest Rada Seniorów 
w Suchedniowie. Został objęty honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suched-
niów Cezarego Błacha.

Projekt „Suchedniów. Naturalnie”. Usługi proz-
drowotne dla niepełnosprawnych i seniorów jest 
realizowany przez Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna POD PRĄD ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie, Instytucja Zarządzająca PROW 20124-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jacenty Kita
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Walentynki seniorów w CKI 
14 lutego w Walentynki, suchedniowscy  

seniorzy i ich przyjaciele bawili się na zabawie 

walentynkowej w Centrum Kształceniowo-In-
tegracyjnym w Michniowie. Inicjatorem zaba-
wy był Andrzej Synowiec.

Walentynki to coroczne święto zakocha-
nych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi 
od św. Walentego. W Europie zachodniej i po-
łudniowej obchodzone już w średniowieczu,  

popularność uzyskały jednak dopiero w latach 
90. XX wieku. Są często krytykowane jako obcy 

polskiej kulturze i wypierający rodzime trady-
cje, są też krytykowane za ich komercyjne i kon-
sumpcyjne nastawienie.

Ale to także dobra okazja do zabawy w każ-
dym wieku, co pokazali seniorzy w Michniowie.

(jaki)

Kameralny wieczór walen-
tynkowy w „Kuźnicy”

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w dniu 14 lutego zorganizował kameralny wie-
czór muzyczny. Podczas koncert zebrani słucha-
li aranżacji najpiękniejszych piosenek o miłości.

Zagrał zespół Niepokonani w składzie: An-
drzej Karpiński (akordeon, instrumenty kla-

wiszowe, śpiew), Lech Zachariasz (instru-
menty klawiszowe), Piotr Kabała (gitara 

basowa), Paweł Stępnik (gitara prowadząca, 
śpiew) oraz Piotr Mondzik (perkusja).

(jaki)
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Kolejna edycja warsztatów Muzyczne Mostki 

W dniach 27-31 stycznia, już po raz siódmy 
w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach, odby-
wały się Warsztaty wokalno-instrumentalne 
Muzyczne Mostki, zorganizowane przez Patry-
cję Zarychta przy współpracy z WDK Mostki. 

Koncert finałowy odbył się 31 stycznia w skar-
żyskim MCK-u. W warsztatach wzięło udział 
blisko 50 osób z całej Polski. 

Najpierw na scenie, co jest już tradycją kon-
certów finałowych, zaprezentowała się kadra 

pedagogiczna: Arek Grygo, Piotr Żaczek, 
Gniewomir Tomczyk, którzy akompaniowali 
wokalistkom Sandrze Jakubowiak i Patry-
cji Zarychcie. Później na scenie zaprezento-
wali się uczestnicy warsztatów. Koncert fina-
łowy rozpoczęli Urszula Cywińska i Miłosz 
Dobrucki. W kolejnej części koncertu  wystą-
pili soliści, którym towarzyszyli wszyscy instru-
mentaliści tworząc różne zespoły.

Przez pięć dni uczestnicy warsztatów pra-
cowali nad utworami, które wykonali na kon-
cercie podsumowującym warsztaty. Warsz-
taty odbywały się w czterech klasach: wokalu 
(Patrycja Zarychta, Sandra Jakubowiak), 
gitary basowej (Piotr Żaczek), Instrumen-
tów klawiszowych (Arek Grygo) oraz perkusji 
(Gniewomir Tomczyk).

Wieczorami odbywały się jam session, gdzie 
wszyscy wspólnie występowali i przygotowy-
wali się do koncertu finałowego..

(jaki)

Zapraszamy na konkurs recytatorski
XXX Konkurs Recytatorski im. Wandy Łycz-

kowskiej – metaforyczny powrót do tych pa-
górków leśnych, do tych łąk zielonych, […] do 
tych pól malowanych, fragmentów Pana Tade-
usza A. Mickiewicza – przyczyni się do upięk-

szenia wyjątkowych chwil w dniu Święta Szkoły 
24 marca 2020 r. w godz. 800-1300.

A oto wyimki z przebiegu XXX Konkursu Re-
cytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

24 marca 2020 r. w godzinach 8 30-13 00  

w SSP w Ostojowie: Miniprelekcja: Pan Tade-
usz Adama Mickiewicza w opracowaniach li-
terackich”, np.: We fragmencie Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza, który Państwo za chwilę 
usłyszcie w mojej interpretacji, pada nazwisko 

Budrewicza. Poeta wspo-
mina tu jednego z kolegów 
i przyjaciół uniwersyteckich. 
Dwóch braci Budrewiczów 
zwano wówczas Budrysami. 
Ponieważ byli krępi, ogrom-
nie silni i niezgrabni, sta-
li się przedmiotem żartów 
koleżeńskich. Mickiewicz 
wprowadził ich nazwisko 
do ballady Trzech Budrysów 
(źródło: przypis do wydania 
Pana Tadeusza w Bibliote-
ce Narodowej)

Recytacja i rozmowy z uczniami o fragmen-
tach Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Projekcja niemego filmu pt. Pan Tadeusz  
w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Premiera fil-
mu miała miejsce 9 listopada 1928 roku w War-

szawie, w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Byli na niej obecni m.in. Prezy-
dent Ignacy Mościcki i Marszałek Józef Piłsud-
ski.

Gra na rogu myśliwskim suchedniowskich sy-
gnalistów rodem z Pana Tadeusza.

Zapraszamy uczestników do zmierzenia się 
z interpretacją fragmentów Pana Tadeusza A. 
Mickiewicza – epopei narodowej: Określenie 
to przysługuje zwykle jednemu eposowi w lite-
raturze narodowej, który w oparciu o materiały 
historyczne lub tradycję oddaje najwierniej cha-
rakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego 
warstwy, osiągając równocześnie wysoki stopień 
artyzmu (S. Sierotwiński, Słownik terminów lite-
rackich, Warszawa 1970).

Regulamin Konkursu dostępny jest na stro-
nie szkoły.

Organizatorzy: SSP w Ostojowie i PBW w Kiel-
cach, ubiegający się o honorowy patronat: Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego, Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza MiG 
Suchedniów. 

Serdecznie zapraszamy!
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Ferie z kuźnicą

Ferie z „Kuźnicą”
Zakończyła się kolejna edycja Ferii z Kuźnicą. 

W ciągu dwóch tygodni z oferty skorzystało bli-
sko 40 dzieciaków. 

Program był zaplanowany wielowymiarowo 
pod względem aktywności fizycznych i intelek-
tualnych. Dzieci jeździły na łyżwach i  pływa-
ły w basenach w Starachowicach, Nowinach, 
Strawczynku i Radomiu. Odbył się krótki kurs 
samoobrony i wizyta w Parku Trampolin w Kiel-
cach. Odwiedzaliśmy okoliczne muzea: Mu-
zeum Narodowe w Kielcach z wystawą STRACH 

/była straszna/ oraz złożyliśmy wizytę Henry-
kowi Sienkiewiczowi w Oblęgorku. Mieliśmy 
również przyjemność zwiedzać Centrum Rzeź-
by Polskiej w Orońsku, gdzie odbyły się warsz-
taty: przytul rzeźbę i z technik odlewu.  

Nie zabrakło również warsztatów na bazie 
lokalnej tradycji i rękodzieła: wycinanka ludo-
wa z Lucyną Kozłowską jedyną czynną wyci-
nankarką w regionie oraz warsztaty z wikliny 
papierowej i tradycyjnej kuchni z Tkaczkami 
Świętokrzyskimi. 

Pomimo zimowej pory odbyły się dwa rajdy 
piesze dla twardzieli. Pierwszy w iście śnież-
nych okolicznościach przyrody prowadził przez 
Górę Witosławską i Rezerwat Szczytniak. Drugi 
na zakończenie prowadziła przez Miedziankę,  
Rezerwat Sokówkę,  Jaskinię Piekło. To nie je-

dyna jaskinia jaką zwiedzaliśmy dla równowa-
gi kilka dni wcześniej byliśmy w Jaskini Raj. Był 
piękny słoneczny dzień, niezapomniane widoki 
idealne zakończenie ferii. 

Trochę żal że to już koniec, bo grupa się zgra-
ła i polubiła ale nie mówimy ostatniego słowa, 
także do zobaczenia w wakacje !!!

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
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Dzień Babci i Dziadka
Babuniu, dziadziuniu w dniu Waszego święta
Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie.
Smutno by było bez Was na świecie

Życzenia o takiej i innej treści otrzymali bab-
cie i dziadkowie, którzy korzystając z zapro-
szenia swoich wnucząt, przybyli do naszego 
przedszkola w dniach 21 – 23 stycznia. W tym 
bowiem czasie odbywały się uroczystości z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych od-
działach. Każda grupa zaprezentowała swoje 
umiejętności słowno – muzyczne, na których 
nie zabrakło również tańców. Dzieci w ten spo-
sób chciały wyrazić swoją ogromną miłość, jaką 
darzą babcie i dziadków. Zaś przygotowane 

własnoręcznie upominki były dodatkiem do ca-
łości. Niejednemu z gości pewnie zakręciła się 
łezka w oku na widok odświętnie wystrojonych 
wnuczki czy wnuczka, którzy dumnie recyto-
wali wiersze i śpiewali piosenki. Oczywiście nie 

mogło również zabraknąć głośnego odśpiewa-
nia 100 lat. 

Do wspaniałych wystąpień naszych milusiń-
skich swoje życzenia dołączyła również dyrek-
tor Grażyna Milanowicz. 

Po uroczystej części akademii nastąpił czas 
wspólnych zabaw przy muzyce wnucząt wraz 
z dziadkami. Dużo śmiechu przysporzyła 

wszystkim spontaniczna inscenizacja znanego 
wiersza Juliana Tuwima Rzepka, gdzie w po-
szczególne role wcielali się rzecz jasna nasi sza-
nowni Goście. Zakończeniem spotkań był przy-
gotowany przez rodziców słodki poczęstunek 
z kawą i herbatą.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 
zdrowia, miłości oraz uśmiechu na każdy dzień. 

Justyna Bera 

W PrzedSzKolU
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W PrzedSzKolU

Bal karnawałowy ‘2020 w przedszkolu
Wielu przedszkolaków z niecierpliwością cze-

kało na dzisiejszy dzień, aby z kolegami i kole-
żankami wziąć udział w balu karnawałowym. 
Tegoroczny bal pod hasłem Zwierzaki figuraki 
odbył się w czwartek 13 lutego. 

Każda grupa miała swoje przysłowiowe pięć 

minut, aby pokazać się wszystkim. Wspaniale 
prezentowały się na parkiecie lamparty, koty, 
biedronki, słonie, myszki oraz wiele innych 
zwierzątek. Ale nie zabrakło również spider-
manów czy księżniczek. Od godzin przedpołu-
dniowych rozbrzmiewały wesołe rytmy przy 
akompaniamencie Małgosi Bialik, porywają-

ce wszystkich do tańca. 
Bal oficjalnie rozpoczęła dyrektor Grażyna 

Milanowicz, która witając przybyłych, życzyła 
udanej zabawy. 

Naszą imprezę zaszczyciła swoją obecnością 

emerytowana dyrektor Zofia Dulę-
ba, która z ogromną przyjemnością 
bawiła się wspólnie z dziećmi. Tań-
ce i pląsy urozmaicały zabawy kon-
kursowe przygotowane przez panie 
nauczycielki. Dzieci mogły wykazać 
się umiejętnością rzucania do celu, 
segregowania kolorowych piłeczek, 
utrzymania równowagi na ścieżce, 

przedmuchiwania piórek do udekorowania pa-
pugi, czy też sprytem i refleksem w łapaniu pi-
łeczki. 

Jak co roku bawiliśmy się znakomicie, 
a uśmiech nie znikał z twarzy przedszkolaków. 

Justyna Bera
zdjęcia: Jacenty Kita
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Wnuczęta i dziadkowie 
Szacunek to jedna z wartości, która na mapie 

życiowych mądrości zajmuje jedno z najważ-
niejszych miejsc. Jest bowiem źródłem  miłości, 
przyjaźni, szczerości, prawdy.

W grupie osób najbliższych dzieciom znaj-
dują się dziadkowie - osoby, którym okazu-
jemy szacunek nie tylko ze względu na wiek, 
ale przede wszystkim na role, jakie odgrywają 
w naszym życiu rodzinnym. Są często przekaź-
nikami ważnych wartości.

Tradycją naszej szkoły stało się celebrowanie 
Święta Babci i Dziadka. Pragniemy przekazać, 
jak ważni są dziadkowie, doceniamy ich miłość, 
codzienną życzliwość, poświęcony czas, spokój, 
cierpliwość. Seniorzy w tym wyjątkowym dniu 
mobilizują wszystkie siły, przyjeżdżają z róż-

nych zakątków Polski, by być obecni na uro-
czystości. Zawsze eleganccy, podkreślają w ten 
sposób charakter wydarzenia. W dniu 18 stycz-
nia br. Babcie i Dziadkowie zagościli w progach 
naszej szkoły, a sala gimnastyczna zmieniła się 
w kawiarenkę. 

Tegoroczne Święto  przybrało formę wspól-

nej zabawy, podczas której honorowi Goście 
zaproszeni zostali do tańców i korowodów. Ta-
neczne spotkanie wprowadziło wszystkich we 
wspaniały nastrój. 

Dodatkowo uczniowie  poprzez wręcze-

nie listów  mogli wyrazić kochanym Babciom 
i Dziadkom swoje uczucia i podziękowania za 
trud włożony w wychowanie. Seniorzy zosta-
li zaproszeni również na warsztaty plastyczne, 
podczas których dostali do dyspozycji palety 
farb oraz pędzle. W ten sposób powstały dwa 
wyjątkowe dzieła, na których uwiecznili swoje 
próby malarskie. Seniorzy wykazali się pomy-
słowością i kreatywnością podczas ozdabiania 
wspólnych prac.

Dziękujemy wszystkim za uświetnienie uro-
czystości swoją obecnością.

Bajkowy dzień w „Trójce”
Za górami, za rzekami,
gdzie bajki mieszkają i baśnie,
straszna rzecz się zdarzyła:
Zamieszanie w krainie bajek!

19 lutego szkolny teatrzyk Bez Nazwy przed-
stawił inscenizację pt. Zamieszanie w krainie 
bajek, którą obejrzeli uczniowie z klas 0 – III. 

Była to współczesna interpretacja klasycznych 
bajek dla dzieci. Aktorzy wykazali się talentem 
scenicznym, dużym poczuciem humoru i zdol-
nościami tanecznymi.

Wszystkim bardzo podobały się rekwizyty, 
stroje i dekoracja, które wprowadziły publicz-
ność w baśniowy klimat. Okazało się, że Król Baj 

wypowiadając słowa: bo stare bajki dzieci znają, 
bardzo kochają i chętnie czytają trafił w sedno.

W przedstawieniu udział wzięli szóstokla-
siści: Nikola Morawska, Maja Podgórska, 
Maria Radomska, Mateusz Sowula oraz 
ósmoklasiści: Karolina Chłopek, Dawid Ja-
siński, Aleksandra Kukuryk, Lena Mate-
rek, Aleksandra Podgórska, Oliwier Pyr-
kosz, Krystian Żmijewski.

Przedstawienie wyreżyserowały opiekunki 
teatrzyku: Aleksandra Gołębiowska i Mał-
gorzata Rek.
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Kino „Kuźnica” zaprasza
* BAD BOYS FOR LIVE, w dniach 6,7,8 marca, projekcje o godz. 17.00 

i 19.00, produkcja USA, gatunek: akcja, kryminał, czas trwania: 124 min., 
od lat 15.

Opis filmu:
Dzięki dwóm pierwszym czę-

ściom kultowej dziś serii „Bad 
Boys” poznaliśmy Mike’a Lawrey’a 
i Marcusa Burnetta (Will Smith 
i Martin Lawrence), iskrzący duet, 
który narobił sporo zamieszania 
na ekranach kin całego świata. 
A teraz wracają, by ponownie po-
kazać nam, że są tak samo zabaw-
ni, niebezpieczni i nieprzewidy-
walni jak zawsze. Tyle że starsi… 
Nie da się ukryć, Bad Boys nie są 
już młodzieniaszkami, jakich zna-
liśmy z poprzednich części. Marcus 

stara się spędzać więcej czasu z rodziną i powoli wycofuje się z niebezpiecz-
nych obowiązków. Ale życie Mike’a jest zagrożone, a dla Marcusa Mike to 
rodzina. A rodziny nie zostawia się potrzebie...

Film jest naładowany akcją, niesamowitymi popisami kaskaderskimi, 
znakomitymi nowymi postaciami oraz wieloma niespodziankami. Ale na-
wet jeśli ktoś nie widział poprzednich części, z łatwością wskoczy w ten 
świat i pokocha jego sztandarowych bohaterów. W filmie, oprócz Smitha 
i Lawrence’a, zobaczymy m.in. Vanessę Hudgens, Alexandra Luwiga, Charle-
sa Meltona oraz Nicky Jama. 25 lat po filmie „Bad Boys” i 17 lat po „Bad Boys 
II” Mike Lowrey i Marcus Burnett wracają i będzie to ich ostatnia wspólna 
jazda (bez trzymanki)!.

* DŻENTELMENI, w dniach 13, 15, 16 marca, projekcje o godz. 17.00, 
produkcja USA, gatunek: akcja, kryminał, czas trwania: 113 min., od lat 15.

Opis filmu:
Londyński półświatek obiega 

plotka, że Mickey Pearson (Mat-
thew McConaughey), Amery-
kanin, który zbudował tu nar-
kotykowe imperium, chce się 
wycofać z rynku. Może nie służy 
mu klimat albo obawia się brexi-
tu. Grunt, że rodowici brytyjscy 
bandyci węszą okazję do przeję-
cia jego biznesu. Sypią się oferty, 
groźby, pochlebstwa. Niektórzy 
próbują szantażu albo przekup-
stwa. Pearson jednak najwyraź-
niej nie podjął jeszcze ostatecznej 

decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. 
A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, któ-

ry może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangster-
skiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentel-
meni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.

* ATTHIAS I MAXIME, w dniach 
13-16 marca, projekcje o godz. 19.00, 
produkcja Kanada, gatunek: dramat, 
czas trwania: 119 min., od lat 15.

Opis filmu:
Wielki talent współczesnego kina 

Xavier Dolan powraca melancholij-
ną love story, która debiutowała na 
festiwalu w Cannes w 2019 r. (Kon-
kurs Główny). Tytułowi bohaterowie 
przyjaźnią się od dziecka. Matt ma 
poważną pracę i poważny związek, 
natomiast Max (w tej roli reżyser) po-
stanawia wyjechać i zacząć wszystko 

od nowa, zostawiając za sobą toksyczną relację z matką. Życie chłopaków 
zmieni jednak pocałunek, zaaranżowany na potrzeby szkolnego filmu kole-
żanki. Do głosu nagle dojdą skrywane przez lata uczucia. Dolan kreśli nie-
zwykle intensywny obraz współczesnych 30-latków – po raz kolejny udo-
wadnia, że ma dobre ucho do dialogów i muzyki, serwując soundtrack, 
który świetnie uzupełnia historię. „Matthias i Maxime” opowiedziany w de-
likatnych pastelowych kolorach, błyskotliwych dialogach i piosenkach (mię-
dzy innymi Arcade Fire, Pet Shop Boys, Tom Odell, Florence+The Machine, 
Britney Spears) brzmiących jak wyznanie, którego nie ma się odwagi uczynić 
wprost. 

* SKŁODOWSKA, w dniach 
20-23 marca, projekcje o godz. 
17.00 i 19.00, w dniach 27-30 mar-
ca o godz. 17.00 i 19.99, produkcja 
Wielka Brytania, Wegry, gatunek: 
dramat, biograficzny, czas trwania: 
109 min., od lat 13.

Opis filmu:
Opowieść o wielkiej odwadze, de-

terminacji, miłości i geniuszu pewnej 
kobiety z dalekiej Polski, która zadzi-
wiła naukowy Paryż, a wkrótce cały 
świat.vMłoda, ambitna Maria Skło-
dowska przybywa do Francji, by na 

słynnej Sorbonie podjąć studia, które są jej wielkim marzeniem, a już wkrót-
ce przyniosą przełom nie tylko w życiu młodej kobiety, ale całego świata. 
Początki jednak są trudne. Nikt nie traktuje poważnie naukowych planów 
i teorii, które snuje młoda Maria. Mężczyźni zazdrośnie strzegą wstępu na 
najwyższe szczeble naukowej kariery. Jednak geniusz, upór i odwaga Skło-
dowskiej wkrótce zaczną kruszyć ten opór. A niezwykłe odkrycia, których do-
kona wraz z mężem Piotrem Curie przyniosą jej zasłużone miejsce w nauko-
wym panteonie.
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I Świętokrzyska Olimpiada 
Przedszkolaków

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratorium 
Oświaty w całym wojewódzkie rozgrywane są 
eliminacje gminne I Świętokrzyskiej Olimpiady 

Przedszkolaków. Impreza adresowana jest do 
dzieci w wieku 5 i 5 lat, w lat. dziewcząt i chłop-
ców, zarówno do przedszkoli publicznych, jak 
i niepublicznych.

-Jej celem jest propagowanie zdrowego stylu 
życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporno-
ści psychicznej dzieci, rozwijanie zasad zdrowej 

rywalizacji sportowej oraz rozwijanie umiejętno-
ści współdziałania w zespole – mówiła podczas 
otwarcia eliminacji gminnych w SSP w Osto-
jowie Marzena Zajączkowska, wizytator 
ze ŚKO.

Eliminacje gminne z udziałem przedszkola-
ków z Ostojowa i Suchedniowa odbyły się 25 

lutego w SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie. 
Ich otwarcia dokonała dyrektor szkoły Joanna 
Piasta-Siechowicz, która powitała dzieciaki 
oraz burmistrza Cezarego Błacha i dyrektor 
suchedniowskiego przedszkola Grażynę Mila-
nowicz. 

Rywalizowało w sumie sześć drużyn 
(4  z  Ostojowa – opiekunki: Monika Kwapi-

siewicz, Anna Kamińska i Milena Kowalik, 
2 z Suchedniowa – Anna Dziób, Magdale-
na Biskup). Zawody sędziował i koordynował 
Krzysztof Piątek, o zdrowie dzieci zadbała 
Bożena Zegadło.

Czteroosobowe zespoły dzieci zmagały się 
w kilku konkurencjach: bieg z pałeczką na dy-
stansie 15 m, toczenie piłki siatkowej slalo-
mem, rzut woreczkiem do koła hula-hop, skok 
z miejsca. W kat. dzieci 5. letnich lepsze okaza-
ły się dzieci z Suchedniowa a w kat. 6. letnich 
dzieci z Ostojowa i to one, zdobywając 156 pkt., 
będą nas reprezentować na eliminacjach po-
wiatowych.

Finał I Świętokrzyskiej Olimpiady odbędzie się 
5 czerwca na stadionie MOSiR w Kielcach.

Jacenty Kita

SPort SzKolny
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Bayjonn Cup ‘2020
Badmintoniści z Suchedniowa uczestniczy-

li w zawodach, które rozegrane zostały w Hali 
Stulecia w Sopocie w ramach VII Turnieju Senio-
rów Bayjonn Cup ‘2020. Start był udany, gdyż aż 
pięciokrotnie stawali oni na podium: 1 miejsce 
zajęli Joanna Fido i Monika Kowalczyk w de-
blu 25+, również na pierwszym miejscu był de-
bel 45+ Marek Gałczyński i Tomasz Stopa. 
Drugie miejsca zajęli Sławomir Lis i Monika 

Kowalczyk w mikście 30+ oraz Tomasz Sto-
pa i Dorota Danielak w mikście 40+. Nato-
miast na miejscu trzecim uplasował się mikst 
45+ Marek Gałczyński i Ewelina Bracha.

Mistrzostwa „Jedynki” w tenisie stolowy
15 lutego w SSP Nr 1 w Suchedniowie roze-

grano Mistrzostwa Szkoły o Puchar Dyrektora 
Szkoły w Tenisie Stołowym.

W kat. dziewcząt wyniki były następujące:
1. Karolina Kabała
2. Julia Klimczak
3. Amelia Pałgan
Z kolei wśród chłopcy najlepsi to:
1. Mateusz Cieślik
2. Maksymilian Woś
3. Dawid Barwicki
Najlepsi otrzymali puchary, medale, dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe. Ponadto zawodnicy, 
którzy stanęli na podium, w nagrodę mogą za-

grać w XVIII Mistrzostwach Suchedniowa, które 
odbędą się już 29.02.2020r. o godz. 9:00 w SSP 
Nr 1 w Suchedniowie.

Przypomnijmy, że czołowe miejsca w klasyfi-
kacji po XVII turniejach zajmują: kobiety -  Ane-
ta Łakomiec (1064 pkt.), Krystyna Zep (815), 
Edyta Adamiec (690), Anna Kotwica Anna 
(584), Nina Łakomiec Nina (373); mężczyźni 
– Krzysztof Tumulec (1230), Wacław Jedy-
nak (1179), Wiesław Materek (917), Dariusz 
Żołądek (846), Jarosław Biskup (816).

Waldemar Piasta
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Bieganiem uczcili pamięć Powstańców Styczniowych
W dniu 26 stycznia w Mostkach odbyła się IV 

edycja zawodów pod nazwą Puchar Powstań-
ców Styczniowych. 

Organizatorzy przygotowali dwie trasy bie-
gowe i jedną trasę MTB, które wiodły przez 
lasy Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. 
Wszystkie miały swój start i metę przed Wiej-
skim Domem Kultury w Mostkach. 

Wydarzeniu towarzyszyła  piękna pogoda, 
nastroje, atmosfera, organizacja i blisko 300. 
uczestników, którzy biegając i jeżdżąc na ro-

werze, uczcili pamięć Powstańców Powstania 
Styczniowego. 

Organizatorem wydarzenia było Świętokrzy-
skie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB 

CROSS we współpracy z Gminą Suchedniów, So-
łectwem Mostki oraz Wiejskim Domem Kultury 
w Mostkach. Honory Gospodarzy pełnili: bur-

mistrz Suchedniowa Cezary Błach, sołtys Mo-
stek Jacek Uba, radny Rady Miejskiej w Suche-
dniowie Waldemar Krogulec oraz Krzysztof 
Szczygieł, kierownik WDK Mostki. 

Organizatorzy tej formy aktywnego wypo-

czynku dziękują uczestnikom biegów, jego 
patronom, współorganizatorom i sponso-
rom! Szczególne gorące podziękowanie kieru-
ją do Jerzego Markiewicza (Firma Milenia 
oraz Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe) za pysz-

ne, gorące dania regeneracyjne dla wszyst-
kich uczestników!

(jaki)
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Zagrają w finale z Włochami

22 lutego na hali sportowej w Suchedniowie 
rozegrany został półfinałowy mecz w tenisie 
stołowym o Puchar Europy TT Inter Cup. 

Tenisiści Global Pharma Orlicz 1924 Suched-
niów podejmowali francuską drużynę Ingres 

Table de Tenis. Mecz był praktycznie meczem 
do jednej bramki. Nasi tenisiści gładko pokonali 
Francuzów 4:0, a z dalszych gier zrezygnowano, 
gdyż losy meczu zostały rozstrzygnięte. Wyniki:

1. Carlos Franco – Benjamin Breur 3:0  
(11:5, 11:5, 11:2)

2. Łukasz Nadolski – Christopher Ray-
nal 3:0 (11:7, 12:10, 11:7)

3. Damian Kreft – Xawier Raynal 3:0  
(11:7, 11:7, 11:5)

4. Franco/Nadolski – Breut/Raynal 3:1  
(11:13, 11:6, 11:8, 11:6)

Przypomnijmy, że do półfinałów Pucharu 
Europy TT Inter Cup o trofeum Josefa Semicka 
awansowały dwa polskie zespoły: Global Phar-
ma Orlicz 1924 Suchedniów i Wamet Dąbcze.

Kolejny mecz nasi tenisiści zagrają z włoską 

drużyną Raiffaisen Sarnthein.
(jaki)

Wiktoria Dąbczyńska podbija 
Afrykę

O krok od medalu była Wiktoria Dąbczyńska 
podczas turnieju badmintona Uganda International 
‘2020, który rozgrywany był w Kampali, głównym 
ośrodku gospodarczym i kulturalnym Ugandy. 

W półfinale przegrała z zawodniczką z Mauritiusa 
Kate Foo Kune 0:2. Zdobyła jednak kolejne punktu 
w rankingu (przed tym turniejem była na 127. miej-
scu).

W najbliższym czasie Wiktoria weźmie udział 
w kolejnym z afrykańskich turniejów, tym razem 
w Kenii.
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III Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych

Z udziałem 120 zawodników i 12 drużyn z 9 
miejscowości, 16 lutego na hali sportowej w Su-

chedniowie rozegrany został  III Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych (rocznik 
2006 i młodsi).

Rozgrywki trwały od 9.00 do późnych godzin 

popołudniowych. Uczestników turnieju w imie-
niu organizatora tj. MKS Orlicz Suchedniów 
powitał Maciej Obarski, a oficjalnego jego 

otwarcia dokonał burmistrz Cezary Błach. 
Wśród publiczności zasiedli m.in. prezes klubu 
Justyna Wierzbińska oraz Marek i Renata 
Tumulec, właściciele firmy Martum Wózki Wi-
dłowe, która jest sponsorem wydarzenia od po-
czątku.

Zwyciężyła drużyna Juniora Radom przed 
GKS Nowiny i UKS Orlik Radom. Najlepszym 

strzelcem turnieju został Dawid Konopka 
z drużyny Juniora Radom, najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Kacper Pietrzyk z druży-
ny UKS Orlik Radom oraz najlepszym bramka-
rzem turnieju został Filip Gbiorczyk z drużyny 
MKS Orlicz I Suchedniów.

Zawody sędziowali Bartłomiej Dekiel  
i Barosz Pająk, opiekę medyczną zapewniła 
Elżbieta Odelska. 

Nasze drużyny znalazły się za podium, 
a zagrały w składzie: Orlicz I - Filip Gbiorczyk, 
Krzysztof Badziński, Szymon Turski, Ja-
kub Przeworski, Sebastian Miernik, Oli-
wier Dziwoń, Miłosz Szarek, Norbert Kwa-
śniewski, Aren Ghazaryan oraz Mateusz 
Mirek; Orlicz II - Antoni Gryz, Karen Ghaza-
ryan, Karol Miernik, Wojtek Wierzbiński, 
Dawid Gołąb, Filip Skowron, Filip Obarski, 
Daniel Krawiec, Piotr Tusznio.

(jaki)


