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* co w związku z epidemią koronawirusa 
wiedzieć trzeba?

* gmina pozyskała kolejne unijne dofinansowanie,
* Medale 100.lecia Policji dla naszych mieszkańców,
* strażacy z Ostojowa mają problem,
* skromniejsze obchody Dnia Kobiet,
* prof. Bralczyk zachwycił suchedniowską  

młodzież,
* wydarzenia kulturalne i sportowe.
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Zdrowych, pogodnych  
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju

oraz wesołego Alleluja
życzą 

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec

II Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza

217 badmintonistów z 48. klubów rywalizowało  
w tegorocznej, największej imprezie miłośników bad-
mintona w Suchedniowie i Zagnańsku od piątku 28 lu-
tego do niedzieli 1 marca.

Czytaj na str. 20-21, fotorelacja na str. 23

Prof. Jerzy Bralczyk gościł w Suchedniowie
Znany językoznawca prof. Jerzy 

Bralczyk był przewodniczącym jury 
podczas VI Konkursu Recytatorskie-
go im. Ireny Zielińskiej, który 4 mar-
ca odbył się w Samorządowej Szko-
le Podstawowej Nr 3. Zmagało się 
w nim 24. młodych adeptów języka 
polskiego, którzy mieli do wyboru 
jeden z pięciu tematów.

Czytaj na str. 12-13

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji

5 marca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica odbyła się I Sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Suchedniowie III kadencji na lata 2020-2022.  

Młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali swe władze.
Czytaj na str. 2

VI Suchedniowski Bieg Kobiet
W niedzielę 8 marca, 

dokładnie w Dniu Kobiet, 
ulicami Suchedniowa 
przebiegło niemal 300 
pań na dystansie 5 km 
w ramach VI edycji Suche-
dniowskiego Biegu Kobiet 
pod hasłem Nie cyckamy 
się z rakiem. 

Czytaj na str. 22, fotorelacja na str. 24
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WYDARZENIA

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji

Za nami wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Suchedniowie, jednej z 17.  w wo-
jewództwie, które odbyły się 24 lutego. Fre-
kwencja wyniosła 24% tj. na 691 upraw-

nionych do głosowania, głos oddało 151 
osób. 5 marca w Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury Kuźnica odbyła się I Sesja MRM  
w Suchedniowie III kadencji 2020-2022.  

Jej otwarcia dokonał przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Adamiec który powitał 
młodych radnych oraz osoby przybyłe na nią: 
burmistrza Cezarego Błacha, zastępcę bur-
mistrza Dariusza Miernika, radnych Lidię 
Frątczak, Anną Salwę i Arkadiusza Pają-
ka, sekretarz miasta Ewę Kaniewską, prze-
wodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Ani-
tę Sołkiewicz, przedstawicieli samorządów 
uczniowskich, dyrektorów jednostek organiza-
cyjnych gminy oraz rodziców.

Na początek Anita Sołkiewicz odczytała 
protokół z wyborów, Krzysztof Adamiec wrę-
czył młodym radnym zaświadczenia o wyborze, 
którzy następnie na sztandar Gminy Suched-
niów złożyli ślubowanie. Podczas pierwszej se-
sji radni MRM jednogłośnie wybrali prezydium 
rady. Przewodniczą została Alicja Sitarz, wice-
przewodniczącą Małgorzata Dulęba a sekre-
tarzem Oliwia Sitarz.

Młodym radnym gratulacje złożył burmistrz 
Cezary Błach: -Wasza kampania była dobra 
i aktywna. Gratuluję Wam odwagi z podjętej de-
cyzji, wyboru oraz podjęcia nowych obowiązków. 
Mnie osobiście ucieszyły dwie rzeczy z pierwszej 
sesji: poprowadziliście ją bardzo sprawnie, a do 
wyborów osób funkcyjnych za każdym razem po-
woływaliście odrębną komisję skrutacyjną, co 
świadczy o waszym maksymalnym zaangażo-
waniu i aktywności – mówił burmistrz doda-
jąc, że niedługo przed gminą stanie zadanie 

aktualizacji dokumentów strategicznych i duży 
w tym udział powinni mieć młodzi radni. Bur-
mistrz zapowiedział też wspólne odwiedziny 

miejsc włączonych w Sieć Usług Turystycznych 
Suchedniów. Naturalnie wspólnie przez MRM, 
Radę Miejską i Radę Seniorów. Gratulacje i de-
klarację współpracy złożył też przewodniczący 
rady Krzysztof Adamiec.

I sesja MRM III kadencji zakończyła się miłym 

akcentem, jedyny mężczyzna w radzie Oliwier 
Kożuchowski z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet wręczył wszystkim swoim koleżankom 
z rady kwiaty. 

Jacenty Kita
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APEL BURMISTRZA

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów!
W Polsce wprowadzony został stan 

zagrożenia epidemicznego.
Podjęliśmy w związku z tym sze-

reg działań, mających zminimalizo-
wać ryzyko zakażenia koronawirusem, 
o czym na bieżąco informujemy Pań-
stwa na naszej stronie www.suche-
dniow.pl.  Zapewniam Państwa, że 
jako samorząd dokładamy wszelkich 
starań, aby zagwarantować mieszkań-
com bezpieczeństwo. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z odpowiednimi służba-
mi i realizujemy ich zalecenia.

W ślad za decyzjami rządu o za-
mknięciu placówek oświatowych i in-
stytucji kultury, lokali gastronomicz-
nych i niektórych sklepów  oraz 
o zakazie organizacji zgromadzeń 
powyżej 50 osób, wprowadziliśmy 
ograniczenia w obsłudze interesan-
tów w Urzędzie Miasta i Gminy   i jego 
jednostkach organizacyjnych. Od 16 
marca 2020 r. do odwołania obsługa 
Interesantów w UMiG oraz Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej odbywa się wyłącznie na parterze 
budynku Urzędu, a większość spraw 
możecie Państwo załatwić online 
lub telefonicznie.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
zostało wstrzymane przyjmowanie 
wpłat gotówkowych w kasie oraz od-
czyty wodomierzy dokonywane przez 
inkasentów ZGK w Suchedniowie.

NZOZ Promyk wprowadził nadzwy-
czajne rozwiązania dotyczące przyjęć 
pacjentów. Pacjentom udzielane są te-
leporady (z możliwością wystawiania 
recept i zwolnień lekarskich), a zamó-

wienia na leki przyjmowane w choro-
bach przewlekłych można składać te-
lefonicznie i mailowo. W sytuacjach, 
kiedy jest to niezbędne pacjenci uma-
wiani są (telefonicznie) do lekarza na 
konkretną godzinę. Proszę, abyście 
Państwo wykazali się cierpliwością 
– pracownicy Promyka odbierają co-
dziennie ponad tysiąc telefonów.

Naszym wspólnym zadaniem jest 
ograniczanie kontaktu między ludź-
mi, bo tylko tak możemy powstrzymać 

rozprzestrzenianie się wirusa. Leży to 
w interesie nas wszystkich, a przede 
wszystkim tych najsłabszych – osób 
starszych i schorowanych.

Apeluję do Państwa, żeby w miarę 
możliwości zostawać w domach, nie 
spotykać się w większym gronie, wy-
chodzić załatwiać tylko niezbędne za-
kupy.

Bardzo proszę rodziców o dopilno-

wanie, by dzieci i młodzież pozostali 
w domach. Przerwa w zajęciach szkol-
nych służy izolacji uczniów w celu eli-
minacji możliwości zarażenia i dalsze-
go zakażania. To nie są ferie. Nasze 
dzieci muszą to wiedzieć.

Niezmiernie ważne jest również, 
aby osoby pozostające w kwarantan-
nie zachowywały się odpowiedzialnie 
i nie opuszczały miejsca kwarantanny 
a także nie kontaktowały się z inny-
mi osobami.

Tylko działając wspólnie i odpowie-
dzialnie, przetrwamy trudny okres. 
Bądźmy solidarni, rozsądni i troskliwi. 
Odłóżmy rzeczy niekonieczne na bok, 
teraz jest czas, by zadbać o zdrowie 
własne i naszych najbliższych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

Komunikat Urzędu Miasta i Gminy
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z rosnącym ryzy-

kiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Burmistrz Miasta i Gminy Suched-
niów informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwoła-
nia obsługa Interesantów odbywać się będzie wyłącznie na parterze 
budynku Urzędu.

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt  w Urzędzie; w sprawach 
pilnych prosimy o wykorzystywanie kanałów elektronicznych korzystając z:

- platformy e - urzad,
- platformy e - PUAP,
- drogą  e - mail: sekretariat@suchedniow.pl
- lub telefonicznie  41 25 43 250 /  41 25 43 186
Jednocześnie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. nieczynna 

będzie KASA tut. Urzędu. Wszelkie płatności należy dokonywać bez-
gotówkowo na numery kont:

83 8520 0007 2001 0000 0097 0045 - gospodarowanie odpadami
10 8520 0007 2001 0000 0097 0001 -  pozostałe opłaty
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 - 15.30.
Oryginały dokumentów będą od Państwa odbierane przez wyznaczo-

nych pracowników.
Powyższe postępowanie podyktowane jest zwiększeniem bezpieczeństwa 

ludzi, poprzez ograniczenie kontaktów przebywania w miejscach publicznych. 
Proszę o okazanie wyrozumiałości w tej nagłej i wyjątkowej sytuacji.

Ogłoszenie Rady Miejskiej
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z ry-

zykiem rozpowszechniania się koronawirusa Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suchedniowie informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do 
odwołania dyżury radnych Rady Miejskiej, które odbywają się w każ-
dy poniedziałek roboczy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy zosta-
ły wstrzymane.

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z Przewodniczącym, 
Wiceprzewodniczącymi i Radnymi Rady Miejskiej w dniu dyżurów za 
pośrednictwem pracownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Mia-
sta  i Gminy, tel. (41) 25 43 246; (41) 25 43 186  wew. 41.

Przestrzegamy kwarantanny!
W związku z pandemią koronawirusa, zgodnie z obecnie obowiązującymi 

przepisami, każdy obywatel Polski wracający do kraju jest zobowiązany do 
odbycia czternastodniowej kwarantanny.

Podczas kwarantanny domowej w żadnym wypadku nie można wychodzić 
z domu. Zakazane jest wychodzenie z psem, spacery, wychodzenie na zaku-
py czy do przychodni. W zakupach lub opiece nad zwierzęciem mogą pomóc 
osoby bliskie lub sąsiedzi. Należy jednak pamiętać, żeby taka pomoc odby-
wała się bezkontaktowo – zakupy można zostawić przed drzwiami.

Jeśli podczas kwarantanny domowej nie da się uniknąć kontaktu z inny-
mi osobami w mieszkaniu, one również muszą zostać poddane kwarantan-
nie domowej.

Przestrzeganie zasad jest bardzo ważne, ponieważ znacząco zmniejsza 
ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Za nieprzestrzeganie zasad 
kwarantanny grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych.

W przypadku złamania procedur kwarantanny domowej w grę wchodzić 
może jeszcze inny przepis karny, o surowszych konsekwencjach. To artykuł 
165 § 1 kodeksu karnego. Mówi on, że Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując 
zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (...) podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli sprawca 
działa nieumyślnie, grozi mu do 3 lat więzienia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, Burmistrz 
Suchedniowa zobowiązał sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli do 
informowania policji o wszystkich przypadkach łamania procedur kwaran-
tanny.
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Apel NZOZ „Promyk”
W ślad za lekarzami PPOZ apelujemy do mieszkańców o ograniczenie 

wizyt w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie do tych 
niezbędnych i uzasadnionych.

Lekarze przypominają, że na każdego chorującego z powodu zakażenia 
wirusem (np. wirusem grypy czy koronawirusem) przypada co najmniej 
czterech bezobjawowych roznosicieli, a chorzy objawowi zarażają innych 
już w okresie bezobjawowym.

Stąd prośba od lekarzy, by pacjenci ograniczyli swe wizyty w przy-
chodniach do minimum.

Jeśli chodzi o przepisanie leków, to w NZOZ Promyk można obecnie 
zamawiać recepty na leki przyjmowane w chorobach przewle-
kłych przez telefon - 41 254 30 28.

Istnieje również możliwość uzyskania TELEPORADY. Lekarz udzielają-
cy teleporady, na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego 
i oceny stanu zdrowia pacjenta, ma możliwość wystawienia zwolnie-
nia lekarskiego.

***
W związku z ogromną ilością składanych zamówień na leki, NZOZ Pro-

myk umożliwił składanie zamówień na leki w chorobach przewlekłych 
poprzez e-mail: Ereceptypromyk@gmail.com

W treści maila proszę podać:
- Imię i nazwisko
- PESEL
- Nazwę leku, ilość opakowań (na minimum 6 miesięcy), dawkę leku 

i jego zalecone dawkowanie.
W zamówieniu należy podać nazwy wszystkich stale przyjmowa-

nych leków.
Można posłużyć się załączonym DRUKIEM.
Aby uzyskać kod informacyjny umożliwiający pobranie leków z apteki 

należy skontaktować się z Przychodnią telefonicznie minimum 3 dni ro-
bocze od daty wysłania maila, po godz. 16.
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INWESTYCJE

Trwa budowa hali sportowej przy „Jedynce”
W bardzo szybkim tempie postępują pra-

ce przy budowie hali sportowej przy Jedynce. 
Od naszej ostatniej wizyty na placu budowy 
w październiku ubiegłego roku zmiany są bar-
dzo widoczne. W dniu 3 marca inżynier budowy 
Wiesław Dąbrowski z postępem pracy zapo-

znawał burmistrza Cezarego Błacha, zastęp-
cę burmistrza Dariusza Miernika, zastępcę 
kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
Agnieszkę Jaszczur oraz dyrektora szkoły 
Zdzisława Wojnarskiego.

Przypomnijmy, że budowana hala to I etap 
budowy kompleksu sportowego w ramach 
zadania pod nazwą Rozbudowa wraz z zago-
spodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych 
Szeregów 6 w Suchedniowie oraz Przebudowa 

i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Sza-
rych Szeregów 6 w Suchedniowie. 

Wykonawcą jest firma Hotex. Wartość in-
westycji to ok. 6.748.970 zł złotych, przy czym  
gmina na ten cel pozyskała dotację 2.468.000 
zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu 
Sportowa Polska oraz dofinansowanie w wyso-
kości 499.772,62 zł w ramach działania 7.4 Roz-
wój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi 
priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne RPO 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

Co powstanie?
Inwestycja będzie realizowana w latach 

2019-2021 i podzielona została na trzy etapy.
Obecnie realizowany jest I, który – przy-

pomnijmy - obejmuje budowę budynku sali 
sportowej z łącznikiem, salę gimnastyczną 
o wymiarach 36,00 x 19,00 m (684,00 m2 wraz 

z wyposażeniem i zapleczem, łącznika ze szko-
łą istniejącą zawierający wejście, komunikację 
i szatnie uczniów. Na dziś hala i łącznik w stanie 
surowym są gotowe, otynkowane wewnątrz 
i na zewnątrz, zamontowane są instalacje we-
wnętrzne.

W etapie I wykonane zostanie również od-
wodnienie boiska i terenów przyległych, włą-
czenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczo-
wej w ul. Szarych Szeregów, instalację gazową 
zewnętrzną od miejsca przyłącza do kotłowni 
projektowanej, przyłącze wody oraz wymianę 

fragmentu istniejącej sieci wodociągowej na 
terenie działki, rozbudowę i remont instalacji 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje 
elektryczne zewnętrzne od nowego przyłącza 
elektrycznego z instalacją oświetlenia terenu 
i odgromową, a także wymianę lamp oświetle-
niowych w budynku starej sali gimnastycznej.

Jacenty Kita

Gmina pozyskała kolejne 
1.169.000 zł dofinansowania

W piątek 28 lutego zastępca burmistrza  
Dariusz Miernik z rąk marszałka wojewódz-
twa Andrzeja Bętkowskiego otrzymał 
umowę o dofinansowanie w kwocie 1.169.000 
złotych na zadanie pod nazwą Rozbudowa, 

przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły – 
ul. Szarych Szeregów w Suchedniowie w ramach 
działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej RPO WŚ 2014-2020.

Wartość całej inwestycji to ok. 8.060.000 
złotych i obejmuje ona budowę łącznika, sali 
gimnastycznej o wymiarach 36x19m oraz za-
gospodarowanie terenu (budowa boiska o na-
wierzchni sztucznej o wymiarach 30x62m, bo-
iska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10x 
21,10m, oświetlenia zewnętrznego).

Dodatkowa kwota jest przeznaczona na re-
mont sal lekcyjnych, sanitariatów, kuchni i sto-
łówki. W szkole pojawiły się też zestawy inte-
raktywne z projektorem i tablicą interaktywną, 
2 nowe komputery oraz meble szkolne.

W sumie tego dnia umowy podpisało 18 
podmiotów na zadania o wartości 71 mln, przy 
czym dofinansowanie z RPO wynosi 37 mln zł.

Jacenty Kita
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W GMINIE I OKOLICY

Powalczą w finale ogólnopolskim
Informowaliśmy, że w tym roku Instytut  

Badań Literatury Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie zorganizował I edycję Olimpiady Litera-
tury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. 
Przystąpiły do niej uczennice Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 3: Kalina Andrzejew-
ska i Oliwia Brzezińska (obie z klasy VIII b).

Dziewczyny brawurowo przeszły I etap olim-
piady (o czym pisaliśmy wcześniej) i zakwalifi-
kowały się do kolejnej części, tym razem ustnej, 
która odbyła się 22 lutego w Centrum Języków 
Obcych UJK w Kielcach. I znowu sukces!

Kalina i Oliwia wylosowały różne utwo-
ry Jana Kochanowskiego i musiały dokonać ich 
interpretacji. Poradziły sobie znakomicie – ich 
analiza, znajomość reguł poetyki, kontekstów 
biograficznych itd. były na tak wysokim po-
ziomie, że nasze uczennice dostały przepustkę 
do ostatniego, OGÓLNOPOLSKIEGO etapu. Bez 

względu na jego wyniki już teraz są zwolnio-
ne z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, 
uzyskując maksymalną liczbę punktów. Mają 
również pierwszeństwo w przyjęciu do dowol-
nie wybranej szkoły średniej.

Finał olimpiady zaplanowany był na 24 i 25 
marca w Konstancinie, ale z uwagi na zagroże-
nie epidemiczne zostanie on zapewne przesu-
nięty na późniejszy termin. 

Wezmą w nim udział najlepsi poloniści z kra-
ju, wśród nich Kalina i Oliwia. Życzymy sukce-
su!

Dyrektor szkoły i nauczycielka języka pol-
skiego Izabela Głowala-Działak serdecznie 
dziękuje pozostałym polonistom z SP3: Annie 
Salwie, Marcie Przeworskiej, Marzenie 
Wojnarskiej i Michałowi Redlicy za pomoc 
w przygotowaniu uczennic. Wspólna praca 
przyniosła ogromne efekty.

Suchedniowianie odznaczeni policyjnymi medalami

Kilku Suchedniowian znalazło się w gronie 24 
osób odznaczonych Medalem 100-lecia Powsta-
nia Policji Państwowej nadanymi przez Zarząd 
Główny NSZZ Policjantów.

W czwartek 27 lutego w Komendzie Powiato-
wej Policji w Skarżysku - Kamiennej funkcjona-

riusze zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym 
Związku Zawodowym Policjantów podzięko-
wali mieszkańcom powiatu skarżyskiego za 
wspieranie związkowej działalności. Medale 
100-lecia Powstania Policji Państwowej odebrali 
samorządowcy, policjanci i przedstawiciele in-

stytucji wspierających związek.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Nie-

zależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go Policjantów medale otrzymali: Artur Berus, 
Konrad Krőnig, Mariusz Walachnia, Mar-

cin Machowski, Andrzej Pyzik, Zbigniew 
Dąbrowski, Piotr Fitas, ksiądz Krzysztof 
Sieczka, Grzegorz Tumulec, Przemysław 
Działak, Marcin Glijer, Kamil Pulut, Wie-
sław Zegadło, Marek Markiewicz, Tomasz 
Śliwiński, Piotr Piłatowski, Tomasz Wy-
drzyński, Andrzej Jasiński, Paweł Świta-
kowski, Sławomir Borowiec, Paweł Mu-
siał, Robert Korona, Jarosław Gwóźdż.

Medale wręczyli wiceprzewodniczący zarzą-
du wojewódzkiego związku Andrzej Ścibisz 
oraz Mirosław Jędrzejczyk i Marcin Czar-
nota.

Jacenty Kita
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Stanowcze stanowisko samorządów w prawie tzw. „szprychy”
Nie gaśnie dyskusja wokół rozpoczynają-

cych się prac związanych z przyjęciem przez 
Radę Ministrów rozporządzenia zmieniające-
go wykaz linii kolejowych o znaczeniu pań-

stwowym, które otwiera drogę do rozpoczęcia 
prac nad opracowaniem szczegółowych kon-
cepcji linii kolejowych związanych z budową 
Centralnego Portu Komunikacyjnego (tzw. 10 
szprych kolejowych). 

Ale choć inwestycja ta wprost nie dotyczy 
naszego miasta, to jednak jest ważna z punk-
tu widzenia jego mieszkańców i rozwoju go-
spodarczego, a także napływu potencjalnych 
inwestorów. Już wtedy zwracano uwagę na 
fakt, że zapowiedzi dotyczące planowanych 
rozwiązań komunikacyjnych związanych z CPK 
omijają Skarżysko-Kamienna, a niejako na 
osłodę powiat ma otrzymać modernizację linii 
25 ze Skarżyska-Kamiennej do Końskich.

W ślad za tym, podobnie jak inne samorzą-
dy powiatów skarżyskiego i starachowickiego, 
Rada Miejska w Suchedniowie na sesji w dniu 
27 lutego jednogłośnie przyjęła w formie 
uchwały stanowisko dotyczące zmiany prze-
biegu Kolejowej Liniowej Inwestycji Towa-
rzyszącej (ciągu nr 6) ujętej w Strategicznym 
Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego (SSL). 

Projekt studium przewiduje tylko moder-
nizację linii kolejowej z Ostrowca Świętokrzy-
skiego bezpośrednio do Radomia z pominię-
ciem Starachowic i Skarżyska-Kamiennej. Rada 

Miejska, podobnie jak samorządy z obu tych 
powiatów, w przyjętym stanowisku wnioskuje 
o uwzględnienie tych dwóch miast w planach 
inwestycyjnych. 

Koncepcja CPK określa m.in. sieć linii kole-
jowych (planowanych do budowy i istnieją-
cych), które stanowić będą szkielet systemu 
transportowego kraju, zapewniający pasaże-
rom dostęp do systemu transportu daleko-

bieżnego, w tym bezpośredni dojazd do CPK 
i Warszawy. Realizacja komponentu kolejowe-
go CPK stanowi podstawowy element przed-
sięwzięcia, pozwalający na skomunikowanie 
nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią 
oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu 
międzyregionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich, obejmujących wszystkie regiony 

kraju, którego głównym węzłem będzie CPK.
Co możemy wyczytać z SSL?  Przez nasze 

województwo miałyby przebiegać dwie szpry-
chy. Jedna łącząca CPK z Nowym Sączem trasą: 
CMK - Opoczno - Końskie - (tu nowy odcinek - 
Tumlin - Wąsosz Konecki - linia nr 89) - Kielce 
- Busko-Zdrój - (tu kolejny nowy odcinek - lina 
kolejowa nr 73) - Tarnów.  Druga łącząca CPK 
z Sanokiem/Krosnem trasą:  Grójec - Warka - 
Radom - (tu nowy odcinek przez Iłżę - linia 84) 
- Kunów - Ostrowiec Świętokrzyski - Stalową 
Wolę - Rzeszów. 

Gdy spojrzymy na mapę zobaczymy, że żad-
nej z linii nie poprowadzono przez oba powia-
ty.

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz na 
specjalnej konferencji prasowej uznała, że re-
alizacja koncepcji przedstawionej przez CPK to 
zagrożenie dla interesów miasta Skarżyska-
-Kamiennej i - szerzej - powiatu skarżyskie-
go. Poseł przestrzegała, że realizacja planów 
w kształcie zaproponowanym przez CPK, bę-
dzie oznaczała marginalizację znaczenia na-
szego miasta.

Podczas konferencji posłanki przedsta-
wiono również postulat modyfikacji właśnie 
przebiegu szprychy nr 6. -Nasza propozycja 
jest taka, żeby ta szprycha biegła jednak przez 
Starachowice, Skarżysko do linii kolejowej nr 25 
i tam łączyła się ze szprychą nr 7 do CPK – mó-
wiła posłanka.

Jacenty Kita
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OSP Ostojów podsumowła rok
8 marca w remizie OSP w Ostojowie odbyło 

się zebranie sprawozdawcze miejscowej jed-
nostki. Zdominowała je tematyka pozyskania 

innego, ale z uwagi na koszty zakupu nowego 
(ok. 800.000 zł), używanego samochodu bojo-
wego. Obecny 33-letni Star jest w tej chwili wy-
cofany z przydziału bojowego, gdyż ze wzglę-

dów technicznych nie nadaje się do jazdy. Ale 
jest szansa na zmianę sytuacji.

Zebranie otworzył prezes Marek Malicki, 
poprowadził je Grzegorz Babiarz, a wzięli 
w nim udział burmistrz Cezary Błach i zastęp-

ca komendanta powiatowego PSP Andrzej  
Pyzik.

Jak zaznaczono wyżej, zebranie zdomino-
wała tematyka pozyskania innego samocho-

du bojowego. Jak precyzyjnie wyliczał Edwin 
Pedryc, w chwili obecnej nie ma on m.in. ha-

mulców tylnych, do wymiany są amortyzatory, 
opony, są wycieki płynów eksploatacyjnych. 
Do zagadnienia odniósł się burmistrz Cezary 
Błach, który powiedział, że na ten moment 
w budżecie nie ma środków na zakup innego 
auta, ale gmina znajdzie środki na jego doraźny 

remont. –Jednak docelowo trzeba myśleć o po-
zyskaniu innego pojazdu. Trzeba szukać też środ-
ków zewnętrznych, być może z Funduszu Spra-
wiedliwości. Problem musi zostać rozwiązany 
– zaznaczył burmistrz.

W tym roku, z pomocą funduszu sołeckiego, 
planowany jest remont ogrodzenia oraz zakup 
i montaż nowej bramy wjazdowej. Natomiast 

w 2019 roku udało się remizę ocieplić i pomalo-
wać, wymieniono też bramę garażową.

Obecnie do OSP Ostojów należy 21 człon-
ków, w tym 19 zwyczajnych i 2 wspierających. 

W 2019 roku jednostka brała udział w 23 ak-
cjach, w tym przy gaszeniu 18 pożarów i likwi-
dacji 5 miejscowych zagrożeń.

Jacenty Kita
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Kreatywny Dzień Kobiet
We wtorek 10 marca w Hotelu Świętokrzy-

skim w Suchedniowie z okazji Dnia Kobiet i Dnia 
Mężczyzny odbyło się spotkanie integracyj-

ne członków Klubu Seniora Kreatywni. Jego 
uczestników powitała przewodnicząca Danu-
ta Rokita.

Przy kawie i herbatce seniorki i seniorzy śpie-
wali piosenki, opowiadali anegdoty, czytali 
wiersze Jana Gajzlera, a Marian Leski wręczył 
paniom czekolady. 

Danuta Rokita poinformowała również 
o ostatnich inicjatywach i wydarzeniach.

14 stycznia nasze sympatyczne Seniorki 
zmierzyły się z grą Suchedniowskie wędrówki. 
Był to doskonały sprawdzian ich wiedzy o na-

szym miasteczku. Tydzień później Maria Fuda-
la uraczyła je opowieściami z podróży po Egip-
cie. 28 stycznia sprawdzały swoje umiejętności 
na warsztatach z wikliny papierowej, a tydzień 
później wykazywały swoje zdolności z arii ope-

rowych. 5 lutego panie przygotowały sałatki, 
dla przykładu Danuta Rokita przygotowała 
sałatkę wiosenną Zakochaj się.

3 marca na kolejnym spotkaniu gościł Wie-
sław Linkowski, który opowiadał o swoich 
podróżach. 

Spotkania klubu odbywają się w każdy wto-
rek w suchedniowskiej Kuźnicy.

(jaki)

Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na 
stronie internetowej Urzędu, w dniu 25 marca 
2020 r. wywieszono do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę, położonej w Suchedniowie 
przy ul. E. Peck. 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Z okazji Dnia Sołtysa,
Wszystkim Sołtysom oraz 

Przewodniczącym Zarządów 
Osiedli

składamy serdeczne życzenia 
powodzenia i sukcesów 

w realizacji cennych inicjatyw, 
w integrowaniu mieszkańców 

wokół spraw ważnych dla 
lokalnej wspólnoty oraz 

szczęścia osobistego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec

Panu
Mariuszowi Karpińskiemu

wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości
W Suchedniowie
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ją ją tylko Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski i Koń-
skie.

Jacenty Kita

panów, w ciągu roku ubyło 6 osób. Jest czwar-
tą pod względem liczebności członków sekcją 
w województwie świętokrzyskim. Wyprzedza-

U SENIORÓW

7 marca w Przed-
szkolu Samorządo-
wym w Suchedniowie 
nauczyciele-emery-
ci zrzeszeni w Sekcji 
Emerytów i Rencistów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego świętowali 
Dzień Kobiet. Życzenia oraz tradycyjną lampkę 
szampana przekazał zebranym paniom bur-
mistrz Cezary Błach.

Spotkanie, które poprowadziła prezes sek-
cji Lucyna Wielechowicz, było także okazją 

do przedstawienia planów i zamierzeń na ten 
rok. 3 marca w Kielcach odbyło się posiedzenie 
zarządu okręgowego, na którym nauczyciele – 
emeryci postanowili wesprzeć swych czynnych 
kolegów i koleżanki w walce o podwyżki płac 
w oświacie. 21 maja z udziałem 7 członków 
sekcji z Suchedniowa odbędzie VII Rajd Senio-
rów w Pińczowie. Spartakiada Seniorów ZNP od-

będzie się we wrześniu, a jednym z najważniej-
szych, zaplanowanych w okolicy Dnia Edukacji 
Narodowej, będą obchody 115-lecia powsta-
nia ZNP.

Do suchedniowskiej sekcji należy 68 osób, 
w tym 16 z koła w Łącznej. W grupie jest tylko 3 

Nauczyciele emerytki świętowały Dzień Kobiet

Rozpoczęło się kładzenie asfaltu na ul. Powstańców

20 marca firma Budromost rozpoczęła kładzenie asfaltu na 
pierwszym odcinku ul. Powstańców od strony ul. Kieleckiej. Tym 
samym na pierwszym odcinku ostateczny wygląd zaczyna przy-
bierać największa i najważniejsza w ostatnich latach inwestycja 
w Suchedniowie.

Jak podkreśla burmistrz Cezary Błach na szczególne pod-
kreślenie zasługuje fakt, że następuje to w momencie panującej 
w Polsce pandemii koronawirusa, która dezorganizuje pracę wie-
lu firm.                      (jaki)
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Prof. Jerzy Bralczyk gościł w Suchedniowie

Znany językoznawca prof. Jerzy Bralczyk 
był przewodniczącym jury podczas VI Konkur-

su Recytatorskiego im. Ireny Zielińskiej, który 4 
marca odbył się w Samorządowej Szkole Pod-
stawowej Nr 3. Zmagało się w nim 24. młodych 
adeptów języka polskiego, którzy mieli do wy-
boru jeden z pięciu tematów.

Uczestników konkursu, ich wychowawców 
oraz gości powitała dyrektor szkoły Izabela 
Głowala-Działak. Poza prof. Bralczykiem, 
wśród gości byli: Rodzina Ireny Zielińskiej, 
mąż Ryszard oraz Małgorzata i Sławomir 
Zielińscy, burmistrz Cezary Błach, przewod-
niczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik, radna 
Monika Bator, przewodnicząca rady rodziców 
Agata Kożuchowska. 

Zasady konkursu, który trwał 70 minut, 
przedstawiła jego koordynator szkolny Anna 

Salwa. Zmagało się w nim 24 uczniów z: SSP 
Nr 1 i Nr 3 w Suchedniowie, SP Ostojów, SP Nr 7 

w Skarżysku-Kamiennej, SP we Wzdole Rządo-
wym, SP w Goździe i SP w Zaleziance. 

Młodzi adepci pióra mieli do wyboru jeden 
z pięciu tematów: 1. Czy zwierze to ktoś, czy coś 
– to temat zaproponowany przez prof. Jerze-
go Bralczyka, który był najczęściej wybierany 
przez uczestników konkursu; 2. Kiedy wycięte 
zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zosta-
nie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że 
nie można jeść pieniędzy. Czy chroniąc przyrodę 
chronimy również siebie. W jaki sposób możesz to 

robić, lub już robisz w swoim domu, miejscowości, 
kraju – autorem był Mateusz Bolechowski; 3. 
Wzorzec osobowy – nauczyciel. Jakie cechy powi-
nien posiadać – to temat zostały zaproponowa-
ny przez Małgorzatę Wiśniewską; 4. Czwar-
ty temat to W zwierciadle słów. Kim jesteś? Opisz 
siebie, stań przed lustrem gdzie zamiast odbicia 
masz do dyspozycji tylko, a może aż słowa. Przy 
ich użyciu namaluj swój autoportret. Autorem 
tematu był Emil Tokarczyk; 5. Nasza szkoła to 
nasz kraj. Rozwiń myśl zaczerpniętą z tytułu wier-
sza Anny Zielińskiej – Brudek – to temat ostatni 
zaproponowany przez autorkę. 

Podczas, gdy uczniowie pisali prace, na holu 
szkoły odbyło się arcyciekawe spotkanie z prof. 
Bralczykiem. Pytania, wcześniej przygotowa-
ne przez uczniów, zadawała Ola Świtek.

Prof. przyznał, że w szkole był kujonem. Nie 
było komputerów, telewizji, więc dużo czytał. 
Rodzice byli nauczycielami, co też swoje zro-
biło. -Byłem mały, chudy, słaby, więc zmarno-
wane dzieciństwo miałem. Ale dodał, że prawie 
wszystkiego nauczył się z książek, bo słowa są 
pośrednikiem. Pytany o to kim byli dla niego mi-
strzowie słowa, odpowiedział, że prof. Stefan 
Traugutt, Jerzy Waldorff, prof. Stanisław Janicki 
i na swój sposób Tony Halik. 

Uczniowie pytali też o to, jak umieć sprzedać 
swą wiedzę nauczycielom i jak rzucić ich na ko-
lana. –Ja tej pozycji nie lubię i byłbym wściekły, 
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gdyby uczniowie tak robili – odpowiedział prof. 
Bralczyk, ale… kilka recept podał. –Jak masz 
dobrą odpowiedź, to nie wahaj jej się użyć. Jak się 

na czymś nie znasz, to trzeba szeroko przedstawić 
tło ogólne. A słowa To zależy…, jest dobre na 
każdą odpowiedź. Jak dostaniesz dobre pytanie, 

to gadaj jak najdłużej, bo każde następne może 
być gorsze.

Inne z przykładowych pytań i odpowiedzi: 
-Czy Polacy robią dużą błędów? –Nie robią tyle, 
ile by mogli. – Czy Polacy dobrze znają swój ję-

zyk? –Tak, język polski najlepiej znają Polacy. 
A ulubione słowa prof. to: dziąsło, cielęcina, 
źdźbło i żółć – jedno z nielicznych, w których 
występują tylko polskie litery.

Za udział w spotkaniu w imieniu władz mia-
sta prof. Bralczykowi podziękowali przewod-
niczący Krzysztof Adamiec i burmistrz Ceza-
ry Błach, a młodzież obdarowała go obrazem 
przedstawiającym pejzaż świętokrzyski.

Po spotkaniu nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków. Prace oceniali: Małgorzata Wiśniew-
ska, Anna Zielińska-Brudek, prof. Bral-

czyk i Mateusz Bolechowski. -Uczestnicząc 
w podobnych konkursach często obawiam się 
o poziom. Tym razem byłem mile zaskoczony. Był 
bardzo wysoki, a niektóre z prac z powodzeniem 
mogłoby zostać wydane drukiem - mówił profe-
sor. I miejsce zajęła Nikola Gbiorczyk (SP Nr 3 

Suchedniów), II – Sara Pajdo (SP Wzdół Rzą-
dowy), a III – Maria Niziołek (SP Nr 7 Skarży-
sko-Kamienna). Wyróżniono Annę Jasińską 
(SP Łączna) i Marię Gil (SP Gózd).

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gra-
tulacje składali profesor Bralczyk, Sławomir 
Zieliński, dyrektor szkoły Izabela Głowala - 

Działak i burmistrz Cezary Błach.
Konkurs upamiętnia Irenę Zielińską, polo-

nistkę ze Szkoły Podstawowej numer 3. Zawsze 
odbywa się w nowoczesnej sali do języka pol-
skiego noszącą jej imię. Kilka lat temu placówce 
ufundował ją syn nauczycielki Sławomir Zie-

liński. Każdego roku na konkurs zapraszany 
jest gość specjalny. Podstawówkę odwiedzali 
między innymi Artur Żmijewski, Mateusz 
Damięcki, Andrzej Piaseczny czy Daniel  
Olbrychski. 

Jacenty Kita
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Tambylcy opowiadali o Jordanii
Paulina Kwaśniewska-Urban oraz Mar-

cin Urban tym razem zabrali nas w podróż 
do Jordanii, gdzie znajduje się jeden z 7 cudów 
świata – miasto Petra. –Mamy zamiar odwie-
dzić wszystkie te cudowne miejsca. Do zobacze-
nia został nam tylko Chiński Mur, ale na razie ze 
zrozumiałych względów tam się nie wybieramy – 
mówiła pani Paulina.

Spotkanie zagaiła i przybyłą publiczność po-
witała Anna Kwaśniewska-Maciejczyk. 

Podczas spotkania podróżnicy opowiadali 
m.in. o wizycie u Beduinów, wycieczce szlakiem 
Indiany Jonesa i Lawrenca z Arabii.

Oboje podróżników w ubiegłym roku gości-
liśmy już w suchedniowskiej bibliotece, gdzie 
opowiadali o podróży busem po Finlandii. Do 
Skandynawii zresztą wkrótce znów się wybie-
rają, ale najpierw – terminu jeszcze nie znamy 

z uwagi na epidemię koronawirusa -  w suche-
dniowskiej Kuźnicy opowiedzą nam o swej wy-
prawie do Brazylii.

Jacenty Kita

„Wieczór z winylem”
W suchedniowskiej Kuźnicy odbyła się kolej-

na impreza z cyklu Wieczór z winylem. Było to 
bardzo ciekawe spotkanie, które miało na celu 
przybliżyć twórczość bluesmana Tadeusza Na-
lepy, założyciela legendarnego zespołu Breako-
ut. 

W temat wprowadził nas Łukasz Maciej-
czyk.

Po kilku informacjach biograficznych zapre-

zentował niepublikowane zdjęcia artysty, które 
otrzymał od przyjaciela Nalepy, Mariusza Wil-
czyńskiego. Zebrani obejrzeli również trailer 
jego nowego animowanego filmu Kill it and le-
ave this town, w którym Wilczyński wykorzy-
stał oryginalną muzyka Nalepy. 

Oczywiście najważniejszym punktem impre-

zy było odsłuchanie w ciemności płyty zespo-
łu Breakout zatytułowanej Zol. Był to 9 album 
zespołu wydany w 1979 roku. Mamy nadzieję, 
że muzyka Nalepy pozostawiła w uczestnikach 
spotkania niezapomniane wrażenia, i już zapra-
szamy na kolejny Wieczór z winylem.

Paweł Zubiński
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To było udane książkobranie
W sobotę 29 lutego w Miejsko - Gminnej Bi-

bliotece Publicznej im. Jana Pawła w Suche-

dniowie w godzinach od 10.00 do 13.00 odbyła 
się akcja pod nazwą Książkobranie – bookcros-
sing. –Akcja cieszyła się tak dużym zaintereso-

waniem, tak że zamierzamy organizować ją przy-
najmniej raz na kwartał – mówi Małgorzata 
Wiśniewska, dyrektor placówki.

Organizatorami wydarzenia była biblioteka 
i grupa nieformalna EkoDuchedniów.

Zasada akcji jest bardzo prosta. Każdy zainte-
resowany mógł przyjść i przynieść książki z do-
mowej biblioteczki. Pomysłodawczyni imprezy, 
Agnieszka Andrzejewska, którą wspomaga-

ła Maria Pajek, dzieliła je na działy i ustawiała 
na specjalnie przygotowanych stołach. W su-
mie trafiło tam kilkaset pozycji, od literatury 
klasycznej, przez fantasy, po książki dla dzieci 
i obcojęzyczne. 

Przy okazji można było obejrzeć i wypoży-
czyć książki, które biblioteka wygrała w kon-
kursie Kinder Bueno, oraz fachowe pisma na 
temat alergii.

Egzemplarze, które tym razem nie znalazły 

amatorów, właściciele mogli zabrać, lub poda-
rować bibliotece - trafią do zbiorów albo zosta-
ną przeznaczone na akcję bookcrossingową.

Jacenty Kita

STOP wypalaniom traw
Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamien-

nej wraz z Nadleśnictwem Skarżysko i Suchedniów 
zwracają się do mieszkańców powiatu skarżyskiego 
z apelem pod nazwą STOP pożarom traw.

W okresie wiosennym, odnotowujemy wzrost 
liczby interwencji Straży Pożarnej związanych 
z wypalaniem traw. Na terenie województwa świę-
tokrzyskiego powstaje średnio ok. 2,5 tys. poża-
rów traw rocznie. Efektem wypalania są często 
niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrot-
nie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiara-
mi śmiertelnymi.

W 2019 roku na terenie powiatu skarżyskiego 
odnotowano 257 zdarzeń w wyniku których spale-
niu uległo 123,05 ha nieużytków. Na szczęście nikt 
nie został poszkodowany.

Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% 
wszystkich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, po-
nieważ niestety w naszej świadomości wciąż funk-
cjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby 
i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźnia-
nia. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to najtańszy her-
bicyd do zwalczania chwastów. Nic bardziej błędne-
go! Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta 
i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przy-
wrócenie po takich praktykach właściwego stanu 
powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga 
często pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne za-
równo dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i nie-
których obiektów budowlanych. To często wstęp 
do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest 
wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze 
zmiennym wiatrem powodują, że ogień dociera do 
zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz 
do terenów o szczególnie cennych walorach przy-
rodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, obszarów chronionego kra-
jobrazu i użytków ekologicznych).

Ponadto gęsty dym, jaki powstaje podczas wy-
palania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza 
widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną 
wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych.

Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja 
straży niesie za sobą koszty. Te ogromne sumy po-
krywane są w ostatecznym rozrachunku z budżetu 
państwa. Oznacza to, że wszyscy ponosimy ciężar 
finansowy walki z pożarami traw.

Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabro-
nione na podstawie kodeksu wykroczeń, który 
przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet 
do 5000 zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, 
w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, 
można trafić do więzienia nawet na 10 lat.
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Ostojowski Czwartek w SSP w Ostojowie
5 marca 2020 r. w SSP w Ostojowie odbyły 

się eliminacje  do XXX Konkursu Recytatorskie-
go im. Wandy Łyczkowskiej. Uczniowie zmierzy-

li się z polską epopeją narodową i recytowali 
fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 
Towarzyszyli im rodzice, dziadkowie, koledzy 
i nauczyciele. Poza konkursem wystąpiły dzie-
ci z grupy przedszkolnej Ho ho. Wszystkich za-
chwyciła ich przeurocza interpretacja Inwokacji. 

W kategorii uczniów młodszych (klasy 
0-III) wystąpiło 32 recytatorów, a w kategorii 
uczniów starszych (klasy IV-VIII) 6 recytatorów. 
Uczestników oceniały: Bożena Mróz - nauczy-
ciel języka polskiego w Liceum im. A. Mickiewi-
cza w Skarżysku- Kamiennej oraz Marta Bo-
rek- Cholewa - nauczyciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej w Psarach-Starej Wsi. 

Jury podkreśliło, że uczniowie młodsi reprezen-
towali bardzo wysoki poziom i niezwykle trud-
no było wyłonić tylko trzech spośród nich. 

Komisja konkursowa zdecydowała, że nomi-
nacją do następnego etapu zostali wyróżnieni: 
w kategorii klas 0-III: Wiktoria Nowak (kl. II), 

Ewa Pajek i Oskar Pawelec (kl. III); w katego-
rii klas IV-VIII- Zuzanna Chrząszcz z klasy VI 
i Oliwia Obara oraz Zuzanna Turska z kla-
sy IV. Podczas Ostojowskiego Czwartku zostały 
zaprezentowane trzy projekty pt. Autorzy na-
szych lektur. Mateusz Materek i Patryk Po-

tkański z klasy VII pokazali w scence rodzajo-
wej życie i twórczość Adama Mickiewicza; 
Oliwia Obara i Julia Skóra z klasy IV- Jana 
Brzechwy; Aniela Kapusta, Zuzanna Mo-
skal i Alex Wikło z klasy 5 – Bolesława Pru-
sa. Dziękujemy bardzo jury za pracę w komisji 

konkursowej,  uczestnikom za wspólnie spę-
dzony wieczór i poświęcony czas, a recytatorom 
za przeniesienie nas w świat Pana Tadeusza, do 
tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych 
(…).

Konferencja młodzieżowy rad
10 marca 2020 r. 

w Filharmonii Świę-
tokrzyskiej, odbyła 
się konferencja dla 
młodzieżowych rad 
miast/gmin z terenu 
województwa świę-
tokrzyskiego zor-
ganizowana przez 
Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Świę-

tokrzyskiego we współpracy z przewodniczą-
cym Sejmiku Andrzejem Prusiem oraz Kan-
celarią Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego. 

W konferencji uczestniczyły przedstawicielki 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie 

– Lena Kowalik oraz Oliwia Sitarz. Celem 
wydarzenia było zaktywizowanie młodych rad-
nych do  działania oraz zachęcenie do kandy-
dowania na Radnego Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas konferencji odbyły się cztery warsz-
taty dla młodzieżowych radnych oraz warsz-
tat dla opiekunów młodzieżowych rad, warsz-
taty zorganizowane i prowadzone były przez 
radnych Młodzieżowego Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz Kancelarię Sejmiku 
Urzędu Marszałkowskiego.

Młodzież uczestnicząca w konferencji miała 
okazję poznać Radnych Młodzieżowego Sejmi-
ku oraz zobaczyć efekty dwuletniej pracy Rad-
nych.

Zachęcamy do zaangażowania się w pracę 
na rzecz Naszego Województwa i  rekrutacji do 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego II kadencji.

Karolina Stąpór
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Uczniowie „Trójki” na Galowej Olimpiadzie
29 lutego w Skarżysku Kamiennej  odbyła się 

Galowa Olimpiada – turniej gier i zabaw, który 
zorganizował klub siatkarski Gala. 

W kolejnej już, organizowanej przez klub 

dziewczęcej imprezie sportowej, wystąpiły 
drużyny reprezentujące Szkoły Podstawowe, 
składające się z dziewczynek z klas od I do V. 
Każda szkoła biorąca udział w turnieju repre-
zentowała inne państwo. Każda drużyna naro-
dowa uczestniczyła na otwarciu w pochodzie 
przy rytmach narodowego hymnu, reprezentu-
jąc na tablicy nazwę kraju.

Wprowadzono znicz olimpijski, a następnie 
kapitanowie drużyn złożyli ślubowanie olimpij-
skie. Po uroczystym otwarciu, odbyła się część 
artystyczna, w trakcie której zespół taneczny 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, prowadzony przez 
Małgorzatę Kądzielę, przedstawił swój pro-
gram oklaskiwany przez uczestników i widzów.

W sumie drużyny rywalizowały w 10 konku-
rencjach. Każda konkurencja była punktowana. 

W przerwach po każdym bloku konkurencji, od-
były się krótkie, pokazowe ćwiczenia zawodni-
czek MKS Gala, do których zaproszono chętne 

uczestniczki Galowej Olimpiady.
W Olimpiadzie wystąpiła drużyna  Szkoły 

Podstawowej nr 3, która reprezentowała Wło-

chy.  W skład drużyny weszło  10 dziewczynek 
z klas I-V. Po rozegraniu 10 konkurencji spraw-
nościowych zespół z trójki zajął 7 miejsce. Dru-
żyna wystąpiła w składzie: Zuzanna Kalina, 
Wiktoria Bator, Dominika Bator, Zuzanna 
Ceglińska, Oliwia Milaszkiewicz, Weroni-
ka Zegan, Daria Sękowska, Lena Wąsow-
ska, Barbara Kutwin i Antonina Polak. Wy-
grała SP Nr 8, nasza drużyna zajęła 7 miejsce.

Opiekun uczniów Dominik Ziętkowski 
dziękuje rodzicom: Iwonie Milaszkiewicz, 

Dawidowi Batorowi  i  Maciejowi Kalinie 
za pomoc i opiekę nad dziećmi.

Organizacja olimpiady była możliwa dzięki 

uzyskanemu Grantowi finansowemu z Funda-
cji PZU. 

(jaki)
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II Powiatowy Turniej Klasyfikacyjny Grand Prix Suchedniowa
W czwartek 5 marca w suchedniowskiej hali 

sportowej odbył się II Powiatowy Turniej Klasyfi-

kacyjny Grand Prix Suchedniowa w badmintonie. 
Zawody zostały przeprowadzone w czterech 

kategoriach wiekowych. W turnieju głównym 
oraz w eliminacjach rozegranych 20 lutego wy-
startowało ponad 100 uczestników reprezentu-
jących 9 szkół podstawowych.

Poniżej najlepsze trójki:
Dziewczęta U-9:

1. Gabriela Turska - SP  Ostojów
2. Zuzanna Ceglińska - SP 3
3. Kalina Bartosiak - SP Łączna

Chłopcy U-9:
1. Aleksander Turski - SP Ostojów
2. Piotr Sawicz - SP 1
3. Jakub Chrząszcz - SP Ostojów

Dziewczęta U-11:
1. Zuzanna Turska - SP Ostojów
2. Oliwia Obara - SP Ostojów

3. Pola Andrzejewska - SP 3
Chłopcy U-11:

1. Alex Wikło - SP Ostojów

2. Jan Bujnowski - SP Ostojów
3. Oskar Pawelec - SP Ostojów

Dziewczęta U-13:
1.Kaja  Ziółkowska - SP 1
2. Alicja Więckowska - SP 3
3. Gabriela Winkler - SP 1

Chłopcy U-13:
1. Jakub Dulemba - SP 1
2. Kacper Więckowski - SP 3
3. Patryk Potkański - SP Ostojów

Dziewczęta U-15:
1. Joanna Więckowska - SP 3
2. Emilia Szumielewicz - SP 3
3. Gabriela Stefańska - SP 3

Chłopcy U-15:
1. Szymon Turski - SP Ostojów
2. Wiktor Michta - SP 1

3. Wojciech Wierzbiński - SP 1
Krzysztof Piątek

(jaki)

SPORT SZKOLNY
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18 Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym
Aż 44 osoby, w tym 9 kobiet, wystartowały 

w 18. edycji Mistrzostw Suchedniowa w Tenisie 

Stołowym. Zmagania trwały pięć godzin i po 
ostrej rywalizacji pozwoliły na wyłonienie naj-
lepszych.

W kat. kobiet 1 miejsce zajęła Katarzyna 
Malińska, 2. Aneta Łakomiec, 3. Julia Klim-
czak, 4. Amelia Gałgan, 5. Nikola Lange 
a 6. Anita Świtoń. Natomiast w kat. mężczyzn 
zwyciężył Roman Maciejski, który w finale 

3:1 pokonał Jakuba Czarnotę. Trzecie miejsce 
zajął Andrzej Pająk, czwarte Piotr Skarbek, 
piąte Marek Midura (ubiegłoroczny zwycięz-
ca) a szóste Jarosław Biskup. Uhonorowano 
też najstarszego zawodnika, którym był 77-let-
ni Wojciech Półtorak. Puchary, nagrody i dy-
plomy, które ufundował Urząd Miasta i Gminy 
oraz Szkoła Podstawowa nr 1, wręczyli: zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik, dyrektor szko-
ły Zdzisław Wojnarski, sędzia meczu finało-

wego Leszek Zachariasz oraz organizatorzy 
i koordynatorzy turnieju: Jolanta Soja-Swaj-
do, Michał Piasta i Waldemar Piasta.

Wydarzenie wpisało się w setną rocznicę uro-
dzin papieża Jana Pawła II.

Impreza odbyła się pod patronatem burmi-
strza Cezarego Błacha. Organizatorzy gorą-
co dziękują sponsorom turnieju: SFW Energia 

Ciepłownia Suchedniów, Hotex Kielce, Kinzul 
- Daniel Żołądek, Martum - Marek Tumu-
lec, Dendron - Przemysław Działak, Renie - 
Sylwia i Rafał Kamińscy, UMiG Suchedniów, 
Malwix - Piotr Frontczak, Nixon - Ryszard 
Zolbach, Grażyna i Roman Stachura, Jacek 
i Wiesław Więckowscy, Dagon, Maxam Polska 
- Agnieszka Świtek.

W dotychczasowych 17. edycjach turnieju 
łącznie wystąpiło 187. mężczyzn i 55. kobiet.  Po 
18. edycjach na prowadzeniu znajdują się: ko-

biety - 1. Aneta Łakomiec - 1149, 2. Krystyna 
Zep - 815, 3. Edyta Adamiec – 690; mężczyź-
ni - 1. Krzysztof Tumulec – 1230, Wacław 
Jedynak – 1179, 3. Wiesław Materek – 917.

Jacenty Kita
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II Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza

217 badmintonistów z 48 klubów rywa-
lizowało w tegorocznej, największej impre-
zie miłośników badmintona w Suchedniowie  
i Zagnańsku od piątku 28 lutego do niedzieli 
1 marca. W uroczystym zakończeniu turnieju 
wzięła udział wiceminister sportu Anna Krup-
ka, której przy wręczaniu pucharów towarzy-
szył burmistrz Cezary Błach.

Memoriał włączył się w Puchar Gór Święto-
krzyskich w Badmintonie, który odbywał się już 
po raz 16.

Do Suchedniowa przyjechali zawodnicy z Ło-
twy, Ukrainy oraz Polski. W sumie reprezentan-
ci 48 klubów. W ramach Memoriału rozegra-
ne zostały: Grand Prix Juniorów (U19) i Grand 
Prix Młodzików (U15) Krajowy Turniej Młodzika 

Młodszego (U13), Żaków (U11), Żaków Młod-
szych (U9). 

Uroczyste otwarcie turnieju miało miejsce 

w piątek 28 lutego. Ceremonię otwarcia popro-
wadził Krzysztof Piątek - nauczyciel, trener, 
sędzia, sympatyk klubu MKS Orlicz Suchedniów, 
pasjonat badmintona, jednak najpierw Zdzi-

sław Włodarczyk na halę wprowadził startu-
jących zawodników. 

Na ceremonii otwarcia obecni byli m.in. żona 
Stefana Pawlukiewicza Elżbieta i córka Ola, 
członek Zarządu Powiatu Tadeusz Bałcha-
nowski, Krzysztof Adamiec, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Suchedniowie, Dariusz 
Miernik, zastępca burmistrza, radna Lidia 
Frątczak, Zbigniew Wojciechowski, prezes 
Świętokrzyskiego Związku Badmintona, Justy-
na Wierzbińska, prezes MKS Orlicz Suched-
niów, Rafał Lorenz, dyrektor OSiR w Suche-
dniowie.

Ceremonię otwarcia uświetnili: wokalist-
ka Oliwa Socha, wielokrotna medalista mi-
strzostw Polski w badmintonie, zawodniczka 
klubu Chojnik Jelenia Góra, odkrycie ostatniej 
edycji programu The Voice of Poland oraz Rafał 
Mróz z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skar-
żysku-Kamiennej, złoty medalista Światowych 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Północ-
nej Karolinie w USA oraz dwukrotny medalista 
Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjal-
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nych w Warszawie
W imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

Tadeusz Bałchanowski podziękował Zdzi-
sławowi Włodarczykowi, Aleksandrze 
Dąbczyńskiej i Krzysztofowi Piątkowi za 
kontynuację działań Stefana Pawlukiewicza. 
W imieniu uhonorowanych głos zabrał Z. Wło-
darczyk. –Ja po prostu od 1961 roku robię swo-
je, to co do mnie należy – powiedział.

Oficjalnego otwarcia II Memoriału im. Stefa-
na Pawlukiewicza dokonał zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik, a delegacja zawodników 
i młodzieży z kwiatami i zniczami udała się na 

grób Stefana Pawlukiewicza. 
Zawody zakończyły się w niedzielę. Najlep-

szych zawodników medalami i pucharami uho-
norowali wiceminister sportu Anna Krupka 
i burmistrz Cezary Błach.

Bardzo dobrze zagrali badmintoniści z Suche-
dniowa. Najlepszy wynik uzyskała Kaja Ziół-
kowska reprezentująca Badminton Wschodnią 
Kielce, która trzy razy stawała na najwyższym 
stopniu podium. Ponadto pierwsze miejsca 
wywalczyli jeszcze Jakub Dulemba i Jakub 
Chrząszcz. Było mnóstwo miejsc drugich 

i trzecich. A oto wyniki naszych zawodników:
Kategoria elity
3. Aleksandra Pająk
3. Krzysztof Glijer/Filip Przyjemski 

(Wschodnia)
2. Aleksandra Pająk/Zuzanna Luban 

(Energia Lubliniec)
3. Marek Gałczyński/Agata Kornacka
U-17
3. Julia Pająk
3. Julia Pająk/Weronika Zięba
3. Andrzej Pięta/Weronika Zięba
U-13
1. Kaja Ziółkowska
3. Ewa Bartłomiejczuk
4. Dominika Bartłomiejczuk
3. Jakub Dulemba/Szymon Gwiazda  

(Korona Pabianice)
1. Ziółkowska/Lena Jachimek (School  

Grynia)
3. Ewa i Dominika Bartłomiejczuk
1. Ziółkowska/Kamil Markus (Korona)
4. Kacper Więckowski/Alicja Więckow-

ska

U-11
1. Jakub Dulemba
3. Oliwia Obara
3. Pola Andrzejewska
U-9
1. Jakub Chrząszcz
2. Piotr Sawicz
3. Wiktor Utczyk
2. Gabriela Turska

Jacenty Kita

21. Turniej Seniorów - 
Yonex Open Forever Young

W niedzielę, 8 marca w suchedniowskiej hali 
sportowej odbył się 21. Turniej Seniorów Yonex 
Open Forever Young:

Suchedniowianie zagrali bardzo dobrze  
i 9 razy stawali na podium. debel 25+ - 1. Jo-
anna Fidos/Monika Kowalczyk; gra mie-
szana 30+ - 1. Monika Kowalczyk/Dariusz 

Janik, 2. Joanna Fidos/Sławomir Hetmań-
ski; gra mieszana 35+ - 3. Karolina Olejarz/
Krzysztof Grabek; gra deblowa 40+ - 3. Ma-
rek Gałczyński/Tomasz Stopa; gra mieszana 

40+ - 1. Marek Gałczyński/Dorota Grzej-
dak; gra pojedyncza 55+ - 3. Jacek Persona; 
gra mieszana 55+ - 1. Stanisław Wikło/Ma-
ria Brzeźnicka.

(jaki)
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VI Suchedniowski Bieg Kobiet

W niedziele 8 marca, dokładnie w Dniu Ko-
biet, ulicami Suchedniowa przebiegło niemal 

300 pań na dystansie 5 km (i kilku panów prze-
branych za kobiety) w ramach VI edycji Su-
chedniowskiego Biegu Kobiet pod hasłem Nie 
cyckamy się z rakiem. Sygnał do startu dał bur-
mistrz Cezary Błach, role pilota objął Tomasz 
Kutwin, a rozgrzewkę poprowadziła nieza-
wodna Bożenka.

Bieg miał charakter happeningu, nie liczył 
się czas ani miejsce, ważne było uczestnic-
two, dobra zabawa i idea, jaka przyświecała 

temu wydarzeniu. Prowadzona też była akcja 
profilaktyczna. Wpisowe wynosiło 30 złotych, 
wszystkie zebrane pieniądze przekazane zosta-
ną fundacji Rak’n’Roll.

Na metę jako pierwsze z czasem poniżej 20 
minut przybiegły Maria Pytel ze Staracho-
wic, Wioletta Kierczyńska z Brzezin i Klau-
dia Śmigiel z Kielc. Puchary w formie dam-

skiej piersi wręczał im burmistrz Cezary Błach, 
kwiaty i słodki poczęstunek na mecie oraz go-
rącą herbatę członkowie Świętokrzyskie Sto-
warzyszenie Biegaczy sieBIEGA z Damianem 
Orzechowskim na czele, którego małżonka 
Karolina sześć lat temu była inicjatorką wyda-
rzenia. 

Dzięki licznym sponsorom było mnóstwo na-
gród, które rozlosowano wśród wszystkich bie-
gaczek, a wszystkie panie otrzymały pamiątko-
wy medal.

Organizatorem VI Suchedniowskiego Biegu 

Kobiet była Grupa Biegający Suchedniów, Świę-
tokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA 
oraz Urząd Miasta i Gminy Suchedniów. 

Bieg miał na celu zwrócenie uwagi na pro-
blem chorób nowotworowych wśród kobiet ze 
szczególnym uwzględnieniem raka  piersi, upo-
wszechnienia biegania jako najprostszej formy 
ruchu, promocję aktywności fizycznej i zdro-
wego stylu życia wśród mieszkanek Suchednio-
wa, województwa świętokrzyskiego oraz całe-
go kraju, a także promocję miasta Suchedniów 
jako miasta przyjaznego dla biegaczy. 

Jacenty Kita
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