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* z prac Rady Miejskiej,
* trwają ostatnie prace przy Mauzoleum w Michniowie,
* powstaje Strategia Gór Świętokrzyskich,
* zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie,
* ogłoszenie o naborze do Klubu Seniora w Suchedniowie,
* w przedszkolu i w szkołach,
* pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii,
* wydarzenia sportowe.
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Wernisaż wystawy „Konik, bryczka i klepok…”
W dniu 11 października z zachowaniem reżimu sanitarne-

go w SOK Kuźnica odbył się wernisaż wystawy i podsumowa-
nie projektu Bryczka, konik i klepok. Przedwojenny suchedniow-
ski ośrodek zabawkarski. Przez 7 miesięcy 15 osób pod okiem  
Mistrza Tradycji Włodzimierza Ciszka uczyło się wyrabiania 
zabawek z drewna.

Czytaj na str. 12-14, fotoreportaż na str. 24

Tenisiści Global Pharma Orlicz 1924 uhonorowani
Tenisiści stołowi Global 

Pharma Orlicz 1924 zdoby-
li Puchar TT Inter Cup im. 
Josefa Simecka. 1 paź-
dziernika na ręce preze-
sa klubu Macieja Glijera 
gratulacje i życzenia dal-
szych sukcesów przekazali 
starosta skarżyski Artur Berus, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanow-
ski, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach i jego zastępca Dariusz Miernik.

Czytaj na str. 2

Anioły są wśród nas
7.150 złotych zebrano podczas 

akcji charytatywnej na leczenie 
Macieja Zachariasza. Akcję zor-
ganizował Radek Kowalik i Para-
fialny Klub Seniora.

Radek wykonał 91 anielskich  
fotografii m.in. burmistrzowi  
Cezaremu Błachowi i zastępcy burmistrza Dariuszowi Miernikowi.

Czytaj na str. 9

Ślubowanie w Jedynce i w Ostojowie

Mimo pandemii szkoły starają się pracować normalnie. Przejawem tego jest 
jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu najmłodszych uczniów – ślubowanie  
i pasowanie na ucznia. W minionym miesiącu odbyły się one w SSP Nr 1 i w SSP 
Ostojów.                 Czytaj w tym wydaniu „Gazety”.

Rusza nabór do klubów seniora
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Tenisiści Global Pharma Orlicz 1924 uhonorowani

Tenisiści stołowi Global Pharma Orlicz 1924 
zdobyli Puchar TT Inter Cup im. Josefa Simecka. 
1 października na ręce prezesa klubu Macieja 
Glijera gratulacje i życzenia dalszych sukce-
sów przekazali starosta skarżyski Artur Be-
rus, członek zarządu powiatu Tadeusz Bał-
chanowski, burmistrz Suchedniowa Cezary 
Błach i jego zastępca Dariusz Miernik.

-Suchedniów sportem stoi. Do wielkich suk-
cesów naszych badmintonistów, teraz dołączy-
li tenisiści klubu Global Pharma Orlicz 1924. To 
ogromny sukces zawodników i trenera oraz pre-
zesa klubu. Rozsławiacie nasze miasto i powiat 

w całej Europie. Gratulując już osiągniętych suk-
cesów, życzę dalszych w niedawno rozpoczętym 
sezonie – powiedział burmistrz Cezary Błach 
przekazując M. Glijerowi okolicznościowy list 
gratulacyjny. Prezes Glijer podziękował wła-
dzom powiatu i gminy za pomoc: 

-Bardzo się cieszymy z otrzymanego pucha-
ru. Jest to dla nas niebywała rzecz, bo my je-
steśmy bardzo młodym, sześcioletnim klubem, 
a zaledwie 4 lata działamy w tenisie stołowym. 
To ogromny sukces, za to bardzo dziękuję przede 
wszystkim zawodnikom, ale nie mogę zapo-
mnieć o panu Staroście i panu Burmistrzu. Bez ich 

wsparcia nie udałoby nam 
się zrealizować tego celu. Po-
moc jaka płynie ze starostwa 
i urzędu miasta w Suchenio-
wie jest bardzo znacząca. 
Jeśli ta współpraca będzie 
nadal, to na pewno wynik 
sportowy też – powiedział 
prezes Glijer zaznacza-
jąc, że klub starał się moc-
no promować nasz region 
w Europie. Logo klubu oraz 
obu samorządów zostały 
wyeksponowane m.in. na 
meczu w Stuttgardzie. 

A już w pierwszej poło-
wie 2021 roku zainauguro-
wane zostaną  nowe klubo-
we rozgrywki Europejskiej 

Unii Tenisa Stołowego – Europe Trophy. Polskę 
w tych zmaganiach reprezentować będzie przy-
najmniej jeden przedstawiciel, a jest nim Glo-

bal Pharma Orlicz 1924!  W pierwszych dwóch 
rundach zespoły rywalizować będą w kilku 
strefach. Polska znalazła się w grupie z Cze-

chami, Niemcami, Słowacją, Węgrami, Austrią 
i Liechtensteinem. Triumfatorzy stref awansują 
do turnieju finałowego.

Jacenty Kita
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Dominik Ziętkowski  
z nagrodą kuratora

Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą – nauczać
   M. Twain

Społeczność SSP nr 3 wyraża swoją radość, że 
praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuń-
cza nauczyciela naszej Szkoły, pana Dominika 
Ziętkowskiego, została doceniona przez wo-
jewódzkie władze oświatowe i został on uho-
norowany nagrodą Świętokrzyskiego Kurato-
ra Oświaty.

Gratulujemy!

Gmina Suchedniów wysoko 
w rankingu „Wspólnoty”

Gmina Suchedniów jest na drugim miejscu 
w powiecie, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyj-
ne na jednego mieszkańca. W latach 2017-2019 
było to średnio 588,30 zł, nieco wyżej był tyl-
ko Bliżyn z wydatkami na poziomie 606,03 zło-
tych. Tak wynika z rankingu pisma Wspólnota 
specjalizującego się w tematyce samorządowej. 
Na kolejnych miejscach znalazły się Skarżysko 
Kościelne (543,38 zł), Łączna (472,75 zł) i na 
końcu Skarżysko-Kamienna (267,48 zł). Powiat 
na inwestycje wydaje 142,04 zł w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, co daje mu 238 miejsce na 
około 300 powiatów.

Ranking jest opracowaniem przygotowanym 
przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersy-
tetu Warszawskiego na podstawie zestawień 
danych dot. wszystkich samorządów - danych 
ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS 
i ankiet.

(jk)

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami informuję, że w dniu 26 października 2020 r. na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Suchedniowie 
przy ul. Dawidowicza.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Zmarł Andrzej Kostyrko (1928-2020), ostatni prawnuk 
Emilii Peck

W dniu 8 września w wieku 92 lat zmarł An-
drzej Kostyro, ostatni prawnuk Emilii Peck, syn 
ziemi suchedniowskiej, absolwent Politechniki 
Śląskiej, naukowiec specjalizujący się w chemii 
jądrowej, poliglota, wielki miłośnik poezji.

Swoje wspomnienia opisał w książce za-
tytułowanej Wspomnienia 1928-1946, któ-
rą  osobiście, podczas wizyty w Suchedniowie 
w styczniu 2019 r. przekazał w darze do zbiorów 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suche-
dniowie oraz Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Emilii Peck. 

Jeszcze w styczniu i kwietniu ubiegłego roku 
gościł w Suchedniowie. Podpisywał egzempla-
rze wspomnień, rozmawiał z czytelnikami cie-

kaw ludzi, ich historii, pytał o dawny i dzisiejszy 
Suchedniow. Szczęśliwy, spełniony, otoczony 
miłością i czułą troską Bliskich. 

W ostatnim roku życia spotkał się w Suche-
dniowie z Jakubem Berkmanem, którego 
Teofila Kostyrko, żona suchedniowskiego le-

śniczego Henryka Kostyrko, pomogła ura-
tować przed Zagładą.  Nigdy by się więcej nie 
zobaczyli, gdyby Andrzej Kostyrko nie spisał 
wspomnień z lat wojny, które trafiły w ręce  
Jakuba Berkmana. 

W dniu pogrzebu w dniu 16 października 
z rodziną Zmarłego symbolicznie połączyła się 
młodzież SSP Nr 1 im. E. Peck poprzez odwie-
dziny na grobie E. Peck, zapalenie zniczy i mo-
dlitwę w Jego intencji.
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XXII sesja Rady Miejskiej
30 września w sali konferencyjnej magistratu 

odbyła się XXII w kadencji 2018-2023 sesja Rady 
Miejskiej w Suchedniowie, której przewod-
niczył Krzysztof Adamiec, przewodniczący 
rady. Po raz pierwszy od marca uczestniczyli 
również w niej sołtysi i przewodniczący osiedli. 

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów 
z poprzednich sesji, nadszedł czas na zabranie 
głosu przez zaproszonych gości.

Co ze wschodnią obwodnicą  
Suchedniowa?

W tym punkcie obrad o głos poprosiła dorad-
ca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba. 
–Ostatniego września zakończyły się konsultacje 
Strategii Województwa 2030+. Około 20 gmin 
m.in. Bodzentyn, Masłów, Łagów, Nowa Słupia, 
Końskie, Starachowice złożyły do tego dokumenty 
wnioski w sprawie umieszczenia w niej budowy 
obwodnic. Pytałam marszałka Andrzeja Bęt-
kowskiego o to, czy taki wniosek wpłynął z Su-
chedniowa. Okazało się, że nie, mimo że w lip-
cu 2019 roku rozmawiałam o tym na jednym ze 
spotkań, na którym był burmistrz, gmina takiego 
wniosku nie złożyła. Zaczęłam więc szukać pod-
miotu, który tego dokona i uczynił to zarząd wo-
jewództwa. Ufam, że teraz rada miejska zajmie 

się tematem i uzna go za swój, gdyż na takie pro-
jekty będą pieniądze unijne z nowej perspektywy 
– mówiła M. Zuba. 

Odnosząc się do powyższego burmistrz  
Cezary Błach wyjaśnił, że gmina jest człon-
kiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, któ-
ry jest bardzo prężną, najlepiej zorganizowaną 
grupą samorządów w regionie. Propozycje do 
Strategii Województwa 2030+ gmina złożyła 
poprzez właśnie ten związek w ramach Strate-
gii Gór Świętokrzyskich.  Wśród nich znalazła się 
propozycja budowy obwodnicy Suchedniowa. 
Są tam zapisy odnośnie rozwoju szlaku Green 
Velo, gdyż Suchedniów jest bramą Gór Świę-
tokrzyskich. W Strategii zapisano inwestycje 
kanalizacyjne, dotyczące czystego powietrza, 
transportu niskoemisyjnego. Do strategii wo-

jewództwa jest wpisana modernizacja drogi 
nr 751 Suchedniów-Bodzentyn. Burmistrz po-
informował, iż wspólnie z radną wojewódzką 
Agnieszką Buras czynią starania, aby moder-

nizacja tej drogi rozpoczęła si w 2021 r.
Wystąpienia gości, wnioski i zapyta-

nia radnych
Sołtys Krzyżki Halina Ostrowska wnio-

skowała o naprawę całego odcinka drogi w tej 
miejscowości oraz pytała o to, co się dzieje z lo-
kalem na potrzeby przyszłego koła gospodyń 
wiejskich. Przewodnicząca zarządu osiedla nr 
7 Teresa Sułek poruszyła tematykę radykalnej 
podwyżki cen za wywóz odpadów i braku szer-
szej informacji na ten temat, wnioskowała też 
o naprawę drogi w kierunku Stokowca.

Wiesław Biskup pytał burmistrza o to, jakie 
inwestycje na naszym terenie zostały zawarte 
w Strategii Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
i o to, jakie gmina złożyła wnioski w ramach 
rządowych środków covidowych. Krzysztof 
Adamiec z kolei wnioskował o naprawę ul. Ko-
szykowej i drogi na Kaczce.

Odpowiedzi burmistrza
Burmistrz Cezary Błach odpowiedział, że 

generalnie remonty dróg gminnych będą reali-
zowane w miarę posiadanych środków. 

Gmina stara się uregulować kwestie zwią-
zane z pozyskaniem lokalu na potrzeby KGW 
w Krzyżce. W związku ze śmiercią pracownika 
odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami 
(został już ogłoszony nabór na to stanowisko), 
jest opóźnienie z wysyłką informacji do miesz-
kańców na temat nowych stawek za wywóz 
odpadów. Jeśli chodzi o inwestycje covidowe 
dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, to gmina złożyła cztery kapi-
tałochłonne wnioski, które dotyczą:
•	 przebudowy	 ul.	 Stokowiec	 –	 wnioskowa-
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na kwota to 16.000.000 zł (dofinansowa-
nie 100%);

•	 budowy	 kanalizacji	 na	 ul.	 Żeromskiego	 –	
wnioskowana kwota to 14.175.419,20 zł (do-
finansowanie 88,60%);

•	 przebudowy	 oczyszczalni	 ścieków	 –	 wnio-
skowana kwota to 14.900.000 zł (dofinanso-
wanie 100%);

•	 budowy	 budynku	 usługowego	 na	 terenie	
OSiR – wnioskowana kwota to 2.250.000 zł 
(dofinansowanie 100%).

Gmina Suchedniów złożyła akces do Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

Budżet po pierwszym półroczu
Informację o wykonaniu budżetu za I pół-

rocze 2020 roku przedłożył burmistrz Ceza-
ry Błach. Na 30 czerwca plan dochodów za-
mknął się wskaźnikiem wykonania na poziomie 
50,7%. Dochody z podatków i opłat zrealizo-
wano na poziomie 55,7%, udziały w podatkach 
45,3%, subwencje 57,1%, dotacje w 54,5%. 
Wpływy dochodów od jednostek budżeto-
wych osiągnęły wskaźnik wykonania planu 
w wysokości 32,6%, dochody z majątku gminy 
osiągnęły 102,3% zaplanowanych, a realizacja 
pozostałych dochodów zamknęła się wskaźni-
kiem 55,9%.

W I półroczu z budżetu wydatkowano 
25.548.346,61 zł, co stanowi po zmianach 
44,36% planu. Wydatki majątkowe w tej kwo-
cie to 4.424.723,01 zł tj. 35,2% zaplanowanych.  
W I półroczu po stronie dochodów budżet zwięk-
szył się w stosunku do planu o 1.212.648,96 zł, 

a plan wydatków o 1.259.995,13 zł. Na dzień 
30 czerwca budżet miał nadwyżkę w wysoko-
ści 1.914.380,26 zł. Zadłużenie gminy wynosi 
18.980.000 zł, co stanowi około 35,0% docho-
dów zaplanowanych.

Pozytywną opinię RIO o wykonaniu budżetu 
za I półrocze odczytała skarbnik gminy Urszu-
la Nowak. Ponadto Małgorzata Wiśniew-
ska przedłożyła informację o wykonaniu pla-
nu MGBP, a Andrzej Karpiński SOK Kuźnica. 
Warto odnotować, że ośrodek pozyskał 3 dota-

cje z MKiDN oraz Narodowego Centrum Kultury 
w łącznej wysokości 60.000 złotych.

Szkoły przed nowym rokiem szkolnym
Informację o przygotowaniu placówek 

oświatowych na terenie Gminy Suchedniów do 
roku szkolnego 2020/2021 przedłożyła Beata 
Kaszuba. Od 1 września w przedszkolu samo-
rządowym z zajęć korzysta 162 przedszkola-
ków w 7 oddziałach, w tym 1 popołudniowym.  
Do przedszkola niepublicznego Planeta uczęsz-
cza 14 dzieci. W szkołach podstawowych uczy 
się łącznie 622 uczniów w 41 oddziałach oraz 
w 5 klasach 0 (SP 1 – 244, SP 3 – 297, SP Osto-
jów – 151). We wszystkich szkołach są świetlice 
oraz stołówki, z których korzysta 427 uczniów. 
Z dowozu korzysta 199 dzieci. Łącznie we 
wszystkich placówkach zatrudnionych jest 112 
nauczycieli i 45 pracowników administracji i ob-
sługi. W okresie wakacji w szkołach przeprowa-
dzono niezbędne remonty, a przed 1 września, 
w związku z sytuacją epidemiologiczną, wdro-
żono wszystkie zalecenia i procedury Minister-

stwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdro-
wia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uchwały rady
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazwą Kościelna I. Dokona-
ła też wyborów uzupełniających ławników do 
Sądu Okręgowego w Kielcach. Podjęła uchwa-
ły w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 

– 2038 (za – 8, przeciw – 3, wstrzymało się 
– 3), zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 
rok 2020 (za – 8, przeciw – 4, wstrzymało się 
– 2), określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, poboru podatków w drodze in-
kasa oraz określenia inkasentów (za – 2, prze-
ciw – 12, wstrzymało się – 0), wydzierżawienia 
działki nr 6553/74 o powierzchni 0,0291 ha po-
łożonej w Suchedniowie (za – 14, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0), wyrażenia zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej (za – 10, przeciw – 3, wstrzymało 
się – 1), zmieniającej uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na obciążenie służebnością przesy-
łu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Suchedniów (za – 14, przeciw – 0, wstrzyma-
ło się – 0) oraz w sprawie przekazania skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę (za – 
14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Jacenty Kita
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Budowa Mauzoleum dobiega końca
Dobiegają końca prace budowlane oraz zwią-

zane z przygotowaniem ekspozycji w Mauzo-

leum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Mich-
niowie. Przypomnijmy, że w kwietniu 2010 
roku Muzeum Wsi Kieleckiej podpisało umowę 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na modernizację Mauzoleum Martyro-
logii Wsi Polskich w Michniowie. Po dekadzie 

prace dobiegają końca. Kosztem około 42 mln 
złotych powstał obiekt, który ma ponad 16 ty-
sięcy metrów kwadratowych powierzchni!

Jednak planowane na 10 listopada br. uro-

czyste otwarcie obiektu zostało przesunięte 
w czasie. –Z uwagi na pandemię ta data jest już 

nieaktualna. Otwarcie musimy przesunąć w cza-
sie – mówi Ewa Kołomańska, kierownik Mau-
zoleum.

Na końcowym etapie jest przygotowywanie 
wystawy wewnętrznej. Przy budynku trwają 
ostatnie prace związane z zagospodarowaniem 
terenu, Ustawiono już modrzewiowe krzyże, 
a stare krzyże znajdują się między nimi. Im bar-
dziej posuwamy się ku szczytowi wzgórza, tym 
jest ich więcej. Na ścianach umieszczono meta-
lowe tabliczki z nazwami ponad 800 spacyfiko-
wanych w czasie wojny polskich wsi. 

Sam budynek, wyglądem nawiązujący do 
stodoły, składa się z 9 modułów. Najpierw 
wchodzi się do Domu Ciszy z kaplicą, choć nie 
pełni jedynie funkcji religijnej. Przez cały czas 

odczytywane tam będą nazwy zniszczonych 
wiosek i nazwiska zamordowanych. Dalej jest 
dział poświęcony początkowi wojny i polityce 
okupantów wobec wsi. Kolejny dotyczy depor-
tacji ludności. Następny - ludobójstwu. Piąty 
moduł przedstawia historię Michniowa, jako 
przykładu okrucieństwa okupantów. Następ-
nie poznamy sprawców zbrodni, potem ofiary, 
a następnie straty, jakich doznała wieś w czasie 
okupacji. Jest też Korytarz żydowski, poświęco-

ny kwestii pomocy mieszkańców wsi udzielanej 
Żydom.	 Nie	 zabraknie	 też	 multimediów	 m.in.	
wystawa pokazująca, jak wojnę postrzegały 
dzieci. Można będzie zobaczyć wstrząsające, 
dziecięce rysunki wykonane tuż po wojnie.

Wewnątrz dominują postarzane beton, 
drewno i metal. Każdy kolejny moduł posiada 
coraz więcej szczelin i pęknięć, obrazując po-

garszającą się sytuację polskich chłopów w cza-
sie okupacji. Ostatnia część posiada już tylko 
fragmenty dachu, bez oszklenia rozstępów.

Jacenty Kita
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Kultura
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD,

ogłasza
KONKURS NA NAJCIEKAWSZY POMYSŁ PROMOCJI 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ
autorstwa artystki ludowej Lucyny Kozłowskiej
Zapraszamy do udziału 

grafików, projektantów, ar-
tystów-plastyków, uczniów 
i studentów szkół i kierun-
ków artystycznych, a także 
osoby amatorsko zajmujące 
się projektowaniem i szero-
ko pojętą sztuką.

Praca konkursowa:
•	 powinna	 być	 wyko-

nana w wersji cyfro-
wej i może mieć jedną 
z dwóch form:

•	 dokumentacji	fotograficznej	gotowego	dzieła,
•	 projektu	koncepcyjnego,
•	 powinna	 przedstawiać	 motyw	 świętokrzyskiej	 wyci-

nanki ludowej autorstwa Lucyny Kozłowskiej wybrany 
spośród wzorów dołączonych do Regulaminu Konkursu.
Prace konkursowe należy przesyłać na adres email: me-

diateka@suchedniow.pl  do dnia 15.11.2020 r.
Łączna pula nagród dla Autorów nagrodzonych prac 

wynosi 3 000 zł.
Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Powiatu 

Skarżyskiego, Prezydenta Skarżyska-Kamiennejoraz Bur-
mistrza Suchedniowa.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród od-
będzie się w dniu 9 grudnia 2020 r w Miejskim Centrum 
Kultury w Skarżysku-Kamiennej, podczas uroczystego 
podsumowania projektu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt.: Gi-
gabajty tradycji, transfer doświadczeń. Świętokrzyska Wyci-
nanka Ludowa online współfinansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 
programu Kultura ludowa i tradycyjna, a jego celem jest 
zachowanie i utrwalanie lokalnego dziedzictwa – ŚWIĘTO-
KRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ.

***
REGULAMIN

KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY POMYSŁ PROMOCJI ŚWIĘ-
TOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ

Organizator: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD 
PRĄD.  

Partner: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Ka-
miennej.  

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Skarżyskiego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Prezydent Miasta 
Skarżyska-Kamiennej.

I. Informacje ogólne.
1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt.: „Gi-

gabajty tradycji, transfer doświadczeń. Świętokrzyska 
Wycinanka Ludowa online” współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. 

2. Celem konkursu jest zachowanie i utrwalanie lokalne-
go, ginącego dziedzictwa – ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCI-
NANKI LUDOWEJ autorstwa artystki ludowej Lucyny Ko-
złowskiej. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski.
2. Konkurs jest skierowany do grafików, projektantów, ar-

tystów-plastyków, uczniów i szkół artystycznych i stu-
dentów kierunków artystycznych, a także osób amator-
sko zajmujących się projektowaniem i szeroko pojętą 
sztuką. Prace mogą być zgłaszane przez indywidual-
nych uczestników oraz przez zespoły projektowe.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Orga-
nizatora, pracownicy Partnera, a także członkowie ich 
najbliższych rodzin, jak i członkowie zespołu projekto-
wego. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobro-
wolny. 

5. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace 
konkursowe. 

6. Prace konkursowe należy przesłać w formie plików gra-
ficznych JPG na adres email: mediateka@suchedniow.pl 

7. W treści wiadomości należy podać: 
-  imię, nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu oraz 

imię i nazwisko każdego z członków zespołu, 
-  adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma 

zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie, 
-  adres zamieszkania, 
-  telefon kontaktowy,

 Do zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy dołączyć 
skan pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.  

8. W konkursie będą ocenianie wyłącznie prace zgłoszone 
do dnia 15.11.2020 r. włącznie.
III. Wymagania dotyczące pracy konkursowej.  

1. Praca konkursowa powinna być wykonana w wersji cy-
frowej i może mieć jedną z dwóch form:
1) dokumentacji fotograficznej gotowego dzieła, 
2) projektu koncepcyjnego, 
przy czym obie wersje powinny zostać uzupełnione opi-

sem uwzględniającym zastosowane techniki, metodolo-
gię, materiały etc.,  
2. Praca konkursowa powinna przedstawiać motyw świę-

tokrzyskiej wycinanki ludowej autorstwa Lucyny Ko-
złowskiej. 

3. Wzory wycinanki do wykorzystania w pracy konkurso-
wej stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.  

4. W pracy konkursowej należy wykorzystać minimum 1 
wzór wycinanki spośród wzorów załączonych do Regu-
laminu, przy czym dozwolone jest wykorzystanie całej 
grafiki lub jej wybranych motywów, a także modyfika-
cje kolorów i formatu. 

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wyko-
nane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, 
nieprezentowane i nienagradzane.

6. Fotografie stanowiące część składową pracy konkurso-
wej należy przesłać w formacie plików JPG o rozdziel-
czości minimum 300 dpi 
IV. Ocena prac konkursowych.

1. Oceny prace konkursowe dokona komisja konkursowa, 
powołana przez Organizatora, w skład, której wejdą ar-
tyści-plastycy, przedstawiciel starostwa powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej oraz przedstawiciele instytucji 
kultury z terenu powiatu skarżyskiego.

2. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostatecz-
ne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Kon-
kursu. 
IV. Nagrody.

1. Łączna pula nagród dla autorów nagrodzonych prac wy-
nosi 3 000,00 zł, w tym:
1) nagrody finansowe o wartości 1 500,00 zł ufundowa-

ne przez Starostę Powiatu Skarżyskiego, 
2) bony podarunkowe o wartości 1 000,00 ufundowane 

przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,
3) nagrody o wartości 500,00 ufundowane przez Bur-

mistrza Miasta i Gminy Suchedniów. 
2. Autorzy prac nominowanych do nagród zostaną poin-

formowani o nominacji drogą mailową i telefoniczną do 
dnia 4 grudnia 2020 r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród 
będzie miało miejsce w dniu 9 grudnia 2020 r. w Miej-
skim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, podczas 
uroczystego podsumowania projektu.
V. Prawa autorskie.
W chwili otrzymania informacji o wygranej, Autorzy 

zwycięskich prac nieodpłatnie przenoszą na Organizato-
ra wszelkie autorskie prawa majątkowe do złożonych do 
konkursu prac na wszelkich polach eksploatacji, o których 
mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1231 ze zm., przy czym realizacja uprawnień z tytułu praw 
autorskich, odbywać się będzie wyłącznie w zakresie wyni-
kającym z celów statutowych Organizatora.

VI. Dane osobowe.
1. Nadesłane do Konkurs dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane przez Organizatora, który jest admini-
stratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie da-
nych osobowych z 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 
1781 r., ze zm.), w celu wykonania obowiązków zwią-
zanych z Konkursem, Podanie ich jest dobrowolne, lecz 
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wyra-
żenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
obejmujących imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek 
i wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku do ce-
lów Konkursu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowa-
dzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania 
/odbioru nagrody, a także realizacji uprawnień z tytu-
łu praw autorskich, zgodnie z postanowieniami pkt 6. 
Regulaminu Konkursu, w zakresie wynikającym z celów 
statutowych Organizatora. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas reali-
zacji Konkursu oraz okres obowiązywania uprawnień 
Organizatora uzyskanych na podstawie przystąpienia 
Uczestnika do Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny 

adres e-mail konkursu: mediateka@suchedniow.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje  
 uczestników na stronie internetowej www.stowarzysze-

niepodprad.pl  co najmniej na 5 dni przed wprowadze-
niem zmian.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulami-
nem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy pra-
wa polskiego.

4. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczest-
nika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa 
w Konkursie.
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W Gminie i okolicy

Budowanie wspólnoty ducha i interesów
To główny cel Strategii Rozwoju Gór Świę-

tokrzyskich na lata 2020-2027 wypracowanej 
przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, do 

którego należy 11 samorządów, w tym Gmina 
Suchedniów. Debata nad Strategią z udziałem 

burmistrza Cezarego Błacha 29 września od-
była się w Szklanym Domu w Ciekotach.

Opracowanie dokumentu poprzedziły ba-
dania, które wskazały mocne i słabe strony, 
ale także szanse, jakie stoją przed regionem. 
Z diagnozy wynika, że ludzie chcą mieszkać na 
tym terenie, największą grupę stanowią osoby 
w wieku produkcyjnym, gminy generują do-
chody własne, ale wciąż na niskim poziomie 
jest przedsiębiorczość, a liczne grono osób ko-

rzysta z pomocy społecznej. Problemem jest 
także zanieczyszczenie środowiska.

Strategia zakłada rozwój turystyki, poprzez 
budowę sieci ścieżek rowerowych, ekologiczny 
transport wokół Gór Świętokrzyskich dla miesz-
kańców i turystów, udostępnienie szlaków 
turystycznych dla osób niepełnosprawnych, 
zbudowanie centrum edukacji przyrodniczej 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej 
Słupi, a nawet budowę wieży obserwacyjnej 
na Łysicy. Ważne jest także tworzenie klimatu 
turystycznego w miejscowościach pełniących 
funkcje czysto turystyczne. W strategii sporo 
miejsca poświecono na ochronę środowiska: 
czyste powietrze oraz zabezpieczenie ubywają-
cych zasobów wód gruntowych.

W debacie uczestniczyła liczna grupa go-
ści, w tym: wiceminister spraw zagranicznych 
Piotr Wawrzyk, poseł Agata Wojtyszek, 
senator Krzysztof Słoń i doradca wojewody 
świętokrzyskiego Maria Zuba.

Elementy wypracowane w Strategii Gór Świę-
tokrzyskich będą włączone do Strategii Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 2030+.

Jacenty Kita
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AkcjA chArytAtyWnA

Anioły są wśród nas
7.150 złotych zebrano podczas akcji chary-

tatywnej na leczenie Macieja Zachariasza.  

Akcję zorganizował Radek Kowalik i Parafial-
ny Klub Seniora.

W niedzielę od 9.00 do 13.00 przed Ośrod-
kiem Kultury Chrześcijańskiej każdy mógł wrzu-
cić datek i podzielić się sercem oraz wykonać 

fotografię na tle skrzydeł muralu przedstawia-
jącego skrzydła anioła. Łącznie Radek wyko-
nał 91 fotografii m.in. burmistrzowi Cezaremu 
Błachowi i zastępcy burmistrza Dariuszo-
wi Miernikowi.

- Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Suchedniowa. Największa fre-

kwencja była po mszach świętych. Nie wszyscy 
chcieli zdjęcia, część osób przychodziła  i wspie-
rała akcję na rzecz pana Maćka, inni robili so-

bie zdjęcia na tle skrzydeł, które drukowałem na 
miejscu - mówił pomysłodawca akcji. 

W międzyczasie wolontariusze pracowali 
przy dokończeniu muralu. Obok skrzydeł zna-

lazł się cytat z Antoniego de Saint Exupery’ego 
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą 
nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.

Radosław Kowalik jest autorem wielu cie-
kawych inicjatyw w Suchedniowie, w tym ak-
cji malowania murali, które pokrywają mało 
atrakcyjne, zniszczone lub pokryte wulgarny-
mi napisami ściany i miejsca w mieście. W tym 
przypadku wraz z paniami z Klubu Seniora przy 
Parafii Świętego Andrzeja w Suchedniowie 
stworzył Anielskie skrzydła. Został on wykona-
ny dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich.

Jak zapowiada Radosław Kowalik to nie 
ostatnia akcja z wykorzystaniem muralu, po-

dobna inicjatywa ma zostać zorganizowana 
w okolicach świąt Bożego Narodzenia. 

Jacenty Kita
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PodSumoWAnie Projektu

Wernisaż wystawy „Konik, bryczka i klepok…”

W dniu 11 października z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica odbył się wernisaż wystawy 

i podsumowanie projektu Bryczka, konik i kle-
pok. Przedwojenny suchedniowski ośrodek za-
bawkarski. Przez 7 miesięcy 15 osób pod okiem 
Mistrza Tradycji Włodzimierza Ciszka uczyło 
się wyrabiania zabawek z drewna.

Rok 2020, pomimo trudów pandemii, przy-
niósł wiele nowych inicjatyw oraz działań 

w SOK Kuźnica, które zyskały poparcie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym 
z nich był projekt Bryczka, konik i klepok. Przed-
wojenny Suchedniowski Ośrodek Zabawkarski 

w ramach programu Mistrz Tradycji, który jest 
najnowszą propozycją MKiDN.

Wernisaż otworzył dyrektor Kuźnicy  
Andrzej Karpiński, który na wstępie stwier-
dził: - Cel projektu był jasny, ocalić od zapo-
mnienia Przedwojenny Suchedniowski Ośrodek 
Zabawkarski. Marzenie, które staje się czymś 
bardzo realnym. Wystawa zorganizowana w Su-
chedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica kończy 
niejako sześciomiesięczny warsztatowy cykl szko-

leniowy, którym mistrz tradycji Włodzimierz Ci-
szek jeden z ostatnich artystów, rzemieślników 
kontynuujących to rzemiosło prowadził warszta-
ty z grupą 15 osób. Ta wystawa to efekt tej pra-
cy. Mamy nadzieję, że osoby, które uczestniczyły 
w projekcie będą kontynuować tradycje Suche-
dniowskiego Ośrodka Zabawkarskiego i drew-
niana zabawka pochodząca z naszego regionu 
będzie dziedzictwem, z którego wszyscy będzie-
my dumni.

O samym projekcie opowiadała Agnieszka 
Włodarczyk-Mazurek, koordynator projek-

tu. - 15 osób, które wzięło udział w tym projek-
cie to są artyści. Przeważnie osoby, które w jakiejś 
mierze mają coś wspólnego ze sztuką. Myślę, że 
te osoby będą kontynuować to działo czyli tą za-
bawkę ludową na kielecczyźnie, ponieważ to jest 
nasze dziedzictwo. Dziedzictwo, którego prak-
tycznie już nie ma. Jest tylko jeden człowiek, nasz 
mistrz tradycji, który jeszcze potrafi taką zabawkę 
tradycyjną wykonać, który zna wzorniki. Ja mam 
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PodSumoWAnie Projektu

nadzieję, że po tym projekcie będzie jeszcze pięt-
naścioro jego uczniów, którzy również będą kon-
tynuowali to dzieło.

 Zebrani obejrzeli film autorstwa Mateusza 
Sadzy opowiadający o tym, co się działo pod-
czas warsztatów. W filmie zawarto też wypo-
wiedzi Mistrza oraz uczestników projektu. Po 
projekcie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy 
prezentujące prace powstały podczas projek-

tu realizowanego w ramach programu Mistrz 
Tradycji finansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warsza-
wie. Mistrz Tradycji Włodzimierz Ciszek i jego 
15 uczniów zaprezentowali blisko 100 suche-
dniowskich zabawek ludowych. Wernisażowi 
towarzyszyła wystawa fotograficzna Mileny 
Sieczki ilustrująca proces szkoleniowy.

Włodzimierz Ciszek wykonuje zabawki, 
podobnie jak jego ojciec - Stanisław. Są one 
jednak trochę inne i zawierają nutę jego indy-
widualizmu. Szczególnie znany jest z różnego 
rodzaju koników, choć w swoim repertuarze 
twórczym ma również sześcienne grzechotki 
(zwane scyrkowkami) bryczki z konikami, poru-
szające się na kijku karuzelki i klepoki, dziobiące 
kurki i kogutki oraz wozy wasągowe z woźni-
cą i koniem na kołach. Jest człowiekiem chęt-
nie biorącym udział w różnego rodzaju poka-

zach i konkursach, czego przykładem może być 
uczestnictwo w projekcie Letniej Szkoły Zabaw-
karstwa i udział w konkursach i wystawach re-
alizowanych przez muzea etnograficzne, a tak-
że Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 
gdzie w X Jubileuszowym Międzynarodowym 
Konkursie na Zabawkę Tradycyjną otrzymał 
wyróżnienie I stopnia. Nadal aktywnie two-
rzy, choć już przy współudziale współczesnych 

narzędzi; sam maluje wzory na zabawkach 
i sprzedaje swoje wyroby zarówno w kraju, jak 
i za granicą. 

Strategicznym celem projektu  było  wspar-
cie zjawiska  związanych  z  kulturą tradycyjną 

funkcjonującą na poziomie lokalnym - zabaw-
ką ludową, która praktycznie przestaje istnieć. 
Inicjatywa miała przyczyniać się do integracji 
członków społeczności, wśród których zabawka  
funkcjonowała i w niewielkim już stopniu funk-
cjonuje, w ramach którego jest przekazywana 
(transmitowana). Bardzo ważny był między-
pokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności ze 
szczególnym naciskiem na ich unikalność oraz 
na to że praktycznie przestaje istnieć. Przekaz 
wiedzy i umiejętności wykonywania tradycyj-
nych suchedniowskich zabawek odbywał się 
pomiędzy Mistrzem Włodzimierzem wywo-
dzącym się z tej wspólnoty i kultury, a lokalny-
mi młodymi artystami.

Włodzimierz Ciszek bardzo dobrze spraw-
dził się w roli nauczyciela - Mistrza, początko-
wo może trochę nieśmiało, lecz każde kolejne 
spotkanie dawało poczucie pewności. Przeka-
zał swoim uczniom to co konieczne i pozwolił 
im na wżycie się w twórczy sposób. Zacytujmy 
jedną z uczestniczek: My to cały tydzień czeka-
my, żeby się spotkać z Włodkiem i coś z nim ra-
zem porobić.

Zatrzymam się nad zabawkami, które wyko-
nała Paula Biskup, która zrobiła rzecz niezwy-
kłą, ponieważ zabawkę ludową ubrała w bardzo 
współczesny kostium, smaczny i niezwykle ory-
ginalny. Wszystkie jej zabawki stanowią kom-
plet. Utrzymane są w jednej kolorystyce turku-
su oraz naturalnego drewna. Elementy okrągłe 
mają wzór precyzyjnej mandali, a siedziska koni 
są wyłożone tapicerką. Ich widok zaskakuje 
i przywodzi na myśl pałace, a nie wiejskie cha-
ty. Profesjonalny warsztat, zmysł artystyczny 
i wyobraźnia pozwoliły zaadoptować zabawkę 
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PodSumoWAnie Projektu

ludową w bardzo twórczy sposób.
Całość projektu ma  bogatą dokumentacje 

zarówno fotograficzną, jak i filmową dzięki fir-
mie MM Production - Milena Sieczka i Mate-
usz Sadza. Na jej podstawie powstał film do-
kumentalny o całym procesie szkoleniowym 
oraz o Mistrzu - Włodzimierzu Ciszku. Film 
miał swoją premierę podczas wernisażu wysta-
wy prac powstałych podczas projektu 11 paź-
dziernika 2020 r. Towarzyszyła mu wystawa 
fotograficzna Mileny Sieczki, która zilustro-
wała pracę podczas warsztatów oraz przed-
stawiła uczestników. Zdjęcia uczniów są wy-
konane z przedmiotami, które identyfikują ich 
na co dzień, niekoniecznie związanych z pro-
jektem. Autorem identyfikacji graficznej pro-
jektu, plakatów i zaproszeń jest znany kielecki 
grafik Grzegorz Chorążek. Autorem aranżacji 
wystawy prac uczestników projektu w suche-
dniowskiej Kuźnicy był Radosław Kowalik.

Ocalić od zapomnienia Przedwojenny Su-
chedniowski Ośrodek Zabawkarski – marzenie, 
które staje się powoli czymś realnym. Zaanga-
żowanie uczestników zadania, wspólne plany, 
przyjaźń z  p. Włodkiem zaowocowała podtrzy-
maniem tradycji i pomocą w działaniach arty-
stycznych sobie nawzajem. Suchedniowska za-

bawka może już trochę inna od tej tradycyjnej, 
będzie dalej wytwarzana. Powoli wkrada się 
w serwisy kupna sprzedaży, wystawiana jest 
w witrynach lokalnych sklepów i pracowni ar-
tystycznych. Niewątpliwie jest to dziedzictwo, 
którym warto jest się chwalić.

Mało jest projektów, których wszyscy żałują, 
że się kończą, ale też z takim przekonaniem, że 
praca została dobrze wykonana, a jej rezultaty 
będą obecne w przestrzeni publicznej jeszcze 
przez lata.

Udział w projekcie wzięli: Radosław Ko-
walik - Pracownia Artystyczna Deska, Mag-
dalena Sułek - Pracownia Ceramiczna, Ośro-
dek Rozwoju Kreatywnego i Turystyki Konnej 
Ignacówka, Katarzyna Nieczajew - Pracow-
nia artystyczna Pani od rekwizytów, Monika 
Smolińska - Pracownia artystyczna Papier 
Klej Nożyczki, Agnieszka Maślak - artysta pla-
styk, Krzysztof Maślak - złota rączka, kole-
jarz, Krzysztof Karbownik - Kierownik Dzia-
łu naukowego Muzeum Wsi Kieleckiej, Paulina 
Śmigiel - uczennica szkoły plastycznej w Kiel-
cach, malarka zajmująca się również filmem, 
Katarzyna Gulińska - uczennica szkoły pla-
stycznej w Kielcach rzeźbiarka i muzyk, Michał 
Gałczyński - cyklista, fotograf, pasjonat sztuki 
ludowej, Paula Biskup - Pracownia Konser-
watorska Sztuka z piwnicy, Krzysztof Dalach 
- pracownia Pedroon - drewniane artykuły go-
spodarstwa domowego, Wioletta Kutwin 
- wnuczka suchedniowskiego zabawkarza, 
Witold Szymczyk - student, majsterkowicz, 
Stanisław Szymczyk - uczeń, konstruktor 
klocków lego.

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
Jacenty Kita

WY Tańcz Szansę. Wyposa-
żenie taneczno - muzyczne 
SOK „Kuźnica”

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
mamy jedną z najlepiej wyposażonych sal 
tanecznych w województwie świętokrzy-

skim. -Sala została doposażona w ramach 
projektu WY Tańcz Szansę, który był współfi-
nansowany przez MKiDN w ramach programu 
Infrastruktura Domów Kultury. Zadanie pole-
gało na zakupie wyposażenia sali tanecznej /
lustrzanej/ w niezbędne elementy do popra-
wy jakości prowadzonych zajęć taneczno - ba-
letowych w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 
Kuźnica. Brakujące elementy to podłoga bale-
towa 12 x 8 m, trzy sztuki podwójnych wolno-
stojących drążków baletowych, nadmuchiwa-
na mata gimnastyczna, ścieżka akrobatyczna, 
drabinka rehabilitacyjno - gimnastyczna. Po-
nadto został zakupiony specjalistyczny mik-
ser cyfrowy Behringer X32, projektor multime-

dialny i podium w celu obsługi ogólnopolskich 
turniejów tanecznych organizowanych przez 
SOK Kuźnica oraz cztery pufy przeznaczonych 
do kącika relaksu dla dzieci – mówi dyrektor  
Andrzej Karpiński.

Kwota dofinansowania MKiDN to 20.000 zł, 
a wartość całego projektu to 29.000 zł.
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W SzkołAch

Dzień Edukacji Narodowej 
w SSP w Ostojowie

Kilka ostatnich miesięcy, kiedy nowa rzeczy-
wistość narzuciła nam ograniczenia, uczniowie 
zrozumieli, że szkoła jest dla nich cennym da-
rem, a nie przykrym obowiązkiem. Nowe oko-
liczności pozwoliły spojrzeć na edukację jako na 
bardzo ważną wartość. Mimo postępu techno-
logicznego i wykorzystania technik multime-
dialnych, nie jesteśmy w stanie zastąpić na-
uczyciela – przewodnika pomagającego wejść 
w trudny, wymagający świat. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym 
wyjątkowym dniu każdy nauczyciel i pracow-
nik naszej szkoły otrzymał pamiątkowe życze-
nia multimedialne, w których wychowanko-
wie wyrazili swoją wdzięczność za codzienną 
i wytrwałą pracę wkładaną w kształtowanie 
postaw, zachowań, umiejętności. Uczniowie 
wykazali się pomysłowością podczas przygoto-
wywania prezentacji multimedialnej. 

Nauczyciele pragną zaś, aby ten rok szkolny 
przebiegał zdrowo i bezpiecznie.

Dzień Papieski w SSP w Ostojowie

Totus Tuus - to hasło XX Dnia Papieskiego, 
które nawiązuje do fundamentalnych dla św. 
Jana Pawła II słów zawierzenia Bogu przez Ma-
ryję. Wyraża przywiązanie Papieża Polaka do 
pobożności maryjnej i towarzyszyło mu przez 
całe życie. 

9 października uczniowie SSP w Ostojo-
wie uczcili pamięć św. Jana Pawła II, zapalając 
symboliczny znicz pamięci pod jodłą papieską. 
W ramach katechezy przybliżyli sobie postać 
i nauczanie Ojca Świętego, ze szczególnym ak-
centem na naukę św. Jana Pawła II.

Spotkania profilaktyczne w SSP w Ostojowie
W dniu 22 września 2020 r. odbyły się spotka-

nia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.  Kom. Anna Sławińska 
przekazała uczniom klas 0- VIII cenne informa-
cje. Przybliżono zadania, jakie najczęściej wy-
konują policjanci podczas służby. Zostały omó-
wione elementarne zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w ruchu drogowym, w obszarze 
zabudowanym i poza nim. Zwrócono szczegól-
ną uwagę na zachowanie rowerzystów, na obo-
wiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza 
strefą zabudowaną elementów odblaskowych 
lub kamizelek. Przybliżono również tematykę 
bezpiecznego  korzystania z Internetu,  kon-
taktu z osobami obcymi. Korzystając z pięknej 
pogody spotkania odbyły się na świeżym po-
wietrzu.

Z Żelazowej Woli do Łazienek 
Królewskich. Lekcje online 
w SSP w Ostojowie

We wrześniu klasy IV i V brały udział w lek-
cjach online Z Żelazowej Woli do Łazienek Kró-
lewskich. Chopin, muzyka i przyroda. 

Uczniowie w mgnieniu oka przenieśli się do  
Żelazowej	 Woli	 i	 Łazienek	 Królewskich,	 zwie-
dzając i porównując dwa niezwykłe ogrody. 
Część muzyczną stanowił mini recital chopi-
nowski z komentarzem, ćwiczeniami i zada-
niami dotyczącymi przebiegu utworów. Część 
przyrodnicza to wirtualne spacery po ogrodach  
Łazienek	Królewskich	i	parku	w	Żelazowej	Woli	
połączone z rozpoznawaniem  bioróżnorodno-
ści flory i fauny obu środowisk przyrodniczych.
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Ślubowanie pierwszaków w Jedynce
Z uwagi na pandemię, z za-

chowaniem reżimu sanitarnego, 
w dniu 13 października, w wigilię 
Dnia Edukacji Narodowej, w 13 paź-
dziernika w Samorządowej Szkole 
Podstawowej nr1 odbyło się ślubo-
wanie pierwszoklasistów. To jedno 
z najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu uczniów, tym razem odbyło się 

przy ograniczonym udziale ro-
dziców oraz zaproszonych gości.

Najpierw najmłodsi uczniowie 
szkoły mieli występ artystyczny, 
podczas którego zaprezento-
wali swe umiejętności nabyte 
przez pierwsze tygodnie nauki 
w szkole. Później, po wprowa-
dzeniu pocztu sztandarowego 

i odśpiewaniu Mazurka Dą-
browskiego, uczniowie kla-
sy I a i I b złożyli uroczyste 
ślubowanie w obecności 
dyrektora Zdzisława Woj-
narskiego, jego zastęp-
cy Dariusza Kowalika, 
przewodniczącego Rady 
Rodziców Michała Barań-
skiego, wychowawczyń 
Haliny Tuśnio (I a) i Alek-
sandry Bugała (I b) oraz 
nauczycieli i rodziców. Póź-
niej dyrektor pasował ich 

na ucznia, od rodziców otrzymali upominki, czekał też na nich pyszny tort.
(jk)

W SzkołAch

Kształtujemy postawy patriotyczne w SSP w Ostojowie
17 września obchodziliśmy rocznicę ataku 

ZSRR na Polskę we wrześniu 1939r. Tego dnia 
Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny 
przekroczyła granice Polski, realizując warunki 
tajnego układu niemiecko-radzieckiego z sierp-
nia 1939r. Związek Radziecki złamał tym samym 
polsko – radziecki pakt o nieagresji z 1932  r. 
Atak na wschodzie pozbawił armię polską za-
plecza do organizowania wojska. Konsekwen-
cje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku 
ponosimy do dziś. Wydarzenia te ukształtowa-

ły obecną granicę Polski. Do niewoli sowieckiej 
trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. 
Nastąpiły także masowe deportacje ludności, 
grabież mienia i dorobku kulturowego Polski. 

17 września 2020 r. uczniowie naszej szkoły 
upamiętnili to wydarzenie odśpiewaniem hym-
nu państwowego, pamiętając o zachowaniu 
godnej i pełnej szacunku postawy. 

Pamiętamy, że dzięki naszym rodakom 
i przelanej polskiej krwi, dziś jesteśmy wol-
nym narodem.

Kształtujemy odpowiedzial-
ność za funkcję społeczną

6  października w SSP w Ostojowie odby-
ły się wybory do Samorządu Uczniowskiego 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III 
i klasy IV- VIII. 

Wszyscy uczniowie otrzymali karty do gło-
sowania z nazwiskami zgłoszonych kandy-
datów. Głosy liczyła komisja składająca się 
z uczniów  i nauczycieli. Wybory poprzedzi-
ła akcja przedwyborcza, która miała na celu 
przypomnienie uczniom zasad funkcjonowa-
nia SU w szkole, a przede wszystkim zakresu 
współdecydowania SU w sprawach szkoły. 
Chętni do pracy w SU, przedstawili swoje pla-
ny i inicjatywy, które zamierzają zrealizować 
w szkole w bieżącym roku szkolnym. Kandy-
daci zaproponowali wiele ciekawych pomy-
słów w formie plakatów. 

W wyniku głosowania przewodniczą-
cą szkoły została Lena Bujnowska z klasy 
VIII, zaś zastępcą Maja Wydrych z klasy VIII. 
W skład SU klas I – III weszły następujące oso-
by z klasy III: Nadia Odelska, Wiktoria No-
wak, Iga Michalska, Gabriela Turska.
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W PrzedSzKolu

Dzień Papieski  
w przedszkolu

16 października obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu Dzień Papieski. Przedszkolaki 

uczciły ten dzień słuchając historii związa-
nych z życiem Papieża Polaka, oglądały al-
bumy i zdjęcia przedstawiające Jana Paw-
ła II, śpiewały i słuchały pieśni związanych 
z jego osobą, oglądały filmy i prezentacje 
poświęcone życiu patrona naszego przed-

szkola, tańczyły do pieśni Barka, odwie-
dzały miejsca związane z Janem Pawłem 
II w naszym mieście, rozmawiały o Jego 
życiu a także wspólnie z wychowawczy-
niami przygotowywały kąciki patrona na-
szego przedszkola w salach dydaktycznych. 
By utrwalić wiedzę o osobie Jana Pawła II 
zwiedzały też miejsca w przedszkolu, które 
są z nim związane oraz złożyły kwiaty i za-
paliły znicze przed pomnikiem Naszego pa-
tron Jana Pawła II.

Światowy Dzień Mycia Rąk
Dnia 15 października na całym świecie ob-

chodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Do 
akcji włączyły się także dzieci z grupy I- malusz-

ki. Celem obchodów Dnia Mycia Rąk jest uświa-
domienie dzieciom jak duże znaczenie dla ich 

zdrowia i ży-
cia ma higie-
na rąk, która 
uchronić może 
przed wieloma 
chorobami. Za-
jęcia i zabawy 
tego dnia kon-
centrowały się 
wokół hasła 
Ręce myjemy, 
bo zdrowi być chcemy. Dzień ten dostarczył nam 
wielu wrażeń oraz pokazał, że umiejętności 
i nawyki należy kształtować od najmłodszych 
lat. Brawo maluchy!!! 
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Kino „Kuźnica” w Suchedniowie zaprasza na filmy:
***

PINOKIO, w dniach 23 - 26 października 
o godz. 17:00; pro-
dukcja: Francja, 
Wielka Brytania, 
Włochy; gatunek: 
fantasy; czas: 125 
min.; od lat: 7.

Opis filmu: „Im-
ponująca wizualnie, 
pełna przygód, mą-
drości i humoru naj-
nowsza ekranizacja 
„Pinokia” Carlo Collodiego – najpopularniejszej 
książki dla dzieci wszech czasów, którą przetłu-
maczono na rekordową liczbę ponad 260 języ-
ków świata. W roli słynnego Gepetta wystąpił 
nagrodzony Oscarem za rolę w produkcji „Życie 
jest piękne” Roberto Benigni. Reżyserii podjął się 
dwukrotnie nagrodzony Grand Prix na festiwalu 
filmowym w Cannes

Matteo Garrone – wizjonerski twórca „Pen-
tameronu” i „Gomorry”. Za wyjątkową oprawę 
muzyczną odpowiada laureat Oscara i Złotego 
Globu Dario Marianelli. Nowa wersja „Pinokia” to 
również baśniowe postaci, których niesamowity 
wygląd to efekt drobiazgowej pracy wybitnego 
charakteryzatora Marka Couliera – dwukrotnego 
zdobywcy Oscara, który ma na swoim koncie pra-
cę przy takich hitach jak „Jurrasic World: Upadło 
królestwo”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je zna-
leźć” czy serii „Harry Potter”.

***
JAK NAJDALEJ STĄD, w dniach 23 - 26 paź-

dziernika o godz. 
19:15; produkcja: 
Polska; gatunek: 
obyczajowy; czas: 
98 min,;  od lat: 15.

Opis filmu: „Ola 
to zbuntowana 
nastolatka, która 
marzy o własnym 
samochodzie iwięk-
szej życiowej sa-
modzielności. Niespodziewane i tragiczne wia-
domości z Irlandii, gdzie od lat pracuje jej ojciec, 

sprawiają, że wyrusza sama w daleką podróż. 
Los przeznacza jej nie lada wyzwanie - w imie-
niu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do 
Polski. „Jak najdalej stąd”, podobnie jak debiut 
reżysera – „Cicha noc”, to słodko-gorzka anali-
za poplątanych relacji rodzinnych. W filmie, poza 
fantastyczną i debiutującą na wielkim ekranie 
Zofią Stafiej, zobaczymy m.in. Arkadiusza Jaku-
bika, Tomasza Ziętka i Kingę Preis. Autorem zdjęć 
jest zdobywca czterech Orłów Piotr Sobociński jr, 
a muzykę skomponowała Hania Rani.

Film weźmie udział w tegorocznym 68. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Se-
bastian. Zostanie pokazany w sekcji Kutxabank-
New Directors Award:.

***
W związku z epidemią COVID-19 oraz zale-

ceniami rządu RP w budynku ośrodka, przy ka-
sie kina oraz w sali kinowej obowiązuje nakaz 
noszenia maseczki (chustki) zasłaniającej usta 
i nos.

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

rozmAitości
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Szkolenia indywidualne i bony 
szkoleniowe - wolne środki

Powiatowy Urząd Pra-
cy w Skarżysku-Kamiennej 
informuje, że  posiada do-
stępne środki na szkole-

nia w trybie indywidualnym oraz środki 
o przyznanie bonu szkoleniowego osobie 
do 30 roku życia. Klienci składający wnio-
ski zobowiązani są posiadać gwarancję za-
trudnienia od przyszłego pracodawcy.

Szkolenia pomagają zdobyć ciekawą pracę 
w danym zawodzie. W realiach współczesnego 
rynku pracy o sukcesie decyduje ciągły rozwój 
i doskonalenie się - pozyskiwanie nowych kwa-
lifikacji i umiejętności zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o szkolenie jest zło-
żenie w PUP wniosku o skierowanie na szko-
lenie  lub o przyznanie bonu szkoleniowego 
wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia po-
przez:
1) oświadczenie o zamiarze podjęcia własnej 

działalności gospodarczej wraz z opisem 
przedsięwzięcia lub

2) oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamia-
rze zatrudnienia 
Minimalny wymagany okres zatrudnie-

nia po szkoleniu wynosi 1 miesiąc.
Dodatkowe informacje:

•	 o	skierowanie	na	szkolenie	w	trybie	indywidu-
alnym mogą się starać osoby bezrobotne, któ-
re mają ustalony Indywidualny Plan Działania,

•	 o	skierowanie	na	realizację	bonu	szkoleniowe-
go mogą się starać osoby bezrobotne, które są 
do 30 roku życia oraz które mają ustalony In-
dywidualny Plan Działania 

•	 szkolenia	odbywają	się	w	formie	kursu,	reali-
zowanego według planu nauczania obejmują-
cego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zega-
rowych w tygodniu,

•	 wniosek	 wraz	 z	 załącznikami	 można	 pobrać	
w siedzibie Urzędu w pok. 105 lub ze strony in-
ternetowej https://skarzysko.praca.gov.pl/.
Kontakt:
Szczegółowe informacje na temat szkoleń do-

stępne są w PUP Skarżysko-Kam., u specjalisty 
ds. rozwoju zawodowego tel.: 41 25 17 342

Pomoc dlA PrzedSuiębiorcóW

Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębior-
ców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu. Z pomocy finansowej mogą ko-
rzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Jednym 
z warunków uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

W zależności od celu, przeznaczenia pożyczki i spełniania odpowiednich warunków, Fun-
dusz udziela pożyczek  inwestycyjnych, obrotowych i płynnościowych.

Dla kogo pożyczka?
•	 mikro,	małych	i	średnich	przedsiębiorców,
•	 podmiotów	posiadających	siedzibę	 lub	działających	oraz	planujących	założenie	działal-

ności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy po-
życzki,

•	 przedsiębiorców	nie	posiadających	 zaległości	w	ZUS	 i	US	oraz	 terminowo	 regulujących	
zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Na jaki cel?
•	 zakup	środków	trwałych:	maszyn,	urządzeń,	środków		transportu,	wyposażenia	(w	tym	

wdrożenie TIK),
•	 zakup	nieruchomości	zabudowanych	związanych	z	prowadzona	działalnością
•	 adaptacja/remont/modernizacja	nieruchomości	oraz	nakłady	na	budowę/rozbudowę	po-

siadanych nieruchomości,
•	 finansowanie	wydatków	bieżących	 i	 inwestycyjnych,	m.in.:	 finansowanie	 kapitału	 ob-

rotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem  
sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19.

Na jakich warunkach?*
•	 pożyczka	do	1.000.000	zł,
•	 oprocentowanie pożyczki od 0%,
•	 brak prowizji za udzielenie pożyczki,
•	 brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki,
•	 wkład własny na poziomie 0%,
•	 okres spłaty do 72 miesięcy,
•	 udzielenie	 i	 zabezpieczenie	 pożyczki	 uzależnione	 od	 sytuacji	 ekonomiczno-finanso-

wej podmiotu.

Co wyróżnia Fundusz?
•	 Spółka	ze	100%	udziałem	Województwa	Świętokrzyskiego,
•	 możliwości	finansowania	podmiotów	rozpoczynających	działalność	(star-up),
•	 indywidualna	analiza	transakcji	z	uwzględnieniem	specyfiki	branży,
•	 profesjonalizm	i	10	letnie	doświadczenie	na	rynku,
•	 doradztwo,	edukacja,	wsparcie	merytoryczne.

Informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi za-
proszenie do zawarcia umowy.

Więcej informacji na stronie www.fpws.eu,
Przyjmowanie wniosków:  w siedzibie Funduszu w Kielcach, przy Al. IX Wieków 

Kielc 4 lub w Punkcie informacyjnym FPWŚ Sp. z o.o. na terenie Urzędu.
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Sięgnij po stypendia Fun-
dacji „Daj Szansę” 

Fundacja Daj Szan-
sę ogłasza konkurs 
na dwa programy 
stypendialne. Kan-
dydaci na stypen-
dia, w roku szkolnym 
2020/2021, mogą 
ubiegać się o stypendia naukowo-socjalne 
w ramach XV edycji Programu Stypendialnego 
Żaczek oraz o stypendia artystyczne w ramach 
Programu stypendiów artystycznych. Oba pro-
gramy stypendialne realizowane są ze środków 
własnych fundacji. Nabór wniosków trwa do 30 
października 2020 roku. 

O stypendia Fundacji Daj Szansę mogą ubie-
gać się uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają 
trudną sytuację materialną. Stypendia przy-
znawane są w drodze konkursu uczniom za-
mieszkałym na terenie powiatu skarżyskiego 
lub spoza powiatu, ale uczęszczającym do szkół 
na terenie powiatu skarżyskiego. Uczniowie 
ubiegający się o stypendia naukowo-socjalne 
i artystyczne muszą między innymi: posiadać 
wysoką średnią ocen, charakteryzować się nie-
naganną postawą, aktywnością społeczną oraz 
działalnością na rzecz środowiska i rówieśni-
ków. Ponadto muszą posiadać udokumentowa-
ne osiągnięcia artystyczne lub znaczące wyniki 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Szczegółowe kryteria i warunki przyzna-
wania poszczególnych stypendiów określają 
regulaminy, które dostępne są na stronie in-
ternetowej www.daj-szanse.eu. Tam również 
dostępne są do pobrania dokumenty niezbęd-
ne do załączenia do wniosku stypendialnego. 
Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje 
Komisja Stypendialna.

Wnioski o stypendia kandydaci składają oso-
biście, w siedzibie Fundacji Daj Szansę, ul. Ko-
narskiego 20 p.212 wyłącznie w dniach 28-29-
30.10.2020 r. w godz.14.00-15.30. Kandydaci 
składający wniosek proszeni są o zgłaszanie się 
w wyznaczonych dniach oraz o zachowanie 
wszelkich form ostrożności, aby nie narażać sie-
bie oraz innych na możliwość zachorowania.

Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 
w Ostojowie

Od 15 października na teren Samorzą-
dowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie, 
Ostojów 16, 26-130 Ostojów rozpoczął funk-
cjonowanie Punktu Nieodpłatnego Porad-
nictwa Obywatelskiego.

Punkt będzie dostępny dla wszystkich 
osób uprawnionych do skorzystania z Nie-
odpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego 
w godzinach:

- poniedziałek: 10.00 – 14.00
- wtorek: 8.00 – 12.00
- środa: 10.00 – 14.00
- czwartek: 8.00 – 12.00
- piątek: 10.00 – 14.00
Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego odbywa się według kolej-
ności zgłoszeń, po telefonicznym umówie-

niu terminu wizyty pod numerem telefonu 
41/39-53-042 od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto istnieje możliwość rezerwacji 
wizyty poprzez stronę Ministerstwa Spra-
wiedliwości https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Starostwo wydłuża godziny pracy w poniedziałki
W trosce o dobro mieszkańców, Staro-

stwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 
od 5 października 2020 r. (w każdy ponie-
działek) wydłuża godziny pracy Wydziału 
Komunikacji i Transportu oraz Biura Obsługi 
Interesanta. W związku z tym obie komórki 
będą pracować w poniedziałki w godzinach 
od 8.00 do 17.00. Mieszkańcy w tych godzi-
nach będą mogli załatwić sprawy związane 
z rejestracją pojazdów oraz uprawnienia-
mi do kierowania i transportu, a także zło-
żyć korespondencję na dziennik podawczy, 
odebrać korespondencję awizowaną oraz 
uzyskać informację w zakresie pracy po-
szczególnych wydziałów starostwa. W po-
zostałe dni tygodnia praca urzędu odby-
wać się będzie bez zmian, czyli w godzinach 
7.30-15.30. 

Wciąż należy jednak pamiętać, że w związ-
ku z sytuacją epidemiczną w sprawach, któ-
re nie wymagają osobistego stawienia się, 
należy kontaktować się z urzędem tele-
fonicznie, mailowo poprzez Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą ePUAP lub przez pocztę 
tradycyjną. 

Przypominamy: aby załatwić sprawę 
w Wydziale Komunikacji i Transportu należy 
wcześniej umówić wizytę tj. dzień i godzi-
nę w celu ograniczenia do minimum kon-
taktów pomiędzy klientami. Zaplanowania 
wizyty można dokonać telefonicznie, dzwo-
niąc pod numery telefonów 41 39 53 024 
lub 41 39 53 025 lub poprzez Internetową 
rejestrację do kolejki. W celu dokonania ta-
kiej rezerwacji należy skorzystać z Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego, 
dalej BIP, (zakładka o nazwie Internetowa 
rejestracja do kolejki w Wydziale Komuni-
kacji i Transportu) lub strony Powiatu Skar-
żyskiego (Zakładka o nazwie Umów wizytę 
– rejestracja pojazdów). W kontaktach we 
wszystkich sprawach z zakresu działania 
Wydziału Komunikacji i Transportu korzy-
stać można z formy mailowej pod adresem 
kt@skarzysko.powiat.pl
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gry mieszane
Bartłomiejczuk/Bartosz Kufel (Orbitek) 

przegrali z parą z Plesbad Pszczyna 0:2 (16:21, 
20:22) - 4 miejsce

Turski/Ziółkowska 7 miejsce

Natomiast w sobotę 17 października w Kieł-
czowie został rozegrany Krajowy Turniej Junio-
ra Młodszego, w którym z powodzeniem wy-
stąpiła Julia Pająk z Orlicza. Zagrała w deblu 
i mikście. W obu grupach ze swoimi partnerami 
z klubu Badminton4all Sulęcin wygrała stając 
na najwyższym stopniu podium. Dwa pierwsze 
miejsca Julia wywalczyła w deblu z Weroni-
ką Aleksandrowicz i w mikście z Łukaszem 
Chudzińskim. Warto podkreślić, że wszystkie 
mecze Julki zakończyły się wygraną bez straty 
seta. Gratulujemy!

Szymon Piasta

SPort

Sukcesy Julii Pajek
Od 16 do 18 października rozgrywany był 

Warszawski Festiwal w badmintonie. W zawo-
dach wystąpiła grupa zawodniczek i zawodni-
ków Orlicza. Najlepiej zagrała Julia Pajek w grze 
pojedynczej wygrywając w kategorii wiekowej 
U-17. W czterech przypadkach reprezentanci 

Orlicza otarli się o strefę medalową, zajmując 
czwarte miejsca. W turnieju grała również Kaja 
Ziółkowska reprezentująca klub Wschodnia 12 
Kielce. Poniżej wyniki:

U-17 - gry pojedyncze
Julia Pajek - Hanna Ptasik (ABRM Olsztyn) 

2:0 (21:4, 21:15) - 1 miejsce
Bartosz Dulemba zakończył na grach 

w grupie

U-17 - gry podwójne
Pajek/Joanna Więckowska przegrały 

z Ukrainkami 1:2 (22:24, 21:18, 16:21) - 4 miejsce
Dulemba z Yaroslav Moskalenko (Ukraina) za-

kończyli grę w grupie

gry mieszane
Dulemba/Więckowska przegrali z parą 

z Ukrainy 0:2 (12:21, 12:21) - 4 miejsce

U-15 gra pojedyncza
Ewa Bartłomiejczuk odpadła w ćwierćfi-

nale
Kaja Ziółkowska odpadła w ćwierćfinale
Szymon Turski zakończył grę w grupie

U-15 - gry podwójne
Bartłomiejczuk/Oliwia Krystek (Orbitek 

Straszęcin) zakończyły grę w grupie

Dwa rady brąz Kai Ziółkowskiej
W Głubczycach rozgrywane są Indywidualne 

Mistrzostwa Młodzików Młodszych w badmin-
tonie. Bardzo dobry występ zanotowała suche-
dniowianka Kaja Ziółkowska, która aktualnie 
reprezentuje klub UKS Wschodnia 12 Kielce. 

Przypominam, że Kaja rozpoczęła karierę w Or-
liczu. 

W Głubczycach grała w deblu i mikście 
i w obu kategoriach zdobyła brązowe medale! 
W deblu z Leną Jachimek (Badminton School 
Gdynia) w półfinale przegrały po niesamowicie 
wyrównanej walce z Leną Makowską/Han-
ną Niczyporuk (AZSUW Warszawa) 1:2 (21:23, 
21:13, 19:21), kiedy to dosłownie o lotkę były od 
finału. Również w deblu Kaja grając z Kami-
lem Markusem (Korona Pabianice) przegrali 
w półfinale z Krzysztofem Podkowińskim 
(Hubal Białystok)/Mają Janko (Technik Głub-
czyce) 0:2 (8:21, 15:21). Gratulujemy medali!

Szymon Piasta

Badmintoniści na Mistrzostwa Polski
W Głubczycach odbyły się Indywidualne Mi-

strzostwa Polski Młodzików Młodszych w bad-
mintonie. W zawodach grali reprezentanci Orli-
cza. Niestety nie udało im się przebić do strefy 

medalowej. Najlepiej wypadły Ewa i Domini-
ka Bartłomiejczuk, które w deblu dotarły do 
ćwierćfinału. W grze o półfinał przegrały po 
zaciętym pojedynku z Leną Makowską/Han-
ną Niczyporuk (AZSUW Warszawa) 0:2 (18:21, 
19:21). Dominika w singlu odpadła w 1/8, 
podobnie Jakub Dulemba z Szymonem 
Gwiazdą (Korona Pabianice) w deblu. W grach 
singlowych Zuzanna Turska, Gabriela Win-
kler, Ewa Bartłomiejczuk, Jakub Dulemba 
odpadli w eliminacjach. Reprezentanci Orlicza 
byli blisko medali, ale tym razem się nie udało. 
Za rok powinno być lepiej.

Szymon Piasta
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Spotkanie z Mistrzem w „Jedynce”

Spotkaj się z Mistrzem w swojej szkole, ak-
cja Polskiego Związku Tenisa Stołowego dzię-
ki współpracy z klubem Global Pharma Orlicz 
1924, gościła w Szkole Podstawowej Nr 1. Za-
jęcia poprowadzili Jakub Perek i Daniel Bąk. 
Uczniowie mieli możliwość zagłębić się w tajni-

ki tenisa stołowego oraz spróbować swoich sił 
w licznych konkursach z nagrodami.

W sali gimnastycznej znalazło się również 
miejsce dla pucharu za zwycięstwo w TT Inter 
Cup, które to rozgrywki w tym roku wygrała 
suchedniowska drużyna. Wymiernym efektem 

współpracy z klubem sportowym Global Phar-
ma Orlicz 1924 jest doposażenie szkoły w sprzęt 
do tenisa stołowego.

Szymon Piasta

Remis tenisistów
W sobotę, tenisiści stołowi Global Pharma 

Orlicz 1924 podejmowali w suchedniowskiej 
hali sportowej zespół Villa Verde Olesno. A więc 
spotkały się czołowe drużyny I ligi, które nie 
straciły jeszcze punktów. 

Po tym spotkaniu, można powiedzieć, że oba 

zespoły jeszcze nie przegrały, ponieważ zawo-
dy zakończyły się remisem 5:5. Mecz stał na 
wysokim poziomie, dostarczył wiele emocji, 
a końcowy wynik został rozstrzygnięty w ostat-
nich pojedynkach. 

Teraz przed naszymi tenisistami kolejne cięż-
kie spotkanie, ponieważ zagrają z KTS w Gliwi-
cach, a więc trzecią drużyną w tabeli.

***
Global Pharma Orlicz 1924 - Villa Verde Ole-

sno 5:5 
Stół nr 1 
Bąk Daniel - Lis Daniel 3:0 (11:9, 11:8, 11:9)

Kreft Damian - Mrkvicka Radek 1:3 (7:11, 
7:11, 11:8, 7:11) 

Bąk - Mrkvicka 0:3 (6:11, 5:11, 5:11)
Kreft - Lis 1:3 (11:6, 8:11, 9:11, 8:11) 
Bąk/Perek Jakub - Cyrnek Piotr/Mar-

cinowski Krzysztof 3:2 (8:11, 9:11, 11:7, 11:6, 
11:9)

Stół nr 2 
Perek - Marcinowski 3:0 (11:6, 11:9, 11:6)
Nadolski Łukasz - Cyrnek 0:3 (6:11, 6:11, 

9:11) 
Perek - Cyrnek 0:3 (8:11, 11:13, 8:11)
Nadolski - Marcinowski 3:0 (11:7, 11:7, 

12:10) 
Nadolski/Kreft - Mrkvicka/Lis 3:2 (4:11, 

11:8, 11:13, 11:8, 11:7)
***
Tabela
1. BISTS Bielsko-Biała 3 6 22:8
2. Global Pharma Orlicz 1924 3 5 23:7
3. KTS Gliwice 3 5 22:8
4. Villa Verde Olesno 3 5 18:12
5. Polonia II Bytom 3 4 17:13
6. Broń Radom 3 4 15:15
7. Strzelec Frysztak 2 3 14:6
8. AZS Politechnika II Rzeszów 2 0 8:12
9. Dwójka Rawa Mazowiecka 2 0 6:14
10. Dąbrowiak Dąbrowa G. 2 0 4:16
11. Start Zduńska Wola 3 0 7:23
12. Lewart Lubartów 3 0 4:26

Szymon Piasta
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