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* informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19,
* relacja z sesji Rady Miejskiej,
* rozmowa z burmistrzem Cezarym Błachem o trudnym roku 2020 

i planach inwestycyjnych na rok 2021,
* wspomnienie o Zygmuncie Mierniku,
* o gminnych inwestycjach,
* aktualne informacje dla kandydatów do Klubu Seniora,
* Kuźnica inwestuje i kupuje nowy sprzęt,
* wydarzenia sportowe.
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18 medali badmintonistów!
Pod koniec grudnia 

badmintoniści Orli-
cza grali w Szczucinie 
w kolejnym turnie-
ju z cyklu Podkarpac-
ki Cup 2020 i mogą się 
pochwalić świetnymi 
wynikami. O domina-
cji naszych zawodni-
ków i zawodniczek, 
niech świadczy to, że aż 18 razy stawali na podium, w tym siedem razy na  
najwyższym. 

Czytaj na str. 20

Wicepremier Piotr Gliński odwiedził  
Mauzoleum w Michniowie

Wicepremier Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodo-
wego i sportu odwiedził województwo świętokrzyskie. Premier go-
ścił w Michniowie, gdzie zapoznał się z realizacją przygotowywanego 
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. 

Pełna relacja za miesiąc.

158. rocznica wybuchu Powstania  
Styczniowego

W sobotę 23 stycznia 
w Suchedniowie odby-
ły się uroczystości pa-
triotyczne poświęcone 
158. rocznicy wybuchu 
Powstania Stycznio-

wego. Zarówno 
w naszym mie-
ście, jak i w Szy-
dłowcu, Bodzen-
tynie i Wąchocku, 
w tym roku mia-
ły one bardzo 
skromny charak-
ter.

Czytaj na str. 2

„Żłóbek Cię utuli”
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Grupy III i IV suchedniow-

skiego przedszkola samorządowego przygotowały z tej okazji jasełka pod 
tytułem Żłóbek Cię utuli. 

Czytaj na str. 14
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stoła w Suchedniowie, gdzie odprawiona zosta-
ła msza święta w intencji poległych i zmarłych 
Powstańców. Nabożeństwo koncelebrowali 
ks. proboszcz Marek Migocki i ks. Wojciech 
Marchewka. –Choć powstanie było wielką im-
prowizacją, to jednak pozostawiło trwały ślad 
w pamięci narodu i w kształtowaniu tożsamości 
narodowej – podkreślił w homilii ks. Wojciech. 
Podczas nabożeństwa przed ołtarzem wysta-
wiony został sztandar powstańczy z 1863 roku.

Po nabożeństwie przy krzyżu powstań-

czym przy ul. Bodzentyńskiej delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów. Uczynili to m.in. posłanka  
Agata Wojtyszek, marszałek wojewódz-
twa Andrzej Bętkowski, doradca wojewody  

Maria Zuba, wicestarosta starachowicki  
Jerzy Materek, członek zarządu powiatu skar-
żyskiego Tadeusz Bałchanowski, delegacja 
gminy Bodzentyn z burmistrzem Dariuszem 
Skibą na czele oraz suchedniowscy samorzą-
dowcy: przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Adamiec, burmistrz Cezary Błach oraz 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

W tym roku uroczystości są skromniejsze ze 
względu na obostrzenia związane z pande-
mią korona wirusa, a Marsz Szlakiem Powstań-
ców Styczniowych planowany jest w później-
szym terminie.

Jacenty Kita

Wydarzenia

W sobotę 23 stycznia w Suchedniowie odbyły 

się uroczystości patriotyczne poświęcone 158. 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 
Zarówno w naszym mieście, jak i w Szydłowcu, 

Bodzentynie i Wąchocku, w tym roku miały one 
bardzo skromny charakter.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.00 w ko-
ściele parafialnym pw. Świętego Andrzeja Apo-

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
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AktuAlności

Rejestracja osób oraz transport na szczepienia
15 stycznia 2021 r. rozpoczęła się rejestracja 

na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, 
którzy skończyli 80 lat.

Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szczepienia mogą zare-

jestrować się:
•	 od	15 stycznia 2021 r. osoby, które skoń-

czyły 80 lat
•	 od	22 stycznia 2021 r. osoby, które skoń-

czyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczęły się 25 

stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolej-
nych grup będziemy informować na bieżąco.

Zapisać się na szczepienie można telefonicz-
nie za pośrednictwem infolinii  989, elektro-
nicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta na 
stronie www.pacjent.gov.pl  oraz bezpośrednio 
w wybranym punkcie szczepień.

Na terenie gminy Suchedniów punkt szcze-
pień prowadził będzie 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
PROMYK

ul. E.Peck 9A, 26-130 Suchedniów
Telefon: 41 254 30 28

Szczegółowe informacje zamieszczono na 
specjalnej stronie www.gov.pl/szczepimysie

Transport na szczepienia
Gmina Suchedniów uruchamia od 15 stycz-

nia 2021 roku infolinię dla osób, które chcą 
skorzystać z transportu do punktu szczepień, 
przy uwzględnieniu zamieszczonych poni-
żej warunków.

Transport do punktów szczepień przeznaczo-
ny jest dla: 
•	 osób	 posiadających	 aktualne	 orzeczenie	

o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o symbolu R lub N lub orzeczoną I grupę 
inwalidzką na skutek schorzeń w zakresie 
narządu ruchu lub neurologicznych;

•	 osób	 mających	 trudności	 z	 dostępem	 do	
punktu szczepień, tzn. osoby, które nie 
mają możliwości samodzielnego dojazdu 
do punktu szczepień.

Zgłoszenie chęci skorzystania z trans-
portu na szczepienie należy zgłosić dzwo-
niąc na numer: 41 25 43 250 wew. 61.

Infolinia czynna jest w godzinach pracy Urzę-
du Miasta i Gminy w Suchedniowie:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30

Koordynatorem do spraw szczepień przeciw-
ko COVID-19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Su-
chedniowie jest Pani Magdalena Przyjem-
ska – kontakt 41 25 43 250, wew. 61.

Nowe możliwości rejestracji na szcze-
pienia

22 stycznia ruszyła akcja szczepienia prze-
ciwko COVID-19 osób mających co najmniej 70 
lat. Wielu osobom nie udało się zarejestrować, 
ponieważ w punktach szczepień już od tygo-
dnia nie ma wolnych terminów. 

Wynika to z ograniczeń w dostawach szcze-
pionek. Nie wiadomo, kiedy regularne dosta-
wy do Polski zostaną wznowione, więc do tego 
czasu każda przychodnia dostała limit - 30 da-
wek szczepionki tygodniowo i mogła przyjmo-
wać zapisy tylko do 31 marca. W dodatku punk-
ty szczepień muszą zostawić wolne terminy na 
podanie drugiej dawki.

Dla osób, którym nie udało się zarejestrować 
uruchomiona została możliwość zgłoszenia się 
na szczepienia za pośrednictwem SMS lub for-
mularza internetowego.

Zarejestruj się na szczepienie przez 
SMS

Jeśli masz co najmniej 70 lat, od 22 stycznia 
możesz zarejestrować się na szczepienie prze-
ciw COVID-19 przez SMS, pod numerem 664 
908 556. Instrukcję znajdziesz poniżej. Reje-
stracja SMS jest przeznaczona dla osób z grupy 
70+. Jeżeli do niej nie należysz, możesz zgłosić 
chęć zaszczepienia na stronie szczepimysie.pa-
cjent.gov.pl.

Pamiętaj! Tylko numer 664 908 556 jest 
przeznaczony do rejestracji na szczepienia po-
przez SMS. Jeżeli dostaniesz SMS-a z innego 
numeru, nie odpowiadaj! Może to być próba 

wyłudzenia pieniędzy. Zawsze weryfikuj numer 
telefonu na stronie gov.pl/szczepimysie.

Jak zarejestrować się poprzez SMS?
Z jednego numeru telefonu możesz zareje-

strować tylko trzy osoby.
1. Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 

664 908 556
2. Powinieneś otrzymać SMS-a zwrotnego, 

w którym zostaniesz poproszony o numer 
PESEL

3. Wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS-a
4. Zostaniesz poproszony o Twój kod poczto-

wy. Dzięki temu, zaproponujemy Ci najbliż-
szy termin szczepienia w miejscu, w któ-
rym mieszkasz.

5. Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 
00-222

6. Otrzymasz informację o:
•	 najbliższym	możliwym	terminie	szczepie-

nia,
•	 adresie	 placówki,	 w	 której	 to	 szczepienie	

ma być wykonane,
•	 a	także	godzinie	szczepienia.

7. Jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedź 
na tę wiadomość TAK.

8. Jeżeli odpowiedziałeś TAK, otrzymasz wiado-
mość, że wizyta została umówiona. Dosta-
niesz SMS z przypomnieniem na dobę przed 
szczepieniem. W celu zmiany terminu szcze-
pienia zadzwoń pod numer 989.

9. Jeśli termin i lokalizacja Ci nie odpo-
wiada, odpowiedz NIE. PAMIĘTAJ! Brak 
odpowiedzi w czasie 5 minut przerwie 
proces rejestracji!

10. Jeżeli odpowiedziałeś NIE, otrzymasz SMS
-a z propozycją nowego terminu, godziny 
oraz lokalizacji.
UWAGA! Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błęd-

ny numer PESEL lub kod pocztowy, dostaniesz 
SMS-a z prośbą o poprawne wprowadzenie da-
nych. 

Jeżeli jednak w Twojej okolicy nie ma 
już dostępnych wolnych terminów, możesz 
wypełnić formularz na stronie https://szczepi-
mysie.pacjent.gov.pl/. Otrzymasz informację, 
gdy sytuacja się zmieni i pojawią się nowe wol-
ne terminy. 

Źródło: 
https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ 
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naSza rozmoWa

Po gorszych czasach, nadchodzą lepsze
- o mijającym roku pandemicznym i nadzie-

jach na 2021 rok z burmistrzem Cezarym Bła-
chem rozmawia Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Panie burmistrzu. Za 
nami wyjątkowo trudny dla nas wszyst-
kich rok. Pandemia przełożyła się na na-
sze życie osobiste i zawodowe, ale miała 
także duży wpływ na lokalne samorządy.

- Cezary Błach: Tak. Niestety wydarzenia 
ostatniego roku odbiły się mocno na samorzą-
dach zarówno pod względem finansowym, jak 
i organizacyjnym. Wspomnę tu chociażby o pra-
cy zdalnej, czy też ograniczeniu w przyjmowa-
niu interesantów.

- Zacznijmy może od konsekwencji fi-
nansowych dla budżetu. Jak pandemia 
wpłynęła na budżet gminy?

- Wpływy do budżetu uległy zauważalne-
mu zmniejszeniu. Chodzi tu w szczególno-
ści o udziały w podatkach. Tylko w miesiącu 
kwietniu odnotowaliśmy spadek dochodów 
z tego tytułu o ponad 200.000 zł. Ograniczenia 
w funkcjonowaniu jednostek gminnych takich 
jak OSiR czy też SOK Kuźnica to kolejne utraco-
ne dochody, a koszty funkcjonowania tych oraz 
innych jednostek pozostały. Należało utrzymy-
wać budynki, wypłacać wynagrodzenia, itp. Po-
jawiły się natomiast dodatkowe, nieprzewidy-
wane wcześniej wydatki związane z pandemią.

- A jakie koszty bezpośrednie wygene-
rowała gmina na przykład na zapewnie-
nie niezbędnych środków ochronnych?

- Tylko ze środków Urzędu wydatkowaliśmy 
w roku ubiegłym prawie 34.000 zł. Ponadto 
nasze jednostki organizacyjne zaopatrywały 
się w niezbędne środki ochrony w ramach wła-
snych budżetów.

- Jaką rządową, bezpośrednią pomoc 

z tzw. ustaw covidowych, udało się pozy-
skać dla gminy?

- Bezpośrednia pomoc z tzw. ustaw covido-
wych dla naszej Gminy dotyczyła zwolnienia 
z opłacania części składek ZUS. W przypadku 
Urzędu była to kwota prawie 107 tys. zł. Zwol-
nienia takie uzyskały też jednostki organizacyj-
ne Gminy. 

- Na jakie cele te pieniądze zostaną 
przeznaczone? 

- Nie ma tu mowy o nowych celach. Należy 
pamiętać, że budżet samorządu jest tak kon-
struowany, że planowane dochody w danym 
roku budżetowym przeznaczane są na kon-
kretne zaplanowane wydatki. Jeżeli mówimy 
o spadku dochodów, to jednocześnie o pojawia-
jącej się luce budżetowej i musimy wiedzieć, że 

nie wykonamy zaplanowanych wy-
datków. Tak więc uzyskana pomoc 
po prostu zmniejszyła lukę budżeto-
wą 2020 roku.  

- Poza tymi pieniędzmi w 2020 
roku gmina pozyskała też znacz-
ne środki na inwestycje drogo-
we. Jaka jest ich wysokość i na 
jakie cele te pieniądze pójdą?

- Z funduszu Dróg Samorządo-
wych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych pozyskaliśmy w sumie ponad 7,5 mln 
zł. Do tego należy doliczyć dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę ronda. Środki te 
zostaną przeznaczone właśnie na wspomnia-
ną budowę ronda na ul. Kieleckiej, przebudo-
wę mostu na Kaczce, przebudowę chodnika 
w ul. Sportowej, drogę Mostki – Szelejtów, uli-
cę Jodłową, dokumentację projektową na prze-
budowę ulic Stokowiec i Szerokiej, przebudowę 
ul. Stokowiec oraz rozbudowę Urzędu o windę 
dla osób niepełnosprawnych. 

- Buduje się rondo w Suchedniowie 
w ciągu drogi wojewódzkiej 751. Co z jej 
dalszą przebudową? Czy w budżecie wo-
jewództwa na 2021 rok, jak deklarował 
to Marszalek Województwa Andrzej Bęt-
kowski, znalazły się pieniądze na ten cel?

- Z mojej wiedzy wynika, że dzięki działaniu 
Pani Agnieszki Buras, radnej Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, zadanie to zosta-

nie uwzględnione w budżecie województwa.
- Gmina jest na etapie rozstrzygania 

przetargu na modernizację oświetlenia 
ulicznego w parku miejskim. Kiedy docze-
kamy się jego rewitalizacji?

- Zadanie to jest zapisane w budżecie na-
szej gminy na lata 2020 – 2022. W roku 2020 
wykonana została dokumentacja modernizacji 
oświetlenia parku. W bieżącym roku oświe-
tlenie to zostanie wybudowane. W tym roku 
opracowany zostanie również projekt moder-
nizacji samego parku, a realizacja prac nastąpi 
w 2022 r. 

- Z przyczyn oczywistych opóźnia się 
otwarcie ośrodka wsparcia dziennego dla 
seniorów przy ul. Sportowej. Ale przygo-
towania cały czas trwają. Na jakim są one 
obecnie etapie?

- W zasadzie jesteśmy gotowi do rozpoczę-
cia działalności ośrodka. Ale jego działalność 
będzie możliwa dopiero po zniesieniu restryk-
cji dotyczących tego typu obiektów. Na dzisiaj 
nie wiadomo kiedy to nastąpi, gdyż zawiesze-
nie działalności takich ośrodków obowiązuje do 
odwołania. 

- A teraz może pytanie przewrotne/ Czy 
dzięki pandemii udało się zaoszczędzić 
w jakimś obszarze życia gminy?

- Niestety nie. Oszczędności były konieczne, 
ale były one skutkiem zmniejszenia się przy-
chodów z powodu pandemii. Należało ciąć wy-
datki i ograniczać je tam, gdzie tylko było to 
możliwe. Budżet Gminy musi się równoważyć.

- Po koniec ubiegłego roku wygasła 
umowa na świadczenie podstawowej 
opieki zdrowotnej z NZOZ „Promyk”. Jak 
sytuacja wygląda obecnie?

-  NZOZ Promyk dalej będzie świadczył usługi 
podstawowej opieki zdrowotnej dla Mieszkań-
ców naszej Gminy. Ciągłość tych usług zostanie 
zachowana. 

-  Co optymistycznego chciałby Pan prze-
kazać naszym mieszkańcom na 2021 rok?

- Myślę, że to co najgorsze już za nami. Naj-
ważniejsze jest to, aby z wiarą i ufnością spo-
glądać w przyszłość. Trudne okresy zawsze się 
zdarzają. Optymistyczne jest to, że po gorszych 
czasach zawsze nadchodzą te lepsze. 

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Z PrAc rAdy Miejskiej

XXV i XXVI sesja Rady Miejskiej
W miesiącu grudniu dwukrotnie obradowa-

ła Rada Miejska. Sesję z udziałem 13 radnych 
w dniu 15 grudnia otworzył przewodniczący 
rady Krzysztof Adamiec, sekretarzem obrad 

był radny Wiesław Biskup. 
Po przyjęciu bez zmian porządku obrad pro-

jekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na 
lata 2020 – 2038 przedstawiła skarbnik gmi-
ny Urszula Nowak. Najważniejsza zmiana 
dotyczyła wprowadzenia nowego zadania in-
westycyjnego – budowa drogi Mostki-Sze-
lejtów. Korzystając z okazji radny Waldemar 
Krogulec podziękował radnej wojewódzkiej 
Agnieszce Buras za wsparcie starań gminy 
w pozyskaniu środków na ten cel.

Radni dokonali następnie zmian w budże-
cie Gminy Suchedniów na rok 2020, a projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na za-
kup nieruchomości gruntowych przedstawił 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik, który 
wyjaśnił, że dzięki podjęciu tej uchwały zakup 
terenu pozwoli na otwarcie komunikacyjne 
ul. Nowej. Nastąpi to dzięki wykupowi działek 
z przeznaczeniem na wydłużenie i poszerzenie 
tej ulicy.

Projekty uchwał w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Suchedniów oraz w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprze-
targowym lokali znajdujących się w budynku 
położonym na działce nr 6502/8 w Suchednio-
wie przy ul. E. Peck 9A, stanowiących własność 
Gminy Suchedniów, wyjaśnił burmistrz Cezary 
Błach. –Na ogłoszone dwa przetargi na świad-
czenie usług podstawowej opieki zdrowotnej nie 
wpłynęła żadna oferta. Później wpłynął wnio-

sek NZOZ Promyk o wynajem lokali w przychodni 
z przeznaczeniem na ten cel. Rada uchwala zasa-
dy wynajmu, na jakich burmistrz może prowadzić 
negocjacje. Daje to burmistrzowi możliwość do 
ustalania stawek za wynajem. Proszę o jej pod-
jęcie, bo chodzi o negocjacje w sprawie funkcjo-

nowania przychodni – 
mówił burmistrz.

W drugim przypad-
ku chodziło o projekt 
dwóch uchwał w spra-
wie wynajmu lokali 
w trybie bezprzetargo-
wym. Jedna dotyczyła 
NZOZ Promyk, a druga 
pozostałych działają-
cych tam podmiotów 

m.in. apteki, laboratorium diagnostycznego, 
poradni chirurgicznej, gabinetu stomatologicz-
nego i sklepu.

Rada podjęła też uchwałę w sprawie skiero-
wania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie dotyczącą 
stawek za korzystanie z przystanków autobu-
sowych.

W punkcie dotyczącym spraw różnych prze-
wodniczący rady Krzysztof Adamiec podzię-
kował radnej wojewódz-
kiej Agnieszce Buras za 
pomoc w sprawie pozy-
skania środków na budo-
wę drogi Mostki-Szelej-
tów oraz chodników przy 
ul. Sportowej. Burmistrz 
Cezary Błach dodał, że 
wskaźnik 80% dofinanso-
wania jest bardzo wyso-
ki. Wniosek gminy opie-
wał na 1.413.000 złotych, 
a dofinansowanie wyniesie 1.130.000 złotych. 
Burmistrz podziękował też wszystkim, którzy 
wsparli działania gminy o pozyskanie 3 mln zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na rozpoczęcie przebudowy ul. Stokowiec. Z ko-
lei radny Wiesław Biskup podziękował do-
radcy wojewody Marii Zubie za pilotowanie 
tego wniosku.

Odbytej w dniu 29 grudnia sesji również 
przewodniczył Krzysztof Adamiec, obecnych 
było 12 radnych, sekretarzem obrad była Lidia 

Frątczak. 
Projekt uchwały w sprawie zmian WPF na 

lata 2020-2038 oraz projekt uchwały w spra-
wie zmian z budżecie na 2020 rok przedstawiła 
skarbnik gminy Urszula Nowak. 

Na 2021 i 2022 rok wprowadzono do WPF 
m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych na przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące 
m.in. na przebudowę ul. Stokowiec (3.000.000 
zł w 2022), projekt Stokowiec i Szeroka (142 tys. 
zł), przebudowę ul. Jodłowej (w 2021 – 403 tys. 
zł zł, w tym 80% z FDS). Obie uchwały podję-
to jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia ob-
szarów i granic Aglomeracji Gminy Suchedniów 
przedstawił burmistrz Cezary Błach, podob-
nie jak projekt uchwały w sprawie wieloletnie-
go planu rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

W dyskusji radna Małgorzata Kuszew-
ska stwierdziła, że będzie przeciw projektowi 
uchwały, gdyż pośrednio wiąże się to z plano-
waną podwyżką opłat za wodę i ścieki. Na proś-
bę przewodniczącego rady Krzysztofa Adam-
ca burmistrz wyjaśnił kwestię ustalania opłat 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ście-

ków. Przez zmianą przepisów była to kompe-
tencja rady miejskiej. Ale po zmianie przepisów 
ZGK kalkuluje ceny i przedstawia to akceptacji 
państwowemu Przedsiębiorstwu Wody Polskie, 
które decyzją zatwierdzają taryfy na okres 3 lat. 
–Samorząd, burmistrz i rada miejska praktycznie 
nie mają wpływu na taryfy opłat za wodę i ścieki 
– dodał burmistrz. Za projektem uchwały było 
4 radnych, 2 było przeciw i 6 wstrzymało się od 
głosu, czyli uchwała została podjęta.

Jacenty Kita
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WSpomnienie

Wspomnienie: Zygmunt Miernik (26 lipca 1932 - 14 stycznia 2021)
W dniu 14 stycznia 2021 roku w wieku 88 

lat zmarł Zygmunt Miernik, Suchedniowia-
nin, były naczelnik miasta i gminy Suchedniów, 
przez całe życie zawodowo i społecznie zaan-
gażowany w sprawy lokalnej społeczności. Był 
absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
w Katowicach.

Pracę zawodową w 1951 roku rozpoczął jako 
pracownik administracji. W swym bogatym 
życiu był starszym ekonomistą w Zakładach 
Metalowych Mesko w Skarżysku – Kamien-
nej (1954-1960), kierownikiem działu ekono-
micznego w Fabryce Urządzeń Transportowych 
w Suchedniowie (1960-1970), kierownikiem 
w Biurze Zbytu Elementów Maszynowych 
Elma w Kielcach (1970-1973), kierownikiem 
w Urzędzie Miasta w Kielcach (1977), kierow-
nikiem w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryj-
nych w Kielcach (1977-1978), prezesem Samo-
pomocy Chłopskiej w Bodzentynie (1978-1981) 
i w Bliżynie (1981-1983), kierownikiem działu 
w Spółdzielni Transportu Miejskiego w Kielcach 
(1983-1986), prezesem zarządu Spółdzielni Kó-
łek Rolniczych w Łącznej (1986-1988), preze-

sem Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zby-
tu w Suchedniowie (1988-1990), nauczycielem 
i dyrektorem Przyzakładowej Szkoły Zawodo-
wej w Suchedniowie. Od 1994 roku prowadził 

własną działalność gospodarczą.- sklep  z arty-
kułami malarskimi, ogrodniczymi i narzędzia-
mi.

W latach 1975 - 1977 pełnił funkcję naczel-
nika miasta i gminy Suchedniów. Był jednym 
z inicjatorów budowy zalewu w Suchedniowie 
i Mostkach, zagospodarowania parku miejskie-
go, uporządkowania miejscowego cmenta-
rza parafialnego.

Był pomysłodawcą zaprojektowania herbu 
Suchedniowa, który ustalony został Uchwa-
łą Nr 22/IV/76 Rady Narodowej Miasta i Gmi-
ny w Suchedniowie z dnia 19 maja 1976 r. Jego 
wizerunek symbolizuje lokalne tradycje histo-

ryczne. W czerwonym polu herbu znajdują się 
3 elementy: stylizowana litera S, miecz oraz 
kowadło. W roku 2005 nieznacznie zmienio-
no ich wygląd i kolorystykę. Zmieniono kształt 
kowadła i litery S oraz barwę rękojeści miecza 
i monogramu ze złotej na srebrną. Dodano bia-
ły otok tarczy herbowej. Symbolika herbu na-
wiązuje do przemysłu metalowego oraz sięga-
jących XVI wieku tradycji kuźniczych.

Prywatnie interesował się majsterkowaniem 
i pszczelarstwem oraz pracą na działce.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w so-
botę 23 stycznia o godzinie 12.00 w kościele 
pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła  
w Suchedniowie.

Opracowano na pa podstawie: Sz. Piasta, 
Leksykon Suchedniowa, Suchedniów 2012, 
s. 226.

14 stycznia 2021 roku w wieku 88 lat 
zmarł Zygmunt Miernik – 

Suchedniowianin, przez całe życie 
zawodowo i społecznie zaangażowany 

w sprawy lokalnej społeczności.
Wyrazy żalu i głębokiego współczucia

Rodzinie
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy, 
Rada Miejska 

oraz pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Suchedniowie

Przeciwko mocy śmierci 
nie ma ziół w ogrodach

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Ś.P. Zygmunta Miernika 
zasłużonego mieszkańca 

naszego miasta.
Naszej Drogiej Koleżance 

Renacie Wikło 
składamy najszczersze wyrazy 

współczucia. Łączymy się w bólu z Tobą 
i całą Rodziną w tym trudnym czasie.

Dyrekcja i Pracownicy
SSP Nr 3 w Suchedniowie

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo…

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
Koledze 

Marianowi Leskiemu 
z powodu śmierci syna Piotra 

składają 
Członkowie Klubu Seniora Kreatywni

Łącząc się w żałobie i smutku
składamy kondolencje

z powodu śmierci
OJCA

Panu Grzegorzowi Michnowskiemu
Kierownikowi Wiejskiego Domu Kultury

w Mostkach
Dyrekcja i Pracownicy

Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 
Kuźnica w Suchedniowie
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zajęć, które mogą być prowadzone wyłącznie 
w trybie stacjonarnym. Najważniejszym zada-
niem klubów jest stwarzanie seniorom 
warunków do budowania relacji mię-
dzyludzkich, wspólnego spędzania czasu 
w grupie, nabywania nowych umiejęt-
ności, rozwijania zainteresowań i pasji. 
Najważniejszym celem tych placówek jest 
przeciwdziałanie osamotnieniu osób star-
szych, ich aktywizacja i integracja. Aktu-
alne warunki uniemożliwiają realizację 
tego rodzaju zadań i celów – ani telefon, 
ani Internet nie zastąpi seniorom spotka-
nia z drugim człowiekiem. 

Kluby są przygotowane na przyjęcie 
uczestników: największe zadanie pole-
gające na adaptacji siedziby Klubu Senio-
ra przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie 
dobiegło końca. Do dyspozycji seniorów 
przygotowano sale zajęciowe, pomiesz-
czenia socjalne i toalety. Wyposażono 
kuchnię oraz sale do zajęć, zakupiony  
został sprzęt do zajęć ruchowych, meble, sprzęt 
RTV i AGD, komputery, a także auto – 9-osobo-
wy citroen JUMPER do przewozu uczestników. 

Przeprowadzono procedurę wyboru wyko-
nawców poszczególnych warsztatów i szkoleń, 
a także na dostawę produktów spożywczych. 
Podpisane zostały umowy z wykonawcami tych 
usług. 

Oficjalnie nabór do klubów zakończył się 
w dniu 31 grudnia. Listy są kompletne. Weryfi-
kacja zgłoszeń rozpocznie się dopiero w chwili, 
kiedy otwarcie klubów będzie możliwe. Dlate-

U SenioróW

Aktualne informacje dla kandydatów 
Informujemy, że rozpoczęcie działalności 

Klubów Seniora w Suchedniowie i w Michnio-
wie nie odbędzie się w planowanym terminie tj. 
w styczniu 2021 r. 

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzy-
skiego z dnia 11.12.2020 r., dotyczącą zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej 
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 
w terminie od dnia 14 grudnia 2020 r. do od-
wołania poleca się, aby kluby seniora (jak i inne 
tego typu placówki) realizowały swoje zadania  
z wykorzystaniem metod i technik porozumie-
wania się na odległość oraz w formie alterna-
tywnych sposobów realizacji zajęć prowadzonych 
poza placówką ośrodka.

W przypadku suchedniowskich klubów  
seniora takie rozwiązania nie są możliwe 
przede wszystkim z uwagi na możliwości i po-
trzeby uczestników i charakter planowanych 

Kluby Seniora w Suchedniowie go też nadal jest możliwość zgłaszania swoich 
kandydatur na listy rezerwowe. 

Przypominamy, że złożenie formularza  
rekrutacyjnego nie jest zobowiązaniem a jedy-

nie deklaracją woli uczestnictwa.
Termin otwarcia klubów będzie zależny od 

panujących w Polsce warunków epidemicznych 
i obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 
Aktualne informacje na temat Klubów  

będziemy publikować na stronach www.su-
chedniów.pl, www.mgopssuchedniow.pl oraz 
w Gazecie Suchedniowskiej. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu tele-
fonicznego - osobą do kontaktu jest Magdale-
na Kania - kierownik Ośrodka Wsparcia Dzien-
nego, tel.  41 2543 092 wew. 55. 

Karolin Gałczyńska-Szymczyk
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z FDS 314.286,00 zł.

Rozpoczęła się modernizacja ul. Sportowej polegająca przede wszyst-
kim na wykonaniu chodników i miejsc postojowych.

Prace wykonuje firma DK-Bruk ze Słupi Koneckiej, a ich wartość  

wynosi 435.355,40 zł. Odnotować warto, że na ten przetarg wpłynęło aż 
12 ofert, z których najdroższa opiewała na 657.944,16 zł.

Firma Budromost Starachowice za kwotę 591.190, 07 zł przebuduje 
drogę Mostki-Szelejtów.

Rozstrzygnięty został także przetarg na modernizację oświetlenia 
w parku miejskim.  Inwestycja, która kosztować będzie 140.958,00 zł  
zakończy się do 24 września.

Jacenty Kita

inwestycje

Choć styczeń nie sprzyjał drogowcom, to można przypuszczać, że 
z nadejściem wiosny czeka nas prawdziwy wysyp inwestycji drogowych. 
W ostatnim czasie rozstrzygnięto kilka przetargów.

Ale jeszcze w grudniu widać było, że niemal każdego dnia zmienia 
się sytuacja na placu budowy ronda w Suchedniowie. Pogoda sprzyjała  
wykonawcy, ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że firma Budromost 
Starachowice do pracy skierowała bardzo dużo sprzętu i ludzi. 

Jak na tak krótki okres od rozpoczęcia prac (od 25 listopada), efekty są 
naprawdę imponujące. Zlikwidowane zostały bariery odgradzające pasy 
ruchu, nawierzchnia wyfrezowana, a 18 grudnia położono w miejsce 
ubytków nowy asfalt. Jest już wybudowany zarys ronda, na którym obec-
nie trwa układania kostki granitowej. Na wysokości sklepu Tesco wycięto 
drzewa, poszerzono jezdnię, wybudowano zatokę autobusową  Wydaje 
się, iż jest szansa na to, że prace zakończą się wcześniej, aniżeli w połowie 
2021 roku.

Z Funduszu Dróg Samorządowych udało się pozyskać środki na kolej-
ną inwestycję w Suchedniowie. W dniu 30.12.2020 r. podpisano umo-
wę o dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Jodłowej  
w Suchedniowie. 

Remont, który zakończy się w 2021 roku, obejmuje wykonanie m.in.: 
jezdni, zjazdów, poboczy, odwodnienia, oznakowania poziomego i piono-
wego, montażu progów zwalniających.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 392.857,56 zł, a dofinansowanie 

Czeka nas „wysyp” inwestycji drogowych
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w GMinie i okolicy

Policjanci z Suchedniowa 
mają nowy radiowóz

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku
-Kamiennej dzięki dwóm samorządom –z po-
czątkiem nowego roku wzbogaciła się o nowy 
radiowóz, który trafił do Komisariatu Policji 
w Suchedniowie.

7 stycznia w imieniu władz samorządowych 
starosta Artur Berus przekazał oficjalnie nowy 
samochód, wręczając komendantowi Komisa-
riatu Policji w Suchedniowie nadkom. Rafa-
łowi Pakule kluczyki do radiowozu. Pojazd 
został poświęcony przez kapelana Policji ks. 
Krzysztofa Sieczkę.

Zakup radiowozu marki Hyundai Tuscon na 
potrzeby Policji dofinansowany został ze środ-
ków budżetowych powiatu skarżyskiego i gmi-
ny Łączna. Powiat na ten cel zgodnie z przyję-
tym budżetem na rok 2021 wydatkował kwotę 
47,5 tys. zł, gmina Łączna natomiast dołożyła 
do zakupu środki w wysokości 30 tys. zł.

Radiowóz napędzany jest benzynowym silni-
kiem o pojemności 1,6 litra i mocy prawie 180 
koni mechanicznych, posiada napęd na czte-
ry koła.

(jaki)

Tenisiści pomagają potrzebującym
Wzorem ubiegłego roku klub Global Phar-

ma Orlicz 1924 ponownie zaangażował się 
w pomoc potrzebującym. Z racji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia przygotowano pacz-
ki wypełnione produktami spożywczymi oraz 
środkami czystości. W tworzeniu paczek bra-
li udział zawodnicy pierwszej drużyny, dzieci 
trenujące w Klubie oraz ich rodzice, a także za-
rząd Klubu.

Produkty zostały przekazane do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suchedniowie, skąd zosta-
ły rozdysponowane pomiędzy 
potrzebujące rodziny. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu Święta 
były radośniejsze dla obdaro-
wanych w tym trudnym okresie 
pandemii. 

Warto pomagać!

„Koncert Kolęd i Pastorałek” on-line

Sytuacja epidemiologiczna wymu-
sza niekonwencjonalne rozwiązania. 
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuź-
nica rokrocznie na początku nowego 
roku organizuje koncert kolęd i pasto-
rałek. Z uwagi na obowiązujące ogra-
niczenia w tym roku mógł się on od-

być tylko w formie on-line. 
W dniu 23 stycznia o godz. 16:00 

zainteresowani mogli włączyć kom-
putery i na profilu facebook’owym 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultu-
ry Kuźnica w Suchedniowie widnie-
jącym pod adresem:  https://www.
facebook.com/SOK.KUZNICA.SUCHE-

DNIOW/ mogli obejrzeć Koncert Kolęd 
i Pastorałek w wykonaniu dzieci z sek-
cji muzycznych SOK Kuźnica,

Do osób przed monitorami kom-
puterów i telefonów zwrócił się dy-
rektor ośrodka Andrzej Karpiński, 
po czym kolędy i pastorałki śpiewali:  
Nikola Świtek, Iga Michalska, 

Laura Wrotniak, Liliana Dąbrowska, 
Paulina Antoniak, Aleksander Wrot-
niak, Ewa Kuszewska, Tymon Chole-
wa i Filip Relidzyński.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy 
się na koncercie w formie tradycyjnej, 
z udziałem publiczności.

Jacenty Kita
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„Kuźnica” inwestuje i kupuje nowy sprzęt

To chyba jeden z nielicznych przypadków, 
gdy pandemia pozytywnie wpłynęła na dzia-
łalność Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 
Kuźnica. Oczywiście pomijając trudne do osza-

cowania straty dla uczestników stałych zajęć, 
sekcji działających w ośrodku czy też uczestni-
ków wydarzeń kulturalnych, które nie mogły 
się odbyć. 

–Dzięki poczynionym oszczędnościom, tylko 
w ostatnich tygodniach startego roku poczynili-
śmy inwestycje i zakupy sprzętu na 70.000 zło-
tych. A uwzględniając zakupy w ramach projektu 

WY Tańcz Szansę, daje to prawie 100.000 złotych 
– mówi Andrzej Karpiński, dyrektor ośrodka. 

SOK Kuźnica wzbogacił się o różny sprzęt mu-
zyczny, nagłaśniający i audiowizualny. -Zakupi-
liśmy pianino cyfrowe i keyboard marki Yamaha, 
zestaw perkusyjny firmy TAMA, gitarę akustyczną 
firmy Washburn, pulpity dla orkiestry dętej, na-
głośnienie dla WDK w Mostkach i Kuźnicy, ekran 

filmowy do kina letniego czy kamerę filmową 4K. 
Sprzęt przysłuży się działalności muzycznej, orga-
nizacji imprez, działalności kinowej czy audiowi-
zualnej – uzupełnia dyrektor.

A nie jest to sprzęt tani. Keyboard i piani-
no kosztowały 7.984,00 zł, nagłośnienie do 
obu ośrodków 13.044,00 zł, zestaw perkusyjny 
5.368.00 zł,  pulpity dla orkiestry dętej 925,00 zł.

Rozbudowany został monitoring wokół Kuź-
nicy, co kosztowało 5,842,000 zł, za 2011,00 zł 
poprawiono dźwięk w sali kinowej, a ekran do 
kina letniego kosztował 7.246,00 zł, co pozwoli 
na organizację seansów filmowych w plenerze 
w godzinach późnopopołudniowych i wieczor-
nych. 

Z inwestycji najważniejsza o wartości 18.779 
złotych dotyczy wymiany pieców c.o. w WDK 
w Mostkach. –Dotychczasowe były już bardzo 
przestarzałe. Nowe są energooszczędne, co po-

zwoli na znaczne oszczędności – podkreśla dy-
rektor Karpiński.

Ponadto zakupionych zostało 15 składnych, 
lekkich stolików plastikowych z wózkiem do ich 
przewożenia, co kosztowało 3.972,00 zł.

Dyrektor Andrzej Karpiński podkreśla, ze 
inwestycje te planowane były od dawna, ale na 
przyszłe lata. Ale dzięki poczynionym oszczęd-
nościom, udało je się zrealizować w 2020 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wyre-

montowany został też skatepark, pomalowano 
część pomieszczeń w Kuźnicy, a w ramach pro-
jektu WY Tańcz Szansę, który był współfinanso-
wany przez MKiDN w ramach programu Infra-
struktura Domów Kultury zakupiono niezbędne 
elementy wyposażenia sali tanecznej: podło-
gę baletową o wymiarach 12 x 8 m, trzy sztu-

ki podwójnych wolnostojących drążków bale-
towych, nadmuchiwana mata gimnastyczna, 
ścieżka akrobatyczna oraz drabinka rehabilita-
cyjno-gimnastyczna. Ponadto został zakupiony 
specjalistyczny mikser cyfrowy Behringer X32, 

projektor multimedialny, podium w celu obsłu-
gi ogólnopolskich turniejów tanecznych orga-
nizowanych przez SOK Kuźnica oraz cztery pufy 
przeznaczone do kącika relaksu dla dzieci. 

SOK szykuje się do otwarcia życia artystycz-
nego po pandemii oraz do Jubileuszu 30-lecia 
działalności, który przypada w roku bieżącym.

Jacenty Kita
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Dziękujemy, że byliście z nami!

31 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację dwóch projektów poświęco-
nych twórczości pani Lucyny Kozłowskiej – wycinankarki z powiatu skar-
żyskiego. 

Projekt Gigabajty tradycji, transfer doświadczeń. Świętokrzyska Wycinanka 
Ludowa online, który sfinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ze środków Promocji Kultury oraz pro-
jekt Wycinanki znad Kamiennej - wernisaż wystawy wycinanki ludowej Lucy-
ny Kozłowskiej w 4 gminach powiatu skarżyskiego –dofinansowany ze środ-
ków Województwa Świętokrzyskiego.  

Mimo dość zmiennych i raczej niesprzyjających okoliczności zewnętrz-
nych udało się zrobić to, co zamierzaliśmy na nawet więcej. 
•	 zrealizowaliśmy	 cykl	 warsztaty	 szkoleniowych	 online	 z	 wykonywania	

wycinanki według tradycyjnych 
wzorów i technik,  

•	 założyliśmy	grupę	 i	 stronę	 na	 FB	
poświęcone wycinance, 

•	 założyliśmy	 kanał	 YOU	 TUBE	
gdziemateriały filmowe są do-
stępne dla wszystkich zaintereso-
wanych,

•	 zorganizowaliśmy	 ogólnopolski	
konkurs na najciekawszy pomysł 
promocji wycinanki z wykorzy-
staniem nowoczesnych technolo-
gii,

•	 zrealizowaliśmy	 spot	 promujący	

wycinankę świętokrzyską oraz wirtualną wystawę! 
a także 

•	 wydaliśmy	pierwszą	w	historii	publikację	poświęconą	wycinance	Lucyny 
Kozłowskiej w formie mini albumu

•	 zorganizowaliśmy	wystawy	wycinanki	w	4	gminach	powiatu	skarżyskie-
go.
O wycinance zrobiło się głośno w mediach– TVP Kielce wyemitowała re-

portaż 
O wystawie w Kuźnicy: 
https://kielce.tvp.pl/49919403/pa-
ni-lucyna-robi-wycinanki-piekniejsze-od-lowickich?fbclid=IwA-
R2ozMCj8Pp2Vnp1VLooqqBZz1iE5wa3m2DkUR_FZw3O_pkAEDpQwc0-ke8
Reportaż o wycinankowym papierowym świecie: 
https://kielce.tvp.pl/51271148/opowiesci-z-papieru?fbclid=IwAR2p0Sbvr-
LxGY0ja6oHqwlZKGvXUpWlthc8K1HwWuImaIzfoX45vBZkmQ3U
O konkursie: 
https://kielce.tvp.pl/51292983/ludowa-tworczosc-promocja-regionu-wzo-
ry-miedzy-innymi-na-znaczku-pocztowym
https://kielce.tvp.pl/51288764/11122020-godz-1830
I w TELEESKPRESSIE 
https://teleexpress.tvp.
pl/49932560/z-kawalka-papieru-kawalek-sztuki?fbclid=IwAR3m
-vbCwWE0Zt-SmHXn12ksVVdC4I1FALZOOMMA3gR_O8LwkI5J4zRBJ9Q

Przez kilka miesięcy minionego, dość mrocznego roku 2020. WYCINAN-
KA MISTRZYNI LUCYNY KOZŁOWSKIEJ była dla nas światełkiem nadziei, pro-
mykiem radości i ogromną dawką prze-
ciwwirusowej energii i pasji. 

Wierzymy, że również i dla Was był to 
twórczy czas, pełen, zachwytów i odkryć. 

Dziękujemy, że byliście z nami! I zo-
stańcie nadal! Wszak wycinanka to nie-
kończące się źródło inspiracji - wystarczy 
dać się porwać jej urokowi!

Zespół projektu:  Lucyna Kozłow-
ska– Mistrzyni Tradycji, Maria Magda-
lena Pajek– autorka oprawy graficznej, 
Karolina Gałczyńska-Szymczyk – ko-
ordynatorka projektu, MM Productions: 
Milena Sieczka i Mateusz Sadza  
– realizatorzy filmu promującego, Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD 
PRĄD -realizator projektu. 
Partnerzy: 
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamienna
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Powiat skarżyski 
Biblioteka Publiczna w Łącznej 
Gminny Ośrodek Kultury ZAMECZEK w Bliżynie  

Zapraszamy na naszą stronę na FB i kanał YOU TUBE: 
https://www.facebook.com/swietokrzyskawycinankaludowahttps://

www.youtube.com/channel/UC_mLviSYkotEchINjBzgN_w
Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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Nowe witacie na granicach gminy
Od pierwszych dni nowego roku Gmina Su-

chedniów wita i żegna wszystkich przekracza-

jących jej granice nowymi tablicami. Stanęły 
one w pięciu lokalizacjach: na Górze Baranow-
skiej, Ostojowie, Michniowe, Mostkach oraz 
przy ulicy Zagórskiej, tuż za zjazdem z trasy 
S7. – Dotychczasowe były podobne do siebie, 
niewiele różniące się od witaczy innych miast. 
Postanowiliśmy pójść inną drogą i poprosiliśmy 
naszego mieszkańca, Radka Kowalika, o po-
moc. Dzięki niemu powstały oryginalne tablice, 
w dodatku zdecydowanie tańsze - mówi Cezary 

Błach, burmistrz Suchedniowa.
Tablice mają zupełnie inny charakter niż sta-

re i mocno już zniszczone witacze. Tworzą gra-
ficznie spójną serię: na każdej z nich znalazło 
się logo promujące gminę SUCHEDNIÓW. NA-
TURALNIE oraz słowa serdecznego powitania 
lub pożegnania. Większość tablic łączy także 

wizerunek królewskiego JELENIA – symbo-
lu GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, bohatera legendy 
o powstaniu Świętego Krzyża. Główna myśl 
i przesłanie jakie niosą tablice to fakt, że wła-
śnie Suchedniów stanowi niejako bramę wjaz-
dową w region najstarszych w Polsce gór – GÓR 
ŚWIĘTOKRZYSKICH, tu też zaczyna się PUSZCZA 
ŚWIĘTOKRZYSKA, zamieszkiwana przez dzikie 
zwierzęta, którym króluje majestatyczny JELEŃ.

Tablice podkreślają autonomię sołectw, któ-
re mijają wjeżdżający do Gminy Suchedniów 
od strony południowej lub wschodniej. Tabli-
ca w Michniowie odnosi się do historii i przed-
stawia Pietę Michnowską, grafika w Ostojowie 
to kościół parafialny pw. św. Alojzego Orio-
ne, wzniesiony wspólnym wysiłkiem parafian, 
a w Mostkach – bryła historycznego dworku, 
w którym aktualnie mieści się Wiejski Dom Kul-
tury.

Autorem projektu graficznego nowych tablic 
jest suchedniowianin Radosław Kowalik - ar-
tysta, animator kultury i społecznik. W ubie-
głym roku zaprojektował i wykonał serię orygi-
nalnych, suchedniowskich pocztówek.  

Jego autorskie projekty – zarówno graficz-
ne jak i społeczne – są cieszą się zaintereso-
waniem lokalnej społeczności, a także - co-
raz częściej - przykuwają uwagę regionalnych 
i ogólnopolskich mediów.

Mamy nadzieję, że tablice spodobają się 
Mieszkańcom i Gościom!

Oryginalne są też napisy. Dobrze Cię widzieć, 
Suchedniów - Brama Gór Świętokrzyskich, Mich-
niów - Łączy nas pamięć, Dla wszystkich starczy 
miejsca, Mostki - Piękna wieś tuż za rogiem. Na 
tablicach przy wyjazdach umieszczono napis 
nie Suchedniów żegna, ale Do zobaczenia. 

Jak mówi autor witaczy prace nad nimi trwa-
ły ponad miesiąc, a całość koordynowała Karo-
lina Gałczyńska-Szymczyk, kierownik Wy-
działu Rozwoju i Strategii.

(jaki)
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W przedSzKolU

Przedszkolaki świątecznie
W tym roku dla każdego z nas święta Boże-

go Narodzenia były całkiem inne niż do tej pory. 
Inaczej też obchodziliśmy je w naszym przed-
szkolu. Jednakże nikt nie chciał 
wyzbywać się tej wspaniałej rado-
snej atmosfery, która towarzyszy 
tym magicznym chwilom. 

We wtorek 22 grudnia od same-
go rana brzmiały dźwięki polskich 
kolęd i pastorałek. W każdej sali, 
na ubranych kilka dni wcześniej 
choinkach, migały kolorowe świa-
tełka, a przedszkolaki i pracownicy 
wyróżniali się odświętnymi stroja-
mi. 

W związku z tym, że nie mogli-
śmy się wszyscy spotkać na sali 
gimnastycznej, jak to było w na-
szej tradycji, każda grupa obejrza-
ła osobno nagranie przedstawienia 
jasełkowego w wykonaniu star-
szaków: pt. Żłóbek Cię utuli. 

Następnie dzieci z młodszych 

grup zaprezentowały przygotowane wcześniej 
kolędy i pastorałki. Nie zabrakło też białego 
opłatka, który miał nas wszystkich zjednoczyć 

i być symbolem tego, iż w każdym z nas na 
nowo rodzi się Maleńka Miłość.

Justyna Bera
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Nowości w bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

w Suchedniowie w 2020 roku,  jako  beneficjent  
wieloletniego programu Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1. Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek publicznych 
otrzymała dotację w kwocie 7065 zł, za którą 
zakupiono 269 książek drukowanych.

Zakup został zrealizowany ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

W przedSzKolU

„Żłóbek Cię utuli”
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. 

Grupy III i IV przygotowały z tej okazji jasełka 
pod tytułem Żłóbek Cię utuli. 

Starszaki we wspaniałych strojach doskonale 
prezentowały się na scenie. Przedszkolaki z du-
żym przejęciem odtwarzały swoje role, śpie-
wały znane kolędy i pastorałki, tańczyły. Było 

pięknie i wzruszająco, zabrakło jednak w tym 
roku…widowni. Mali aktorzy zostali nagrani, 
aby pozostałe grupy mogły obejrzeć przedsta-
wienie na dużym ekranie. 

Na zakończenie Jasełek głos zabrała pani dy-

rektor Grażyna Milanowicz, podziękowała 
wszystkim za piękne występy i złożyła życzenia 
świąteczne wszystkim przedszkolakom i ich ro-
dzicom. 

Młodsze oddziały zaśpiewały Jezuskowi ko-
lędy, które również nagrano do obejrzenia 
przez ich bliskich.

Justyna Bera
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Wiktor Miernik w drugim eta-
pie Olimpiady Matematycznej

W tym niezbyt radosnym czasie zdominowa-
nym pandemią wirusa docierają do nas kolejne 
dobre wiadomości. Uczeń ósmej klasy Wiktor 
Miernik Szkoły Podstawowej nr 3 zakwalifiko-
wał się do drugiego etapu Olimpiady Matema-
tycznej Juniorów, która jest konkursem ogól-
nopolskim. 16 stycznia czekają go zmagania 
na kolejnym etapie. Zadania, które rozwiązują 
uczestnicy olimpiady należą do tych naprawdę 
trudnych. Wymagają łączenia treści z najróż-
niejszych działów matematyki, doskonałego 
logicznego myślenia oraz niemałej odwagi ma-
tematycznej. Nie należy spodziewać się w nich 
rozwiązań oczywistych i czysto liczbowych. 
Wymagają umiejętności argumentowania, 
analizowania pojęć i dowodzenia twierdzeń 
matematycznych. Wiktor znalazł się w dru-
gim etapie jako jedna z zaledwie ośmiu osób 
z województwa świętokrzyskiego. Tym bardziej 
gratulujemy mu sukcesu. Oby udało mu się po-
wtórzyć osiągnięcie swoich dwóch starszych 
koleżanek szkolnych, które w ubiegłym roku 
zostały laureatkami podobnej olimpiady z języ-
ka polskiego.

Sylwia Świtek

Małgorzata Barańska najlepsza na Olimpiadzie Zdrowia PCK
W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skar-

żysku-Kamiennej odbywały się uroczyste spo-

tkania organizowane przez Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża, w których wzię-
li udział honorowi dawcy krwi, wolontariusze 

oraz przedstawiciele szkół biorących udział 
w akcjach PCK. Była to okazja do wyróżnień 
i podziękowań.

Spotkania poprowadziła Barbara Lipnic-
ka, przedstawicielka Oddziału Rejonowego PCK 
w Skarżysku-Kamiennej, której towarzyszyli: 
prezydent miasta, Konrad Krönig oraz zastęp-
ca prezydenta, Krzysztof Myszka.

Spotkanie poświęcone było m.in. podsumo-
waniu Olimpiady Zdrowia PCK. W okresie od 
września do listopada w szkołach przeprowa-
dzone zostały zajęcia z zakresu promocji zdro-
wego stylu życia dla uczniów w wieku 13-19 lat. 
Programem objętych było 406 uczniów.

Po przeprowadzonych zajęciach wyłoniono 
22 zwycięzców. Zadaniem laureatów było przy-
gotowanie prezentacji multimedialnej lub krót-
kiego filmu edukacyjnego/spotu promującego 
zdrowy styl życia.

Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata  
Barańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Su-
chedniowie.

(jaki)

Pamiętają o patronce
W dniu 15 stycznia minęła 122 rocznica 

śmierci Emilii Peck, założycielki i przełożo-
nej pensji w Suchedniowie. Wyjątkowo w tym 
roku, z uwagi na pandemię i nietypowe formy 
nauczania, społeczność szkolna ten dzień upa-
miętniła tylko wpisem na internetowej stronie 
szkoły. 

Emilia Peck wyróżniała się 
patriotyczną postawą w cza-
sie Powstania Styczniowe-
go; w domu przechowywano 
ufundowany przez miejscowe 
społeczeństwo sztandar po-
wstańczy. Po upadku powsta-
nia przez trzy lata nauczała 
prywatnie. W roku 1866 za-
łożyła w Suchedniowie szko-
łę - pensję. Emilia posiadała 
kwalifikacje nauczycielskie, 

zdobyła staranne wykształcenie, znała kilka ję-
zyków. 

W pamięci mieszkańców Suchedniowa po-
została jako kobieta mądra i dzielna; wspaniała 
przełożona pensji, która odegrała znaczącą rolę 
w szerzeniu oświaty i patriotyzmu w trudnych 

czasach niewoli narodowej.
W Suchedniowie w dowód uznania, jej imie-

niem nazwano ulicę, a od roku 1995 obrano ją 
patronką naszej Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej Nr 1.
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Strażacy podsumowali 2020 rok
Niespełna dwa tygodnie temu rozpoczęli-

śmy nowy 2021 rok. Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamien-

nej przedstawia statystyki z podejmowanych 
działań ratowniczych prowadzonych w 2020 
roku. W ten sposób chcemy pokazać część na-
szej pracy, gdyż zdajemy sobie sprawę, że same 
cyfry nie są w stanie zobrazować szeregu dzia-
łań i interwencji prowadzonych przez skarży-
skich strażaków.

W 2020 r. skarżyscy strażacy interweniowa-
li 1472 razy co daje średnią 4 wyjazdy w ciągu 
każdego dnia. W porównaniu z rokiem 2019 
liczba ta wzrosła o 348 wyjazdów czyli  o 30 % 
interwencji w stosunku do roku poprzedniego.  

W 2020 do pożarów strażacy wyjeżdżali 386 
razy do miejscowych zagrożeń 1072. Natomiast 
14 razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych.

Ogółem we wszystkich zdarzeniach jakie 
miały miejsce w powiecie skarżyskim uczest-
niczyło 2405 zastępów strażackich, angażując 
w akcjach ratowniczych 8768  ratowników. Naj-

większa liczba zdarzeń miała miejsce w miej-
scowości Skarżysko-Kamienna, gdzie strażacy 
wyjeżdżali 1033 razy (133 do pożarów, 891 do 

miejscowych zagrożeń, 9 do alar-
mów fałszywych).

W pozostałych gminach po-
wiatu skarżyskiego sytuacja pod 
względem interwencji straży po-
żarnej przedstawiała się w spo-
sób następujący.

W gminie Bliżyn zanotowano 
149 zdarzenia, w gminie Suched-
niów – 133, w gminie Łączna – 77 
i gminie Skarżysko-Kościelne – 80.

Najbardziej pracowite 
miesiące dla skarżyskich 

strażaków to marzec kwiecień i maj. 
W tych miesiącach odnotowano 595 
wyjazdów.  Znaczną część tych wyjaz-
dów stanowiły  pożary traw na nie-
użytkach (171), które wciąż są plagą na 
terenie naszego powiatu, mimo wielo-
krotnych prób podejmowanych przez 
strażaków, którzy prowadzili rozliczne 
akcje prewencyjno uświadamiające, że 
wypalanie traw nie tylko jest bezmyśl-
ne, ale również stanowi zagrożenie dla środo-
wiska i jest ścigane jako przestępstwo zgodnie 

z kodeksem karnym.  
Straty jakie odnotowano 

w wyniku pożarów i innych za-
grożeń wynosiły 4 342,1 tys. zło-
tych. W wyniku podjętych dzia-
łań zdołano uratować mienie 
wartości 6758 tys. złotych. Na 
koniec pozostawiamy statysty-
kę, która najbardziej uzmysła-
wia nam wielką tragedię ludz-
ką związaną z podejmowanymi 
przez nas akcjami ratowniczy-
mi. Otóż podczas tegorocznych 

akcji nie obeszło się bez poszkodowanych oraz 
ofiar śmiertelnych. I tak w zdarzeniach w któ-
rych brały udział jednostki straży pożarnej łącz-
nie poszkodowanych było 85 osób w tym troje 
dzieci. Dziewiętnaście osób wśród poszkodo-
wanych to ofiary śmiertelne. We wszystkich ak-
cjach jakie zostały przeprowadzone przez straż 

pożarną nie odnotowano zdarzenia w którym 
zostałyby poszkodowany ratownik.

Wielu tych sytuacji można było by uniknąć 
zachowując podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa. Tym bardziej, że z każdym rokiem mimo 
naszych wielokrotnych apeli przybywa ofiar 
tlenku węgla, wynikających z niesprawnych 
instalacji kominowych i wentylacyjnych w bu-
dynkach. Takich zdarzeń odnotowaliśmy dzie-
więć, w których siedem osób zostało poszkodo-
wanych w tym dwoje dzieci.

Rok 2020 dla skarżyskich strażaków był ro-
kiem specyficznym ze względu na panującą 
pandemię. Mimo zagrożenia epidemiologicz-
nego strażacy nie tylko wykonywali swoje 
statusowe zadania, ale mocno zaangażowali 

się w działania antycovidowe, biorąc aktywny 
udział między innymi w dystrybucji środków 
ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyj-
nych do placówek oświatowych i przedszkoli na 
terenie powiatu skarżyskiego, wspólnie z dru-
hami ochotniczych straży pożarnych dowozili 
osobom objętym kwarantanną żywność oraz 
prowadzili szeregi innych czynności powiąza-
nych z zagrożeniem epidemiologicznym. Takich 
wyjazdów strażacy odnotowali 612.

Opracowanie: 
Wydział Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczy 

– KP PSP Skarżysko-Kamienna
PS
W tym roku tylko w ten sposób możemy 

podsumować działania ratowniczo-pożarnicze 
w powiecie w 2020 roku. Z uwagi na pandemię 
w tym roku nie odbyło się w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej tradycyjne 
spotkanie podsumowujące z udziałem straża-
ków, władz samorządowych i mediów.

W przedSzKolU 
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Puchar w innym terminie
Puchar Powstańców Styczniowych roz-

grywany w Mostkach odbędzie się 7 lute-
go 2021 r. Pierwotny termin był wyznaczo-
ny na 31 stycznia, ale właśnie do tego dnia 
włącznie obowiązuje przedłużona kwaran-
tanna narodowa.

Zawsze trzeba się jednak liczyć z tym, że 
i kolejny termin może ulec przesunięciu. 
Niezależnie od tego organizatorzy są już 
gotowi przeprowadzić imprezę.

– Ludzie są spragnieni rywalizacji, wy-
dzwaniają z pytaniami, my też jesteśmy spra-
gnieni organizacji, a i władze samorządowe 
również chcą nas już ugościć. Już wytyczamy 
trasy. Mamy nadzieję, że obostrzenia się nie 
przedłużą i zorganizujemy imprezę – mówi 
Mirosław Maziejuk ze stowarzyszenia 
MTBCross, które organizuje puchar.

Na Puchar Powstańców Styczniowych 
2021 składają się trzy rywalizacje:
•	 Bieg	–	ok.	24	km	–	start	godz.	10.00
•	 Bieg	–	ok.	11	km	–	start	godz.	11.00
•	 Wyścig	 rowerowy	MTB	–	ok.	32	km	–	

start godz. 11.30
Start i meta znajdować się będą przy 

Wiejskim Domu Kultury w Mostkach.
Zapisy do imprezy trwają na stronie  

www.mtbcross24.pl
Wpisowe zależy od dystansu i daty wpła-

ty.
Uczestnicy muszą się liczyć z limitem 

uczestników (150 osób na dystans) oraz 
z powszechnie obowiązującymi obostrze-
niami. Są jeszcze wolne miejsca na każdą 
z rywalizacji.

Juniorzy rywalizowali w Żyrakowie
13 osobowa ekipa Orlicza grała w minio-

ny weekend w Żyrakowie w Grand Prix Junio-
rów Młodszych 
i Młodzików 
Młodszych. 
Pierwszy start 
w 2021 roku był 
udany dla na-
szych zawodni-
ków. Nie zawie-
dli nasi najlepsi 
młodzicy młod-
si Dominika 
Bartłomiejczuk i Jakub Dulemba. Domini-
ka zdobyła złoty medal w grze deblowej z Ju-
lia Zioła UKS Unia Bieruń wygrywając ciężki 
mecz w półfinale z Hanna Stachera /Olga 

Szwarnowiec-
ka UKS Plesbad 
Pszczyna 21-
10/18-21/21-19 
i łatwym zwy-
cięstwie w fina-
le z Magdale-
na Mincewicz 
/Zuzanna Wró-
bel Beninca 
UKS Feniks Kę-

dzierzyn-K 21-14/21-10. Medal srebrny Domi-
nika zdobyła w singlu, ulegając w finale Oldze 
Szwarnowieckiej UKS Plesbad Pszczyna 15-
21/11-21. W mikście z Mikołaj Krystek zajęła 
miejsce 5-8, w całym turnieju Dominika roze-
grała 14 pojedynków.

Jakub Dulemba po awansie z grupy pew-
nie kroczył do finału, ulegając po dobrej grze 
Damianowi Perkowskiemu UKS Hubal Biały-
stok 9-21/19-21 i odebrał srebrny medal, drugi 
medal brązowy wywalczył w grze mieszanej 
z Aleksandrą Wilczewską SKB Suwałki (nie 
rozegrał półfinału ze względu na kontuzję Oli).

Pierwszy raz w tak poważnym turnieju za-
grali nasi młodzi zawodnicy, najlepiej wypa-
dła para Radosław Rębak/Zuzanna Turska, 
którzy wygrali w pierwszej rundzie i zajęli miej-
sce 9-16, druga para Jakub Chrząszcz /Oliwia 
Obara stoczyła emocjonujący mecz w pierw-
szej rundzie z Mikołaj Saska /Magdalena 

Mincewicz Kędzierzyn-Koźle, przegrywając 
19-21/21-15/16-21 (mecz trwał 42 minuty). 

W grach singlowych i deblowych jeszcze 
nie udało się awansować z grup naszym za-
wodnikom: Zuzanna Turska, Oliwia Obara, 
Radosław Rębak, Jakub Chrząszcz, Kac-
per Więckowski.

W juniorach młodszych na słowa uznania za-
sługują występy Juli Pajek i Ewy Bartłomiej-

czuk. Julka w grupie stoczyła 50 minutowy po-
jedynek z Zuzanną Jarosz AZSUŚ Katowice, 

przegrywając 
po dobrej grze 
21-11/18-21/22-
24. Dobry mecz 
zagrała rów-
nież Ewa Bar-
tłomiejczuk ze 
starszą utytuło-
waną koleżanką 
Dominiką Gaj-
dą UKS Kometa 
Sianów ulega-
jąc 17-21/19-21, 

w deblu z Oliwią Krystek Ewa powalczyła 
z Nikolą Nowińską UKS Korona Pabianice /
Magdaleną Tatomir KS Chojnik Jelenia Góra 
przegrywając 17-21/21-23. Emilia Szumiele-
wicz, Bartosz Dulemba i Szymon Turski na 
razie bez awansu z grup.

GRATULACJE DOMINIKA I KUBA ZA MEDALE 
! Podziękowania dla Wszystkich za sportową 
walkę i godne reprezentowanie naszego klubu 
i miasta Suchedniów ! Podziękowania dla Ro-
dziców za pomoc w transporcie i finansowaniu 
tego turnieju ! 

Aleksandra Dąbczyńska
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Ważne dla kierowców!
Od 1 stycznia 2021 r. przywrócone zo-

stały w ustawie Prawo o ruchu drogowym 
dotychczasowe, obowiązkowe terminy za-
wiadomień, dlatego Wydział Komunika-
cji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie przypo-
mina o następujących ważnych kwestiach:

1. O nabyciu, zbyciu i zmianie danych 
o pojeździe należy zawiadomić Wydział Ko-
munikacji i Transportu w ciągu 30 dni. Do 
końca 2020 r. termin ten, z powodu pande-
mii wydłużony był do 180 dni.

2. Bezwzględny obowiązek rejestracji do-
tyczy tylko pojazdów sprowadzonych z kra-
jów UE. Rejestracji tej, niezależnie od żad-
nych innych okoliczności dokonać należy 
w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia 
pojazdu na obszar Polski. W roku 2020 ter-
min ten był przedłużony do 180 dni.

3. W obecnym stanie prawnym nie ma 
obowiązku przerejestrowania pojazdów za-
rejestrowanych już w kraju. Jest oczywiście 
taka możliwość po złożeniu wniosku przez 
właściciela, istnieje natomiast obowiązek 
zgłoszenia nabycia pojazdu (patrz pkt. 1). 
Można to zrobić poprzez wypełnienie odpo-
wiedniego formularza i załączenie do niego 
kopii: dokumentu nabycia i dowodu reje-
stracyjnego.

Wzory wszelkich formularzy i druków 
używanych w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu można znaleźć na stronach BIP (za-
kładka Informacje > Wydział Komunikacji 
i Transportu)

4. Od 1 stycznia 2020 r. niewypełnienie 
obowiązków opisanych wyżej w pkt. 1 i 2 
zagrożone jest karą administracyjną w wy-
sokości od 200 do 1000 zł.

5. Wszystkie sprawy można załatwić za 
pośrednictwem poczty przesyłając odpo-
wiednie oryginały dokumentów z podanym 
nr telefonu. O załatwieniu sprawy powiado-
mimy telefonicznie.

6. Wszelkie opłaty komunikacyjne można 
realizować bezpośrednio w Wydziale Komu-
nikacji i Transportu za pomocą kart płatni-
czych.

Przypominamy również o tym, że aby 
załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji 
i Transportu należy wcześniej umówić wizy-
tę tj. dzień i godzinę, w celu ograniczenia do 
minimum kontaktów pomiędzy klientami. 
Zaplanowania wizyty można zrobić telefo-
nicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:
•	 41	39	53	024	i	41	39	53	025	(sprawy	po-

jazdów)

Trwają prace nad „Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Suchedniów na lata 2021–2028”

W związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1876) Bur-
mistrz Miasta i Gminy Suchedniów przystą-
pił do sporządzenia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Suched-
niów na lata 2021–2028.

Opracowanie Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych jest ważnym ele-
mentem prowadzenia skutecznej polityki 
społecznej ukierunkowanej na działania lo-
kalne. 

Włączenie społeczności lokalnej w pra-
cę nad strategią umożliwia nie tylko trafne 
rozpoznanie sytuacji społecznej, ale rów-
nież wypracowanie założeń skierowanych 
na rozwiązywanie rzeczywistych proble-
mów społecznych w naszej Gminie.

Drugim etapem prac było trwające do 

27 stycznia badanie ankietowe w wersji on
-line.

Kolejnym etapem były wywiad grupowe, 
które również odbyły się w formie on-line 
za pośrednictwem platformy Microsoft Te-
ams, przeprowadzone w dwóch turach 26 
stycznia.  W pierwszej odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami, w drugiej spotkanie 
z przedstawicielami z organizacji pozarzą-
dowych, stowarzyszeń oraz przedsiębior-
cami

Działania te pozwolą na wniesienie wie-
lu spostrzeżeń na tematy społeczne aktu-
alne w naszej gminie oraz propozycji, które 
pozwolą zidentyfikować najbardziej pro-
blematyczne obszary i przyczynią się do 
rozwiązywania problemów społecznych 
w Gminie Suchedniów.

(jk)

•	 41	39	53	023	(sprawy	kierowców).
Nie dotyczy to odbioru dowodu rejestra-

cyjnego gdzie bez umawiania wizyty moż-
na wejść do wydziału i dowód rejestracyj-
ny odebrać.

W kontaktach w sprawach z zakresu dzia-
łania Wydziału Komunikacji i Transportu 
można korzystać z formy mailowej pod ad-
resem kt@skarzysko.powiat.pl, jednak for-
malne pisma i wnioski należy składać za 
pośrednictwem poczty, w Biurze Obsługi 
Interesanta w czasie pracy urzędu lub dro-
gą elektroniczną podpisane podpisem za-
ufanym.

W poniedziałki Biuro Obsługi Interesanta 
jak również Wydział Komunikacji i Transpor-
tu pracują w wydłużonym czasie, tj. w go-
dzinach od 8:00 do 17:00.

Z poważaniem
Dariusz Zarychta

Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu
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Trzecie miejsce badmintonistów
W okresie przedświątecznym w Białymsto-

ku były rozgrywane Klubowe Mistrzostwa Polski 
Drużyn Mieszanych w badmintonie. 

Bardzo dobrze zagrali młodzicy młodsi Orli-
cza, którzy wywalczyli trzecie miejsce, co jest 
równoznaczne z brązowymi medalami. Sukces 
jest tym cenniejszy, ponieważ suchedniowska 
drużyna była najmłodsza w swojej kategorii, 
a to dobrze rokuje na przyszłość. Barwy Orlicza 
reprezentowali: Dominika Bartłomiejczuk, 
Oliwia Obara, Zuzanna Turska, Gabriela 
Winkler, Jakub Chrząszcz, Jakub Dulemba, 
Radosław Rębak, Piotr Sawicz. 

Gratulujemy!

Stypendia sportowe przyznane
We wtorek 22 grudnia w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamien-
nej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów  
sportowych  ufundowanych przez Darczyńców 
Balu Miłośników Sportu w Skarżysku-Kamien-
nej. Stypendia o wartości 1500 złotych otrzy-
mało osiemnaścioro młodych sportowców z po-
wiatu skarżyskiego. 

Pomysłodawcą Balu Charytatywnego Miło-
śników Sportu, z którego dochód przeznacza-
ny jest na stypendia sportowe dla rokujących 
sportowców z terenu powiatu skarżyskiego, 
jest Tomasz Wąsowski (radny powiatu skar-
żyskiego). Jest on znany przede wszystkim 
jako organizator popularnego w Polsce i świe-
cie Półmaratonu, który odbywa się na Rejowie 
w Skarżysku-Kamiennej. Zorganizował już 19 
edycji półmaratonu, oraz czterokrotnie rów-
nież na Rejowie współorganizował Triathlon 
o zasięgu ogólnopolskim. Do tej pory odbyły się 
dwie edycje Balu, gości specjalnymi byli m.in.:  
Czesław Lang, Jacek Wszoła, Wanda Panfil 
i Krzysztof Diablo Włodarczyk. 

Podczas balu licytowane były różne sporto-
we przedmioty, z których dochód przeznaczony 
był właśnie na stypendia sportowe. 

- Dzięki Tomaszowi Wąsowskiemu dzię-
ki jego pasji i uporowi, doszło do tego miejsca, 
w którym teraz jesteśmy. To jest człowiek, który 
19. razy organizował w Skarżysku Półmaraton, 
cztery razy współorganizował Triathlon. Jest po-
mysłodawcą balu miłośników sportu, do tej pory 
w Skarżysku, takiej imprezy nie było. Dzięki temu, 
że Tomek wymyślił sobie kiedyś, że powinien być 
taki bal, bo w Skarżysku sympatyków sportu jest 

mnóstwo, to taki bal rzeczywiście był. Na pierw-
szej edycji gościem był Czesław Lang i Jacek 
Wszoła.  Na kolejnej edycji gościli Wanda Panfil 
i Krzysztof Diablo Włodarczyk oraz ponownie 
Jacek Wszoła - mówił prowadzący spotkanie 
Jacek Bieda. 

A starosta Artur Berus dodał: -Gratulu-
ję wszystkim stypendystom. Sport kochani uczy 
wszystkiego, co najlepsze. Uczy wygrywać, ale 

też uczy i przegrywać. Uczmy się też przegrywać, 
ale z honorem i godnością.

Stypendia otrzymali: 
1. Amelia Suwara (lekkoatletyka, Czarnec-

ki Team)
2. Katarzyna Brzózka (lekkoatletyka, Czar-

necki Team)
3. Jakub Bilski (kickboxing, UKS Relaks Skar-

żysko)
4. Mateusz Michta (tenis stołowy, KS Global 

Pharma Orlicz 1924 Suchedniów
5. Antoni Gryz (piłka nożna, Resovia Rze-

szów)

6. Jan Dąbrowski (tenis ziemny, STS Smecz 
Skarżysko) 

7. Gustaw Piątek (piłka nożna, Granat Skar-
żysko)

8. Wiktoria Sokół (karate, SKSW Skarżysko)
9. Kordian Derlatka (lekkoatletyka, Czar-

necki Team)
10. Kaja Ziółkowska (badminton, UKS 

Wschodnia 12 Kielce)
11. Wiktor Bober (tenis stołowy, KS Global 

Pharma Orlicz 1924 Suchedniów)
12. Filip Mendak (piłka nożna, PAS Skarży-

sko)
13.  Amelia Dróżdż (piłka nożna, PAS Skarży-

sko)
14.  Jowita Mazurek (karate, Akademia Holi-

styczna)
15.  Jan Śliwa (karate, Akademia Holistyczna)
16. Kamila Jedlińska (siatkówka, Dana 

Gameb Skarżysko)
17. Kacper Tumulec (piłka nożna, MKS  

Orlicz Suchedniów)
18. Błażej Turski (piłka nożna, MKS Orlicz 

Suchedniów) 
Jolanta Jagiełło
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18 medali badmintonistów!

Pod koniec grudnia badmintoniści Orlicza 
grali w Szczucinie w kolejnym turnieju z cy-
klu Podkarpacki Cup 2020 i mogą się pochwalić 
świetnymi wynikami. O dominacji naszych za-

wodników i zawodniczek, niech świadczy fakt, 
że aż 18 razy stawali na podium, w tym siedem 
razy na najwyższym. 

Był to ostatni turniej tego cyklu. W klasyfi-

kacji końcowej pierwsze miejsca wywalczyli: 
Aleksander Turski, Zuzanna Turska, Jakub 
Chrząszcz, Ewa Bartłomiejczuk i mikst Ewa 
Bartłomiejczuk/Szymon Turski. Piotr Sa-
wicz zakończył cykl turniejów na trzecim miej-
scu. Poniżej miejsca reprezentantów Orlicza 
w ostatnim turnieju oraz w jego końcowej kla-
syfikacji:

U-9 
1 miejsce - Aleksander Turski - w całym cy-
klu 1m 

U-11 
1 miejsce - Zuzanna Turska - w całym cyklu 
1m 
2 miejsce - Pola Andrzejewska 
1 miejsce - Jakub Chrząszcz - w całym cyklu 

1m 
3 miejsce - Jakub Kabała 
5 miejsce - Piotr Sawicz - w całym cyklu 3 
miejsce 

U-13 
1miejsce - Jakub Dulemba - debel 
2 miejsce - Jakub Dulemba - singiel 
3 miejsce - Jakub Dulemba - mikst 
2 miejsce - Zuzanna Turska - debel 
5 miejsce - Zuzanna Turska - singiel 

U-15 
1 miejsce - Ewa Bartłomiejczuk/Szymon 
Turski i 1m w końcowej klasyfikacji 
1 miejsce - Ewa Bartłomiejczuk/Oliwia  
Krystek 
3 miejsce - Ewa Bartłomiejczuk - singiel  

i 1 miejsce w końcowej klasyfikacji 
U-17 

2 miejsce - Bartosz Dulemba - debel 
1 miejsce - Julia Pajek - debel 
2 miejsce - Julia Pajek - mikst 
3 miejsce - Julia Pajek - singiel 
Gabriela Turska, Emilia Szumielewicz,  
Radosław Rębak nie awansowali z grup. 

Orlicz zwyciężył w klasyfikacji drużynowej! 
Gratulacje dla medalistów, podziękowania 

dla Wszystkich uczestników za sportową walkę 
i podziękowania dla Rodziców za zorganizowa-
nie wyjazdów na Podkarpacki Cup!

Szymon Piasta


