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* umowa na dofinansowanie kolejnej 
inwestycji podpisana,

* Ostojów się bawi,

* to był kosmiczny Dzień Dziecka,

* Zabawa z wędką po raz kolejny,

* zapraszamy na Wakacje z Kuźnicą,

* Suchedniowskie Święto Kaszy 
coraz bliżej,

* moc informacji sportowo-rekreacyjnych.
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Dzieci ścigały się  
po leśnych duktach

12 czerwca w lasku koło stadionu Orlicza roze-
grane zostały wyścigi dzieci na rowerach MTB. 
Imprezę po raz 11. zorganizowało Suchedniow-
skie Stowarzyszenie Cyklistów.

Czytaj na str. 23

Tak piłkarze i kibice świętowali awans „Orlicza” do IV ligi
-Ach co ja widzę? – krzyczał trener 

Mariusz Arczewski, a kibice odpo-
wiadali równie głośno: - Orlicz Suched-
niów w IV lidze. Były gratulacje, szam-
pan, pamiątkowe medale i koszulki 
oraz puchar od burmistrza Cezarego 
Błacha i przewodniczącego rady miej-
skiej Krzysztofa Adamca. 

Czytaj na str. 2

XV Suchedniowski Rajd Rowerowy 
Z udziałem około 270. cyklistów 26 maja odbył się XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy zorganizowa-

ny przez Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów.
Czytaj na str. 22

„Burzący Stok” odzyskał zadaszenie 
Z inspiracji Krzysztofa Adam-

ca, przewodniczącego rady miejskiej, 
w sobotę 6 czerwca do leśnego uroczy-
ska przybyła grupa społeczników, któ-
ra ostro zabrała się do pracy i w efekcie 
Burzący Stok ma znów zadaszenie. Udało 
się też zrobić stół z ławkami.

Czytaj na str. 2
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Wydarzenia

9 czerwca piłkarze Orlicza Suchedniów roze-
grali ostatnie ligowe spotkanie przed własną pu-
blicznością. W pięknym meczu 5:1 pokonali Zenit 
Chmielnik. 

Po ostatnim gwizdku sędziego piłkarze wraz 
z trenerem udali się do kibiców by razem święto-
wać awans. Gratulacje piłkarzom złożył burmistrz 
Cezary Błach, który wraz z przewodniczącym 
rady miejskiej Krzysztofem Adamcem wręczył 
drużynie okolicznościowy puchar. 

- Ten sukces to również pana zasługa panie bur-
mistrzu. Bez wsparcia lokalnych władz ten sukces 
nie byłby możliwy. Za chwilę będzie IV liga i miejmy 
świadomość, że to nie jest tak, że my dzisiaj chodzi-
my z głową w chmurach. To jest poczucie ogrom-
nej odpowiedzialności, dla mnie jako trenera, dla 
moich zawodników i dla tego miasta - podkreślał  
Mariusz  Arczewski, trener Orlicza.

Zarząd klubu z prezesem Justyną Wierzbiń-

Tak piłkarze i kibice świętowali awans „Orlicza” do IV ligi

ską na czele wręczył za-
wodnikom okolicznościowe 
medale, a trener Mariusz 
Arczewski podziękował 
swoim podopiecznym za 
walkę i zaangażowanie 
w całym sezonie. 

- Spotkaliśmy się z trene-
rem Mariuszem Arczew-
skim w odpowiednim miej-
scu i czasie. Podziękowania 

należą się poprzedniemu Zarządowi, który tchnął 
w drużynę ducha walki. Dzięki pracy trenera Ar-
czewskiego zostawiacie serce na boisku. Dzięku-
ję bardzo za to trenerowi - podkreślała Justyna 
Wierzbińska. 

W czasie meczu trwał piknik z kiełbaskami, 
bigosem, żurem i chlebem ze smalcem i ogór-
kiem, który przygotowała Suchedniowska Kor-
poracja Samorządowa. Dochód przeznaczono na 
rzecz klubu.

Jacenty Kita
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ks. Parszewski.
27 maja, na pamiątkę pierwszych demokra-

tycznych wyborów samorządowych z 1990r., 
obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialne-
go. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 
czerwca 2000r. Sejm w specjalnej uchwale na 
10-lecie odrodzenia polskiego samorządu tery-
torialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie 
samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i bu-
dowy silnego państwa.

(jaki)

wił o władzy i jej roli w społeczeństwie. Podkre-
ślił, że samorządowcy do pełnienia swych funkcji 
są wybierani po to, aby swoją pracą, mądrością, 
sprawiedliwością, odpowiedzialnością służyć 
drugiemu człowiekowi.

-Dzisiaj też dziękujemy Bogu za otrzymaną 
władzę. Władza pochodzi od samego Boga. To On 
rozdaje władze tak jak chce - nie każdy może być 
samorządowcem, nie każdy może być posłem. Za-
stanówmy się - czy jako samorządowiec służę dru-
giemu człowiekowi, czy samemu sobie? - rozważał 

AktuAlności

Burzący Stok to źródło będące pomnikiem przy-
rody nieożywionej położone w lasach przy szlaku 

niebieskim Suchedniów-Berezów. Przedmiotem 
ochrony jest naturalne źródło szczelinowe, w któ-
rym woda wypływa pod wysokim ciśnieniem 
z głębokich pokładów piaskowców triasowych. 
Znajdujące się nad nim zadaszenie zbutwiało 
i uległo zniszczeniu.

Ale z inspiracji Krzysztofa Adamca, prze-
wodniczącego rady miejskiej, w sobotę 6 czerw-
ca na miejsce przybyła grupa społeczników, któ-
ra ostro zabrała się do pracy i w efekcie Burzący 
Stok ma znów zadaszenie. Udało się też zrobić stół 
z ławkami.

-Stało się tak dzięki grupie wspaniałych ludzi, 
a byli to: Cezary Błach, Dariusz Miernik, Wal-
demar Krogulec, Jarosław Działak, Euge-
niusz Zegadło, Rafał Lasota, Justyna i Seba-
stian Wierzbińscy, Jolanta i Ernest Łutczyk, 
Agnieszka Jaszczur, Michał Kowacz, Tomasz 
Tusznio i Artur Chrzęszczyk, właściciel firmy 
Art.-Dach. Chciałem też serdecznie podziękować 
za wsparcie Piotrowi Ziółkowskiemu z Hotelu 
Paradiso, Pawłowi Figarskiemu - firma Figaro, 

„Burzący Stok” odzyskał zadaszenie

28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Skarżysku-Kamiennej odprawiona 
została Msza św. z okazji Dnia Pracownika Samo-
rządowego.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztanda-
rowe, w tym Gminy Suchedniów, oraz władze po-
wiatu i gmin tworzących powiat. Nasza samorząd 
reprezentowali burmistrz Cezary Błach i prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec.

Podczas homilii ks. Mariusz Parszewski mó-

Przemysławowi Działak, Danielowi Żołą-
dek, Patrykowi Pirot, Krzysztofowi Tumu-
lec, Markowi Markiewicz – mówi Krzysztof 
Adamiec i apeluje jednocześnie: - Burzący Stok 
to urocze miejsce, odwiedzane często, niech słu-
ży nam wszystkim. Proszę, pozostawiajmy po so-
bie porządek.

Jacenty Kita

Samorządowcy modlili się w Ostrej Bramie

Ludzie których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach

Serdeczne podziękowania rodzinie, 
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 

mieszkańcom Michniowa oraz wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali nam wiele 
serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy 

świętej oraz ceremonii pogrzebowej 
mojej żony 

Ś. P. Pauliny Zasowskiej. 
Państwa obecność, serdeczne słowa 

i modlitwa były dla nas ważnym wsparciem 
w tych trudnych dniach.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
Mąż z rodziną



Gazeta Suchedniowska • czerwiec 20194

Suchedniowska
GazetaGazeta

inwestycje

W piątek 31 maja z udziałem marszałka An-
drzeja Bętkowskiego oraz członka zarządu 
województwa Mariusza Goska podpisana zo-

stała umowa na dodatkowe środki w wysokości 
500.000 zł na wsparcie infrastruktury sportowej 
i dydaktycznej szkół. W imieniu Gminy Suched-
niów umowę podpisali burmistrz Cezary Błach 
i skarbnik Urszula Nowak.

W ramach projektu realizowanego przez Gmi-
nę Suchedniów nastąpi rozbudowa Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie 
o łącznik i salę gimnastyczną, doposażenie pra-
cowni matematyczno-przyrodniczej oraz bu-
dowa boisk zewnętrznych wraz z zagospodaro-

waniem terenu. Będą to boiska wielofunkcyjne 
z trawy sztucznej o wymiarach 36 m x 19 m. War-
tość projektu opiewa na 5.630.640,47 zł, a dofi-
nansowanie wynosi 499.772,62 zł. Prace zostaną 
zrealizowane do końca 2021 roku.

– Z burmistrzem Suchedniowa mogliśmy dziś 

Umowa na dofinansowanie podpisana podpisać umowę w ramach bardzo ważnego dzia-
łania 7.4, których realizacja w zdecydowany sposób 
poprawi infrastrukturę edukacyjną na terenie obu 
gmin. W Gminie Suchedniów środki te wspomogą 
znacząco dużą inwestycję czyli rozbudowę Szkoły 
Podstawowej numer 1. Łącznie w ramach bieżące-
go rozdania mogliśmy dofinansować aż 63 projek-
ty. To bardzo cieszy – mówił w Bliżynie Andrzej 
Bętkowski, marszałek województwa święto-
krzyskiego.

W ramach konkursu do  Działania 7.4 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi prio-
rytetowej 7 Sprawne usługi publiczne RPO Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
maksymalnie można było uzyskać dofinansowa-
nie w wysokości 500 tys. zł ze środków unijnych, 
a dla projektów które znajdowały się na obsza-
rze rewitalizacyjnym dodatkowo można było po-
zyskać  środki z budżetu państwa. Był to już pią-
ty konkurs poświęcony wsparciu infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej. Dotychczas w ramach 
Działania 7.4 zawartych zostało 68 umów na łącz-
ną kwotę wsparcia na ponad 135,4 mln zł.

Jacenty Kita

Komunikat w sprawie odbioru 
odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie przypomina, 
że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gmi-
ny odbywa się wg Harmonogramu  wywozu odpadów 
2019 r.  

Ponadto frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, papier, 
odpady ulegające biodegradacji, zużyte opony, odpady 
wielkogabarytowe, papier, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przetermi-
nowane leki można przekazywać bezpłatnie do Gmin-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, mieszczą-
cego się przy ul. Fabrycznej (między galerią FUT PARK 
a siedzibą firmy KLEEN-TEX), prowadzonego w 2019 r. 
przez firmę BRATEK Ryszard Pogorzelski.

Punkt ten – Gminny PSZOK – otwarty jest we wtorki 
i soboty w godzinach od 10 do 14. Przy przekazywaniu 
odpadów do PSZOK należy posiadać dokument potwier-
dzający zamieszkanie na terenie Gminy lub dowód uisz-
czania opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieru-
chomości, z której odpady chcemy przekazać.

Oznakuj bezpłatnie psa
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie in-

formuje o możliwości bezpłatnego znakowa-
nia psów mających właściciela z terenu Gminy  
Suchedniów.

Znakowanie (czipowanie) zwierząt to jeden 
ze sposobów zapobiegania ich bezdomności 
w przypadku zagubienia się zwierzęcia. Numer 
czipa jest wprowadzany do specjalnej bazy da-
nych. Dzięki temu zabiegowi zagubione zwierzę 
nie trafia do schroniska a o miejscu jego pobytu/
odbioru powiadamiany jest właściciel.

Znakowanie zwierząt odbywać się będzie 
w siedzibie schroniska dla zwierząt prowadzone-
go przez firmę BAROS-Maciej Glijer przy ul. Bere-
zów 85a w Suchedniowie, po wcześniejszym pi-
semnym zgłoszeniu tego zamiaru (na stosownym 
formularzu) w tutejszym Urzędzie,pokój 210 – II 
piętro.   

Są pieniądze na remont mostu
Minister Infrastruktury na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przyznał z utworzonej w budżecie państwa na rok 2019 rezerwy subwencji 

ogólnej dofinansowanie w wysokości 2 282 949,00 zł na remont obiektu mostowego w ciągu drogi DW 751 nad rzeką Kamionką (most na Berezowie) wraz z do-
jazdami w Suchedniowie. Otrzymana kwota stanowi 50 % wartości zadania.

W ramach inwestycji, której wykonanie rozpoczęte zostanie w bieżącym roku, most zostanie rozbudowany o kładkę pieszo - rowerową.
Kwota rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 335 999 tys. zł. Dofinansowanie otrzymało 125 zadań.

OSA powstanie w Suchedniowie
Do województwa świętokrzyskiego z Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) w II edycji trafi ponad 3 mln 463 
tys. zł. W jej ramach rząd dofinansuje kolejnych 45 
obiektów, na łączną kwotę ponad 3.463 tys. zł.

W tym rozdaniu pozytywnie został rozpatrzony 
wniosek Gminy Suchedniów na kwotę 50 tyś. zł. 
Ostatni, gdyż Program rozwoju małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielo-
pokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
zgodnie z przyjętym regulaminem już się kończy. 
Zatem rozstrzygnięcie II edycji programu, kończy 
jego realizację. W ramach podsumowania nale-
ży podkreślić, że w skali kraju w latach 2018-2019, 
MSiT przeznaczyło na budowę 2.950 Otwartych 
Stref Aktywności kwotę 104 985 360,00 zł.
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Z PrAc rAdy Miejskiej

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica odbędzie się inauguracja Sieci 
Usług Turystycznych Suchedniów. Naturalnie. Początek o godzinie 19.00 w pią-
tek 21 czerwca.

W programie wydarzenia:
•	 wystawa	zdjęć	wielkoformatowych
•	 premiera	filmu	promującego	sieć	Suchedniów. Naturalnie
•	 prezentacja	portalu	www.suchedniownaturalnie.pl
•	 spektakl	teatru	tańca	SOK	Kuźnica
•	 Żywy Kontakt z Ludźmi Sieci: autorskie prezentacje, czas na pytania i cieka-

we rozmowy
•	 wspólne	muzykowanie	i	biesiadowanie	pod	gołym	niebem
Portal informacyjny sieci  www.suchedniownaturalnie.pl rusza 21 czerwca 

2019 r.
Otwieramy szeroko drzwi i zapraszamy do Suchedniowa!
Suchedniów. Naturalnie to sieć współpracy pomiędzy podmiotami świad-

czącymi usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów. 
Sieć skupia aktualnie ponad 30 partnerów i stale się rozwija. 

Idea sieci odwołuje się do bogactwa lokalnych zasobów naturalnych i kul-
turowych, a jej podstawą są ludzie i ich praca, wiedza, umiejętności, pasje 
i zaangażowanie. Celem sieci jest budowanie ciekawej, różnorodnej i rzetel-
nej oferty spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, kreatywny, w bliskim 
kontakcie z naturą.

Inauguracja Sieci Usług Turystycznych  
„Suchedniów. Naturalnie”

VIII sesja Rady Miejskiej 
23 maja w sali lustrzanej suchedniowskiej 

Kuźnicy odbyła się VIII w tej kadencja sesja Rady 
Miejskiej. Obradom przewodniczył Krzysztof 
Adamiec, sekretarzem obrad był radny Miro-
sław Obara.

Po przyjęciu porządku obrad o głos poprosił 
komendant powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Skarżysku-Kamiennej bryg. Marcin 
Machowski. Komendant najpierw poinformo-
wał o sytuacji przeciwpożarowej w gminie i po-
wiecie. Do 15 maja br. OSP Suchedniów interwe-
niowała 52 razy (w całym 2018 roku było to 106 
wyjazdów) a OSP Ostojów 16 razy (26 w 2018). 

Komendant poinformował też o tym, że OSP 
Suchedniów ma szansę na pozyskanie w tym roku 
15.letniego ciężkiego samochodu gaśniczego 
marki MAN, który ma zejść ze stanu KP PSP pod 
warunkiem zakupu dla niej nowego samocho-

du. Zastąpiłby on 
ponad 40-letniego 
Jelcza, którym ak-
tualnie dysponuje 
nasza jednostka. 
Ostateczną decyzję 
w tej sprawie po-
dejmuje jednak ko-
menda główna PSP.

Radni pod adresem burmistrza zgłosili kilka 
interpelacji i zapytań. Eugeniusz Zegadło po-
informował, że podczas wycinki drzewa uszko-
dzone zostały bariery mostu na ul. Koszykowej. 
Bariery co prawda naprawiono, ale nie zostały 

one ponownie zaimpregnowane. Radny dodał, że 
most ten nie ma odwodnienia, co może doprowa-
dzić do jego szybkiego zniszczenia, a przecież wy-
konany niedawno remont kosztował 75.000 zło-
tych. Mirosław Obara prosił o ustawienie koszy 
na ul. Jasnej, naprawę ul. Nowej oraz o wykona-
nie przejścia dla pieszych na ul. Jasnej. Wiesław 
Biskup zaapelował do mieszkańców o to, aby 
wykaszali trawy przed swoimi posesjami.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w WPF 
na lata 2019-2038 oraz dokonali zmian w budże-
cie, a także wycofali decyzję o wystąpieniu gminy 
ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Jacenty Kita
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ProMocjA

Sieć promuje gminę
Sieć Usług Turystycznych SUCHEDNIÓW. NA-

TURALNIE po raz pierwszy reprezentowała Gmi-

nę Suchedniów na XIV Świętokrzyskim Jarmar-
ku Agroturystycznym, który odbył się niedzielę 2 

czerwca 2019 r. w Parku Etnograficznym w To-
karni.

Jarmark jest jedną z największych imprez ple-
nerowych organizowanych w skansenie. Liczni 
odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofer-
tą gospodarstw agroturystycznych, a wystawcy 

oferowali regionalne produkty: miody, sery, wę-
dliny oraz owoce, wyroby rękodzielnicze oraz za-
bawkę ludową.

Podczas niedzielnego Jarmarku Suchedniów 
mocno zaakcentował swoją obecność w konkur-
sie kulinarnym Masz babo placek i nie tylko słodki. 
Koło Gospodyń Wiejskich Michniowianki zdobyło 
w tej rywalizacji pierwsze miejsce, co jest nie lada 
sukcesem, gdyż konkurencja była liczna (40 pod-
miotów) i mocna – same regionalne smakołyki.

Ogromne zainteresowanie i … apetyt wśród 

gości budził też Suchedniowski tort chlebowy na 
liściach chrzanu zgłoszony do konkursu przez 
Radę Seniorów w Suchedniowie, a wykona-

ny przez radną Władysławę Niemczyk (panią 
Agatkę). Tort nie zdobył co prawda nagrody, ale 
za to uznanie każdego, kto miał okazję zobaczyć 

i skosztować.
Stoisko odwiedził między innymi Burmistrz 

Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, rad-
ny Eugeniusz Zegadło, a nawet marszałek 
województwa świętokrzyskiego. Dzięki pracy 
zespołowej wielu osób stoisko Suchedniowa pre-
zentowało się pięknie i budziło duże zaintereso-

wanie odwiedzających.
Budowana od stycznia 2019 roku sieć usług tu-

rystycznych zrzesza ponad 20 podmiotów świad-
czących usługi turystyczne i okołoturystyczne 

w Gminie Suchedniów. 
Premiera Sieci zaplanowana została na 21 

czerwca 2019 roku o 19.00 w Suchedniowskim 
Ośrodku Kultury Kuźnica. Tego dnia ruszy też 
pierwszy w historii Suchedniowa portal tury-
styczny suchedniownaturalnie.pl Premiera bę-
dzie wydarzeniem otwartym dla wszystkich 
zainteresowanych Mieszkańców Suchedniowa. 
Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniu stoiska, w szczególności 

tym, którzy osobiście brali udział w tym przedsię-
wzięciu (wszyscy są członkami sieci Suchedniów. 
Naturalnie!), a byli to: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Michniowie na czele z przewodniczącą Teresą 
Przeorską i sołtys Alicją Mańturz, Marta Ptak 
- Nadleśnictwo Suchedniów, Radek Kowalik 
- Dom Entuzjastów Sztuki Kultury i Arteterapii,  
Magdalena Sułek i Urszula Sułek - Ośrodek 
Rozwoju Kreatywnego i Jazdy Konnej Ignacówka, 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek - SOK Kuź-
nica, Katarzyna Przeworska - przewodniczą-

ca Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkach, Jacek 
Przeworski - Klub Morsów Morsjanie, Renata 
Kwaśniewska - Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
zdjęcia: Piotr Kita 
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Festyn rodZinny w ostojowie

Rodzinny festyn w Ostojowie

Nawet godzinny deszcz nie zniechęcił uczestni-
ków Rodzinnego Festynu zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów, który odbył się 
w niedzielę 16 czerwca na placu za kościołem pod 
wezwaniem świętego Alojzego Orione w Ostojo-
wie. Festyn odbył się w ramach społecznego pro-

jektu Ostojowskie Spotkania Wokół Jałowca.
Uczestników wydarzenia powitały Małgo-

rzata Stępień, prezes stowarzyszenia oraz 
Agnieszka Buras, wiceprezes. –Festyn organi-
zowany jest w ramach projektu grantowego reali-
zowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Składa się on z trzech części: warsztatów, 
festynu i podsumowania projektu. Warsztaty pro-
wadzili Marek Samsonowski, Zbigniewa Wol-
dański i Kamila Drezno – mówiła M. Stępień.

Pierwszą część wydarzenia poprowadziła  
Katarzyna Michta-Połeć. Na początku wy-
stąpiły ostojowskie dzieci, które zaprezentowa-

ły bajkowy spektakl Księżniczka Gburka. Później 
dzieci recytowały wiersze świętokrzyską gwarą 
oraz wystawiły przedstawienie Świtezianka. 

Przed ostojowską publicznością zaprezento-
wali się młodzi tancerze ze szkoły tańca College 
Dance Kamili Drezno, która prowadziła warsz-
taty taneczne. 

Część muzyczna to recital Bożeny Zielińskiej, 
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Festyn rodZinny w ostojowie
występ zespołu Kumotry oraz Babki Ali i chóru Quodlibet, a wieczo-
rem wystąpili Kapela Sołtysa z Wąchocka, Bożena Zielińska i Wiola 
Romero, znana z występu w telewizyjnym show The Voice of Poland. 
Było też przedstawienie teatralne miejscowych seniorów. 

Podczas festynu policjanci i strażacy uczyli, jak bezpiecznie spędzić 

wakacje. Można było obejrzeć policyjny i strażacki sprzęt. W Osto-
jowie nie brakowało konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, poczę-

stunku pysznymi ciastami, żurem i innymi smakołykami. Krzysztof 
Łakomiec pokazał, jak władać szablą i ciekawie opowiadał o historii 
polskiego oręża. 

Jacenty Kita

„Niecodzienna wizyta gości z USA  
w naszym Mieście”

12 czerwca 2019 roku w Gminie Suchedniów przebywał Lloyd Halverson 
z małżonką; pełniący przez 24 lata funkcje City Administratora w Mieście Camas 
Washington USA. Wizyta ta była efektem nawiązanej w 2005 roku współpracy 
z polskimi samorządami. Wówczas na stypendium Departamentu Stanu USA, 
w stanie Washington przebywało kilku samorządowców z Gmin Województwa 
Świętokrzyskiego, w tym Sekretarz Gminy - Ewa Kaniewska. Efektem tej wizyty 
było podpisanie w 2007 roku umowy transatlantyckiej między Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Forum Sekretarzy Regionu Świętokrzyskiego, a Stowarzy-
szeniem City Managerów Stanu Washington. 

Goście przebywali w Gminie Suchedniów na zaproszenie Burmistrza – Ceza-
rego Błacha. Była to już druga wizyta w Suchedniowie. Tym razem, Gości zapo-
znano z  infrastrukturą kultury, poznali miejscowych artystów, jak również wzięli 
udział w spotkaniu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mostkach; a zatem mogli spró-
bować tradycyjnej wiejskiej kuchni. Duże zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza 
wizyty w galerii Podwórko rodziny Mierników przy ul. Żeromskiego oraz w galerii 
Pana Eugeniusza Zegadło. Skosztowali też lokalnego produktu, jakim jest cy-
trynówka produkowana przez pana Cezarego Grendę.  

W spotkaniach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Ada-
miec, Burmistrz – Cezary Błach, Sekretarz – Ewa Kaniewska, Dyrektor SOK 
KUŹNICA – Andrzej Karpiński, Kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii Magistra-
tu – Karolina Gałczyńska–Szymczyk. 

Wcześniej Goście odwiedzili Gminę Bliżyn, a od południa wizytowali Gminę Su-
chedniów.

Nazajutrz amerykański samorządowiec został przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej  odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Odznaczony został w uznaniu za 30 - letnią pracę na rzecz rozwoju samorzą-
du terytorialnego w regionie świętokrzyskim. To wysokie odznaczenie nadawane 
jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swo-
ją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz 
współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami.

Z Panem Halversonem Gmina Morawica współpracuje od 1989 roku w ramach 
projektu pomocowego Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki dla przedstawi-
cieli polskiego samorządu terytorialnego. 

Ewa Kaniewska
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chowski. Później odczytano nazwiska straża-
ków, którym wręczono odznaczenia, medale oraz 
awanse na wyższe stopnie służbowe.  

(jaki)

III posiedzenie Rady Seniorów
29 maja 2019 r. w sali konferencyjnej w Urzę-

dzie Miasta i Gminy w Suchedniowie odbyło się 

III posiedzeniu Rady Seniorów w Suchedniowie 
II Kadencji.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście 
– Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Ceza-
ry Błach, Radni Rady Miasta - Arkadiusz Pająk 
oraz Tomasz Kutwin, Łukasz Osuch – instruk-
tor zajęć komputerowych, a także grupa absol-

wentów kolejnej edycji szkolenia komputerowe-
go.   

Jednym z punktów porządku obrad było wrę-
czenie zaświadczeń o powołaniu w skład Rady 
Seniorów II kadencji w Suchedniowie radnych 
wybranym w drodze naboru uzupełniającego 
– Magdaleny Radomskiej oraz Kazimierza 
Reja. Rada pracować będzie teraz w pełnym 
składzie 21 osób.  

Podczas posiedzenia podsumowano kolejną 

w GMinie i okolicy

edycję szkolenia komputerowego w ramach pro-
jektu E – kompetentni realizowanego przez Fun-
dację na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA. 
Burmistrz Cezary Błach wręczył uczestnikom 
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu.

Tego rodzaju zajęcia – jak wynika z wypowie-
dzi uczestników – są niezwykle potrzebne i po-
żyteczne. Pomagają seniorom uzupełniać wiedzę 
i umiejętności w zakresie nowoczesnych techno-
logii, co ułatwia im życie, daje satysfakcję i doda-
je wiary w siebie. Uczestnicy nie szczędzili słów 
uznania i podziękowań dla Łukasza Osucha – 
instruktora zajęć.

Następnie Radni przedstawili swoje wstępne 
propozycje do ramowego planu pracy Rady Se-
niorów II kadencji i dyskutowali na temat prio-
rytetów. Przyjęcie uchwały w tym zakresie rad-
ni przełożyli na termin późniejszy, z uwagi na 
planowane utworzenie klubu seniora w Suche-
dniowie. Przewodnicząca Halina Ostrowska 
poprosiła burmistrza o przedstawienie planów 
związanych z pozyskaniem na ten cel środków 

finansowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020.z Poddziałania 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych konkurs nr 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19. Projekt w tym 
zakresie zostanie złożony do konkursu do 10 
czerwca 2019 roku. Klub Seniora ma być zlokali-
zowany w budynku przy ul. Sportowej 1.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

Burmistrz zasłużony dla 
pożarnictwa

W piątek 24 maja  w Skarżysku-Kamiennej zor-
ganizowano Powiatowe Obchody Dnia Straża-
ka. Uczestniczyli w nich m.in. burmistrz Cezary 
Błach, przewodniczący rady miejskiej Krzysztof 

Adamiec, prezes OSP Ostojów Marek Malic-
ki i OSP Suchedniów Wiesław Sufin. Srebrnym 
medalem Za zasługi dla pożarnictwa odznaczony 
został burmistrz.

Uroczystość była okazją do wręczenia odzna-
czeń, medali oraz awansów na wyższe stop-
nie służbowe.

Obchody odbyły się na placu przed Komen-
dą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Skarżysku-Kamiennej. W uroczystościach 

udział wzięli m.in. przedstawiciele władz woje-
wództwa, powiatu, miasta, policji i straży oraz  

emerytowani strażacy i zaproszenie goście. Po 
złożeniu meldunku przez bryg. Jarosława Janow-
skiego komendantowi Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej - wciągnięto flagę państwową na 
maszt i odśpiewano Hymn państwowy.

Wszystkich przybyłych na uroczystość przywi-
tał Komendant Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej Marcin Ma-
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Na ponad godzinę organizatorzy musieli prze-
rwać siódmą edycję Pikniku Parafialnego w Osto-
jowie, którego organizatorem są Rycerze Kolum-

ba. Zakłóciła go ulewa.
Festyn o 15.00 otworzył proboszcz ks. Sławo-

mir Molendowski, po czym prowadzenie wy-
darzenie przejęła Katarzyna Michta-Połeć. Na 
scenie najpierw wystąpił zespół ludowy Dąbro-
wianki, później solistka Natalia Nawrot, Darek 
Bernatek a wieczorem do zabawy zagrał zespół 
Kumotry i grupa wokalna z Ostojowa. 

Wspólnota Modlitewna poprowadziła taniec 
ewangelizacyjny, wiele atrakcji czekało na naj-
młodszych (zjeżdżalnia, malowanie twarzy, kon-
ne przejażdżki, mini boisko piłkarskie. Pyszne 
potrawy (m.in. żurek, bigos) i napoje serwowali 
Rycerze Kolumba.

Zebrane datki zostaną przeznaczone na pomoc 
dla najbardziej potrzebujących z terenu parafii.

Bawiących się odwiedzili m.in. burmistrz  
Cezary Błach, radna wojewódzka Agnieszka 
Buras i miejscowa radna Małgorzata Stępień.

Jacenty Kita

Kultura

Ulewa zakłóciła Piknik Parafialny w Ostojowie Gustawa Herlinga-Grudzińskie-
go związki z ziemią kielecką

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Suchedniowie można oglądać wystawę plan-
szową, która pokazuje związki Gustawa Herlin-
ga-Grudzińskiego z ziemią kielecką. Została ona 

przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Kielc w roku pisarza, w ramach Społecznego Ko-

mitetu Obchodów Roku Herlinga-Grudzińskiego. 
Zawiera ona materiały ikonograficzne, pocho-

dzące z różnych zbiorów, zestawione z wypowie-

dziami Herlinga-Grudzińskiego, dotyczącymi Kie-
lecczyzny. Układ graficzny tekstu i zdjęć tworzy 
słowo HERLING. 

Ekspozycja dostępna będzie do 31.07.2019 r. 
w godzinach pracy biblioteki.
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25 maja Stowarzyszenie Przyjaciół Skarży-
skiej Szkoły Muzycznej proQltura oraz Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego zorganizowali piknik, podczas 
którego oprócz występów muzycznych przybli-
żono sylwetkę Stanisława Moniuszki. Wystąpili 
na nim m.in. Chór Senior pod batutą Natalii Na-
stiuk.

W programie wydarzenia znalazły się również 
wykład Justyny Woś o Stanisławie Moniuszce, 
konkurs wiedzy o kompozytorze i konkurs pla-
styczny na jego temat.

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin 
kompozytora Stanisława Moniuszki, który był 
autorem ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper.  

Piknik Moniuszkowski z udziałem naszych artystów

Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Hal-
ka, Straszny dwór i Paria. Na tę okoliczność Sejm 
ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniusz-
ki. W związku z tym w całej Polsce organizowa-
ne są imprezy muzyczne, które mają za zadanie 
uczczenie pamięci tego wielkiego kompozytora. 

(jaki)

Maskarada już pod raz XXI
W tym roku jedynie trzy grupy wystąpiły pod-

czas Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej Ma-
skarada ‘2019. Zdaniem komisji konkursowej 
najlepiej zaprezentował się teatr Kowadełko z su-
chedniowskiej Kuźnicy przygotowany przez Ja-
godę Juchniewicz i to on w nagrodę pojedzie 
do teatru w Kielcach. 

Uczestników przeglądu powitał dyrektor Kuź-
nicy Andrzej Karpiński, całość poprowadziła 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, a występy 
oceniała komisja w składzie Anna Zaczek i Hu-
bert Guza. Poza zwycięskim zespołem przed 
publicznością zaprezentowały się jeszcze Przed-

szkoladnia z Przedszkola Samorządowego w Su-
chedniowie przygotowana przez Justynę Berę, 
Ludmiłę Chłopek, Danutę Pająk i Urszulę 
Pająk i grupa teatralna Szaa… z SSP w Ostojo-
wie przygotowana przez Justynę Prusek.

Ponadto komisja przyznała trzy nagrody in-
dywidualne, które otrzymali: Maja Piwowar-

czyk za rolę pszczoły mówiącej, Zuzanna Po-
łeć za rolę narratora i Lena Wąsowska za rolę 
kury pierwszej.

Wszystkie zespoły uczestniczące w MASKAra-
dzie 2019 otrzymały pamiątkowe dyplomy, lau-
reat bilety na spektakl teatralny wraz z trans-
portem, wyróżniające się aktorki dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, a każdy młody aktor słodko-
ści.

Jacenty Kita
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kosMicZny dZień dZieckA

Kosmiczny Dzień Dziecka

1 czerwca na placu przed suchedniowska Kuź-
nicą dla najmłodszych zorganizowany został 
Kosmiczny Dzień Dziecka. Niewątpliwie do naj-
większych atrakcji należały pokazy łazika mar-
sjańskiego (podziękowania dla Karola Woź-

niaka i Emila Staszewskiego) oraz wizyta 
w mobilnym planetarium.

Oficjalnie imprezę otworzył dyrektor ośrodka 
Andrzej Karpiński, następnie burmistrz Cezary 
Błach symboliczne klucze do miasta wykonane 
kilka lat temu przez rzeźbiarza Eugeniusza Że-
gadle przekazał na ręce przedstawicielem Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej.

Całość poprowadziła Agnieszka Włodarczy-
k-Mazurek. Na scenie wystąpili wokaliści ze 
Studia Piosenki prowadzonego przez Katarzynę 
Klusek: Ewa Pajek, Julia Paszkiel, Paulina 

Stępień, Laura Wrotniak, Karolina Stępień, 
Blanka Jaworska, Magda Brzoza oraz zespół 
An. 

Na dzieci czekało mobilne planetarium kielec-
kiej firmy Supernowa, w którym odbyły się seanse 
pt. Słońce i jego rodzina. Ich uczestnicy wybrali się 
w podróż przez Układ Słoneczny, którą rozpoczęli 
od naszej centralnej gwiazdy, powoli przesuwając 
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się na zewnątrz aż do jego najdalszych zakątków 
i poznając po drodze znane ludzkości planety oraz 
ich księżyce.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły 
się kosmiczne warsztaty plastyczne prowadzo-
ne Grażynę Kabałę z Klubu Seniora Kreatyw-
ni. Na najmłodszych czekało miasteczko zabaw, 
a członkowie rady miejskiej (niemal w komple-
cie) z przewodniczącym Krzysztofem Adam-
cem serwowali gratis napoje i słodki poczęstu-
nek, który ufundowała Piekarnia i Wytwórnia 
Wyrobów Cukierniczych Monika Kozłowska. 
Z wyposażeniem wozu bojowego zapoznawali 
suchedniowscy strażacy – ochotnicy. Dzieci mo-
gły również pomagać operatorom dronów Mi-

chałowi Barańskiemu z firmy Bfoto.pl oraz 
Rafałowi Ciurze.

Odbyło się również wspólne malowanie rakiety 
kosmicznej zbudowanej z kartonów przywiezio-
nych przez pracownika sklepu RTV/AGD Teldom 
Piotra Karbownika.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzysze-
nie Kuźniczy Krąg, Rada Miejska, Burmistrz Miasta 
i Gminy oraz SOK Kuźnica, a wsparcia finansowe-
go udzieliła Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

Jacenty Kita

Wycieczka przedszkolna
Na ten dzień przedszkolaki czekały długo, 

niektóre nawet z ogromną niecierpliwością. We 
wtorek 11 czerwca, pomimo ogromnego upa-
łu, wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do 
Sobkowa. Celem naszej wycieczki był zespół pod-
worski, położony nad brzegami rzeki Nidy. Na ze-
spół składają się pozostałości zabudowy obronnej 
wzniesionej przez Stanisława Sobka, wewnątrz 
której znajdują się ruiny klasycystycznego pała-

cu wzniesionego przez Szaniawskich około 1770 
roku. Do dziś zachowały się pozostałości murów 
i trzy baszty kryte drewnianymi daszkami, w dol-
nych kondygnacjach zachowane strzelnice.

Na początku powitał nas szlachcic, który w nie-
zwykle przystępny sposób przedstawił dzieciom 
broń używaną w czasach rycerskich, a także po-

kazał jakie kary stosowano niegdyś za nieposłu-
szeństwo. Wiele emocji wzbudził wystrzał z broni 
palnej. Kolejną atrakcją była przejażdżka bryczką, 
w czasie której mogliśmy podziwiać piękne konie 
pasące się na łące, jak również zabawa w arche-
ologów, gdzie z zapałem szukaliśmy skarbu. Każ-
dy przedszkolak miał również możliwość jechania 
kucem. Po tych wszystkich niespodziankach pik-
nikowy obiad w plenerze smakował wyśmienicie. 
Zanim opuściliśmy Sobków, oglądaliśmy jeszcze 
piękne drapieżne ptaki, które są mieszkańcami 
zabytkowego kompleksu. Sowy, ogromny kruk, 
sokół były zwieńczeniem naszej wycieczki. 

Następnie udaliśmy się w kierunku Chęcin, 
gdzie u stóp ruin tamtejszego zamku zakupiliśmy 
pamiątki. Wreszcie, zmęczeni, ale w jakże świet-
nych nastrojach, wróciliśmy do przedszkola, gdzie 
oczekiwali już na nas stęsknieni rodzice. 

Justyna Bera
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wędkArZe dZiecioM

Od kilkudziesięciu lat (nawet najstarsi węd-
karze nie pamiętają dokładnie od kiedy) suche-
dniowskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
na Dzień Dziecka organizuje zawody pod nazwą 

Zabawa z wędką. W tym roku wzięło w nich udział 
55 dzieci, którym bardzo licznie towarzyszyli ro-
dzice.

Po zakończeniu zawodów ryby zważono, po 
czym ponownie wróciły do zalewu. Oficjalne 
wyniki i wręczenia nagród dokonał prezes koła 
Mieczysław Ciszewski. Nagrodę na najlepsze-
go chłopca w grupie starszej wręczył burmistrz 
Cezary Błach. W grupie dziewcząt 12 z nich złowiło ryby 

i wszystkie zostały nagro-
dzone. Kolejność była nastę-
pująca: 1. Laura Garbala, 
2. Julia Wójcik, 3. Maria 
Olechowska, 4. Zuzia Ba-
biarz, 5. Gabrysia Turska, 
6. Zuzia Turska, 7. Julia 
Kamińska, 8. Maria Sa-
wicz, 9. Maria Tumulec, 
10. Oliwia Miernik, 11. Ni-
kola Obara, 12. Antoni-
na Polak.

Wśród chłopców młodszych (5-8 lat) czołowe 
miejsca zajęli: 1. Kamil Kutwin, 2. Aleksan-
der Turski, 3. Borys Misior, 4. Dorjan Wijas, 
5. Kornel Przeworski, 6. Gabriel Woźniak, 7. 
Wiktor Chłopek, 8. Mateusz Rogala, 9. Piotr 
Sawicz, 10. Bartek Wiślak, a wśród chłopców 
starszych (9-13 lat) kolejność była następująca: 1. 
Adam Gbiorczyk, 2. Szymon Turski, 3. Jan Ko-
złowski, 4. Kamil Rybka, 5. Wiktor Przewor-
ski, 6. Jakub Wiślak, 7. Krzysztof Babiarz, 8. 
Wiktor Dziób, 9. Tomasz Rogala, 10. Paweł 
Babiarz, 11. Radosław Rębak. Wszystkie dzie-
ci biorące udział w zawodach otrzymali okazałe 
paczki ze słodyczami.

Sponsorami wydarzenia byli: Bank Spółdziel-
czy w Suchedniowie, Termatex, Silirus K. Rózga, 
sklep Zagłoba, Michał Rębak FHU Reksik, Paweł 

Figarski, Toyota Romanowski, Tadeusz Przygo-
da, Ryszard Baumert, Jacek i Wiesław Więc-
kowscy, Mateusz Bolechowski i koło PZW.

Jacenty Kita

„Zabawa z wędką” na Dzień Dziecka
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cieszyła się książka przedstawiająca dno morza 
w 3D. Następnie pani Ilona zabrała nas na wy-
cieczkę po bibliotece. Przedszkolaki miały okazję 
poznać różne pomieszczenia biblioteki -  wypo-
życzalnie i czytelnie nie tylko dla dzieci, ale także 
dla dorosłych oraz ich funkcje. Pani Ilona przy-
pomniała dzieciom, jak należy zachować się w bi-
bliotece. 

Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, 
a przedszkolaki otrzymały drobne upominki od 
pani Ilony i pana Darka – zakładkę do książki 
oraz bajkę pt. Śpiąca królewna. 

Anna Jędrasik

W PrzedSzKolu

Z wizytą w Bibliotece  
W poniedziałek 20 maja dzieci  z grupy VI i VII 

wybrały się na wycieczkę w  magiczne miejsce ja-

kim jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Jana Pawła II w Suchedniowie. 

Powitali nas pani Ilona i pan Darek, po czym 
pan Darek opowiedział nam i pokazał, jak wy-
gląda karta czytelnika oraz przedstawił zasady 
wypożyczania książek. Pan Darek przygotował 
również dla dzieci kilka bardzo ciekawych propo-
zycji książkowych, największe zainteresowaniem 

IV Bieg Papieski
Sport jest radością życia, zabawą, świętem

J.P.II

W dniu 21 maja, w ramach obchodów świę-
ta Patrona Przedszkola Samorządowego – Jana 
Pawła II, odbył się IV Bieg Papieski. 

Po odśpiewaniu hymnu przedszkola przy po-
mniku patrona  mali sportowcy udali się na plac 
przedszkolny, rozpoczynając sportową zabawę 
od rozgrzewki. Cieszymy się, że zaproszenie na 
bieg papieski przyjął burmistrz Cezary Błach. 

Na samym początku na start udali się goście, 

rodzice oraz chętni pracownicy przedszkola wraz 
z Panią dyrektor Grażyną Milanowicz. Następ-
nie poszczególne grupy wraz z wychowawcami 
z pozytywną energią,  uśmiechem na twarzach 
i głośnym dopingiem kolegów rozpoczęli bieg 
wytyczoną trasą. Wszyscy sportowcy mali i duzi  

dotarli do mety  i zostali zwy-
cięzcami.  Na mecie czekał na 
wszystkich słodki upominek. 

Po zakończeniu biegu odbyła 
się ceremonia wręczenia gru-
powych medali oraz odśpie-
waliśmy jedną z najbardziej 
znanych piosenek Arki Noego 
Święty uśmiechnięty. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i dzię-
kujemy za miłą atmosferę. 

Monika Kamionka
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w sZkoŁAch

Uczniowie z „Jedynki” na 
drugim miejscu

W czwartek 30 maja, odbyła się III Powiato-
wa Gra Czytelnicza Polski na 5. Pomysłodawcą 
i głównym organizatorem gry było Powiatowe 
Centrum Rozwoju Edukacji i Powiatowa Bibliote-
ka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej. 

W tym roku adresatami gry byli uczniowie klas 
piątych z powiatu skarżyskiego. Biorący udział 
w grze piątoklasiści mieli doskonałą okazję by 
powtórzyć sobie wiadomości z języka polskiego, 
lektur szkolnych, literatury popularnej adresowa-

nej do dzieci i młodzieży. Dla uczestników przy-
gotowano zadania (w formie gier i zabaw), które 
sprawdziły nie tylko wiedzę literacką, ale także 
spostrzegawczość, kojarzenie faktów, twórcze 
i logiczne myślenie.

Do III edycji Powiatowej Gry Czytelniczej zgło-
siło się siedem trzyosobowych drużyn ze Skarży-
ska-Kamiennej, Suchedniowa i Majkowa.  Biblio-
tekarze przygotowali dla nich kilka różnorodnych 
zadań. Uczniowie musieli wykazać się między 
innymi znajomością ortografii i lektur szkolnych 
oraz spostrzegawczości. 

Drugie miejsce w grze zajęła drużyna z Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suche-
dniowie w składzie: Emilia Turczyńska, Ame-
lia Matla, Oliwia Pawlik. Opiekun grupy była  
Maria Kinga Głowacka.

Celem gry było wspieranie rozwoju czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży, promowanie lite-
ratury, języka polskiego i innych tekstów kultury, 
¬ rozwijanie umiejętności logicznego myślenia 
z wykorzystaniem gier i zabaw umysłowych, pro-
mocja aktywności ruchowej.

(jaki)

Sukces Natalii i Karoliny
Natalia Rogóż i Karolina Zolbach, uczenni-

ce Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 wzię-
ły udział w Międzyszkolnym Konkursie Mój zawód 
- moje marzenie, organizowany przez ZDZ w Skar-
żysku – Kamiennej. Dziewczęta wykonały trzy 
prace: multimedialną, literacką oraz plastyczną. 

Należy podkreślić, że obowiązywała jedna forma, 
zaś uczennice podjęły wyzwanie i przygotowa-
ły prace w każdej z zaproponowanych form. 23 
maja miała miejsce uroczystość wręczenia na-
gród.

W kategorii prezentacja multimedialna Na-
talia Rogóż zajęła I miejsce, zaś Karolina Zol-
bach otrzymała wyróżnienie. W kategorii praca 
literacka obie uczennice otrzymały wyróżnienia. 
W kategorii praca plastyczna Karolina Zolbach 
zajęła II miejsce, zaś Natalia Rogóż otrzyma-
ła wyróżnienie.

Fragment z pracy Natalii ...Przede wszystkim 
najbardziej doceniam to, że będę mogła czegoś na-
uczyć takich maluszków, a w przyszłości one będą 
mogły zostać lekarzami, prawnikami, fryzjerami. 
Początkowo ja mogłam dla nich pracować, a póź-
niej oni dla mnie. Myślę, że to jest naprawdę me-
gaJ (…) będą mnie oni mogli uznać za autorytet 
i się wzorować na moim zachowaniu, tak jak ja się 
wzoruję na niektórych moich nauczycielach. Sta-
rałabym się z całego serducha stać się przyjaciółką 
moich uczniów i być dla nich takim prawdziwym 
wsparciem. 

Brawo dziewczyny!

Anita Sołkiewicz

Pożegnalny bal
W sobotę 15 czerwca w Szkole Podstawowej numer 1 imienia Emilii Peck w Suchedniowie odbył się 

bal absolwentów, zorganizowany dla ósmoklasistów i uczniów kończących naukę w gimnazjum. 
Wzięło w nim udział prawie 

90 młodych ludzi. Najpierw od-
tańczono poloneza, przygo-
towanego pod okiem Anity 
Sołkiewicz. Z lubianą nauczy-
cielką, która kończy pracę w SP1, 
uczniowie żegnali się ze łzami 
w oczach.
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Z ŻyciA ssP ostojów

Diecezjalne spotkanie  
Szkolnych Kół Caritas

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas SSP 
w Ostojowie uczestniczyli w Festynie z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowanym przez Caritas Die-
cezji Radomskiej. Impreza odbyła się w hali MO-
SiR przy ulicy Narutowicza w Radomiu 7 czerwca 
2019r. Podziękowania na ręce opiekunów złożyli 

ks. Damian Drabikowski - wicedyrektor Caritas 
Diecezji Radomskiej oraz Iwona Stępniewska 
- koordynator Szkolnych Kół Caritas. Na wolon-
tariuszy czekało wiele niespodzianek m.in.: wy-
stępy taneczne, konkursy z nagrodami, zabawy 
muzyczne, zabawy z chustą animacyjną, konku-
rencje sportowe, malowanie twarzy i wiele in-
nych. Największą atrakcją tego wydarzenia był 
koncert  Testimonium – muzycznego zespołu 
katolików świeckich, który poprzez śpiew zachę-
cał młodych do wspólnej zabawy. Na koniec każ-
dy z uczestników otrzymał paczkę ufundowaną 
przez sponsora - Jeronimo Martins Dystrybucja 
Sp. z o.o.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy 
wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialno-
ści za powierzone działania, współpracy w grupie 
oraz bezinteresowności i samodzielności w po-
dejmowaniu inicjatyw.

Diecezjalne spotkanie SKC było formą podzię-
kowania za trud włożony w pracę w wolonta-
riacie i okazją do spotkania młodych ludzi dzia-
łających w Szkolnych Kołach Caritas w różnych 
miejscach diecezji.

Proszę, przepraszam, dziękuję
- tak proste słowa, a potrafią czynić cuda

W dniu 29 maja w SOK Kuźnica odbyła się XXI 
Wiosna Teatralna Maskarada 2019. Na scenie wy-
stąpiła  najmłodsza grupa reprezentująca SSP 

„Królewna  Gburka” w wykonaniu przedszkolaków
w Ostojowie. Bajka w wykonaniu dzieci z grup  
przedszkolnych niosła przesłanie, iż wzorowe 
maniery to podstawa dobrego wychowania. Nasi 
wychowankowie włożyli mnóstwo pracy i za-
angażowania, aby wcielić się w bohaterów opo-
wieści o kapryśnej królewnie Gburce. Talenty ak-
torskie i wokalne sprawiły, iż każda postać była 
wyjątkowa. Jury oceniające popisy aktorskie po-
stanowiło wyróżnić Zuzannę Połeć –uczennicę 
klasy I, która zastąpiła  swoją chorą, młodszą ko-
leżankę. Pragniemy podziękować Rodzicom, któ-
rzy okazali pomoc podczas przygotowania stro-
jów i dekoracji.

Uczniowie klas I, II wzięli udział w konkursie 
popularyzującym twórczość poetów Regionu 
Świętokrzyskiego. Utwory nawiązywały do słów 
słynnego kompozytora Franza Schuberta: Szczę-
śliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na 

ustach. Recytacja utworu Piotra Gany Przyjecha-
ły z miasta w wykonaniu Wiktorii Nowak z kla-
sy I została oceniona najwyżej, uczennica zaję-
ła I miejsce, III miejsce zdobyła uczennica klasy 

Sukcesy najmłodszych recytatorów SSP w Ostojowie w XV 
Gminnym Recytatorskim Konkursie Poezji Świętokrzyskiej.

II Natasza Przeorska. Zaprezentowała ona 
utwór Jana Gajzlera Bajka o Borucie i Czarownicy. 
Wyróżnienie otrzymał Dawid Grudniewski za 
prezentację Ballady o Władku Stefanii Pyczek. 
Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Łącznej, w kierunku którego kie-
rujemy słowa podziękowań za przyjęcie i spotka-
nie z poezją naszego regionu.  
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naSze zaProSzenia

Znasz przepis na potrawę 
z kaszą?

W dniu 24 sierpnia 2019 r. Suchedniowski Ośro-
dek Kultury Kuźnica po raz trzeci organizuje Su-
chedniowskie Święto Kaszy. Tegorocznym mottem 
jest przysłowie Zdrowo i na ludowo. 

Podczas imprezy zostanie zorganizowany pa-
nel dyskusyjny pt. Kasza w zdrowej diecie, a tak-
że odbędzie się promocja książki kucharskiej pod 
tym samym tytułem. Pragniemy, aby znalazły się 
w niej przepisy na zdrowe potrawy z kaszy, wy-
wodzące się z lokalnej, świętokrzyskiej tradycji 

Przegląd obrzędów
Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg i Suchedniow-

ski Ośrodek Kultury Kuźnica zapraszają zespoły 
na Przegląd Obrzędów Gospodarczych Bez pra-
cy nie ma kołaczy, który odbędzie się w dniu 14 
września 2019 r. o godz. 11:00 w SOK Kuźnica 
w Suchedniowie.

Celami przeglądu są:
- promocja kultury ludowej
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczest-

nikami przeglądu
- aktywizacja zespołów i grup folklorystycz-

nych do oryginalnej prezentacji piękna 
i bogactwa kultury materialnej i duchowej 
regionu

- zachowanie od zapomnienia i przekazanie 
kolejnym pokoleniom cennych wartości 
kultury i tradycji

- szukanie ciekawych form pracy teatralnej
Przegląd otrzymał wsparcie finansowe Sta-

rostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się 

stronie SOK Kuźnica.

kulinarnej. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców, restauratorów, gospodarstw agro-
turystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich o nadsy-
łanie przepisów na dania z kaszą w roli głównej 
wraz z obrazującymi je fotografiami drogą ma-
ilową na adres: sok.kuznica@wp.pl lub listownie 
pod adres: Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźni-
ca w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 
Suchedniów. Zapraszamy również osobiście.

Najlepsze spośród dostarczonych przepisów 
zostaną zamieszczone na łamach wydanej przez 
nas książki kucharskiej.

Z góry dziękujemy za pomoc w jej stworzeniu.

II miejsce formacji „Axis”

Miło nam poinformować, iż w dniu 9 czerw-
ca br. Formacja Taneczna AXIS zdobyła II miejsce 
SREBRNY PIOTREK podczas VIII Piotrkowskiej Pa-
noramy Tanecznej o Złotego Piotrka w Piotrko-
wie Trybunalskim. 

Gratulujemy!
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XXXI Grand Prix w badmintonie
We wtorek 11 czerw-

ca w suchedniowskiej 
hali sportowej został 
rozegrany XXXI Grand 
Prix w badmintonie. 

W poszczególnych 
kategoriach na naj-
wyższym stopniu po-

dium stawali: Jakub Chrząszcz (SSP Ostojów), Pola Andrzejewska (SSP nr 3), Jakub Dulemba 
(SSP nr 1), Gabriela Winkler (SSP nr 1), Szymon Turski (SSP Ostojów), Kaja Ziółkowska (SSP nr 1), 
Bartosz Dulemba (SSP nr 1), Julia Pajek (SSP nr 1).

Jak dbać o bezpieczeństwo na rowerze? Jaki 
rower wybrać do lasu, a jaki na drogową wy-
cieczkę? Na te i wiele innych pytań starali się od-
powiedzieć młodym rowerzystom członkowie 
Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów, 
którzy zorganizowali coroczne spotkania w szko-
łach terenu Gminy Suchedniów. Jest to doskonały 
sposób do zachęcenia najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy do poznawania walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych naszego wojewódz-
twa, ale nie tylko. 

W tym roku spotkania nabrały wyjątkowego 
charakteru a to za sprawą Katarzyny Burek - 
Mistrzyni Polski enduro i wicemistrzyni Polski 
w downhillu, która skorzystała z zaproszenia SSC 

i sama wzięła udział w ciekawej dys-
kusji.

- Dziś dzieci pokazały, że zagadnie-
nia z zakresu kolarstwa, czy chociażby 
budowy roweru wcale nie są im obce. 
Chętnie brały udział w rozmowach wy-
korzystując jednocześnie sposobność 
wymiany zdań z tak niecodziennym go-
ściem - podkreśla Michał Gałczyński 
– skarbnik stowarzyszenia.

- Cieszę się bardzo, że mogłam 
uczestniczyć w tej bardzo ważnej akcji. Oprócz 
opowieści o rowerowej jeździe Enduro, formule 
zawodów i sprzęcie porozmawialiśmy sobie także 
o bezpieczeństwie. Bardzo ważnym jest dawanie 
dobrego przykładu i uświadamianie młodych ludzi 
o konieczności jazdy w kasku - zaznacza Katarzy-
na Burek.

- W trzech spotkaniach udział wzięło ponad 200 
młodych osób, co roku zauważamy, że zarówno 
dzieci jak i rodzice mają większą świadomość bez-
piecznej jazdy, jak również coraz chętniej uczestni-
czą w organizowanych przez nas imprezach rowe-
rowych - mówi Grzegorz Michnowski Prezes 
Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów.

MG

II Suchedniowskie Szachowanie
8 czerwca w SSP nr 3 odbyły się II Mistrzostwa 

Suchedniowa w Szachach Suchedniowskie Sza-
chowanie. W turnieju startowały 2 zawodniczki 
i 12 zawodników, którzy z roku na rok prezentują 
coraz lepsze umiejętności gry.  

Uczestników zmagań powitała dyrektor szko-
ły Izabela Głowala-Działak oraz burmistrz  
Suchedniowa Cezary Błach.

Po emocjonujących  rozegranych partiach 
wśród kobiet Mistrzynią Suchedniowa w szachach  
została Nina Łakomiec, druga była Agnieszka 
Kukuryk, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się 
Adam Plicner, drugi był Kazimierz Rej a trzeci 
Norbert Zaród. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 16 letni 
Norbert Łakomiec - nasz były uczeń, który roz-
grywał bardzo dobre partie, wygrywając z wyżej 
notowanymi zawodnikami  zajmując ostatecznie 
5 miejsce. Zawody sędziował Łukasz Łukomski.

Gratulujemy i serdecznie zapraszamy już za rok 
na kolejną edycję turnieju. 

Dominik Ziętkowski

Jak dbać o bezpieczeństwo na rowerze?

Pola Andrzejewska pokonała wszystkie rywal-
ki w III Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Wielicki Cup 
2019 i bez zagrożenia została zwyciężczynią tego turnie-
ju. Wszystkie rywalki zostały odprawione w dwóch se-
tach, a o dominacji naszej zawodniczki świadczą jej wy-
grane sety, kiedy przeciwniczki co najwyżej były w stanie 
zdobyć po sześć punktów. To był nokaut!

Pola Andrzejewska zwyciężyła turniej
W drodze na najwyższy stopień pudła Pola 

wygrała z Mają Zielińską (UMKS Junis Szczucin) 
2:0 (15:6, 15:6), z Urszulą Musiał (ARTE Sport 
Kraków) 2:0 (15:1, 15:1), z Kingą Czarnowską 
(UKS KSBAD Kraków) 2:0 (15:5, 15:6), z Alicja Du-
biel (BKB Set Mazańcowice) 2:0 (15:6, 15:6).

Gratulacje!
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VII Rodzinny Turniej Tenisowy
Już po raz siódmy Rycerze Kolumba z Suche-

dniowa zorganizowali rodzinne rozgrywki w te-

nisie stołowy. W tym roku rywalizowało 42. za-
wodników. Zawody sędziowali Krzysztof Piątek 
i Leon Zuba.

Po kilku godzinach sportowej rywalizacji ogło-
szono wyniki. Uczestnikom nagrody wręczył 
ksiądz Wojciech Marchewka, kapelan Rycerzy. 
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, oraz me-
dale.

Kategoria kobiet:
1. Edyta Adamiec 
2. Aneta Łakomiec 
3. Karolina Janyst 

Wyróżnienia: Monika Jóźwiak, Katarzyna 
Bober, Agnieszka Kukuryk.

Młodzicy:
1. Adam Gbiorczyk 
2. Wiktor Jasiński 
3. Mateusz Kukuryk 

Wyróżnienie: Norbert Grzelak
Młodzicy zrzeszeni:

1. Wiktor Bober 
2. Jakub Stępnik 
3. Bartosz Krakowiak 

Wyróżnienia: Miłosz Krakowiak, Ksawery 
Lewicki

Juniorzy:
1.  Jakub Ślęzak

2.  Bartłomiej Przybylski
3.  Antoni Bolechowski

Wyróżnienie: Mateusz Śmigiel
Seniorzy:

1. Zbigniew Matla 
2. Krzysztof Ślęzak 
3. Marcin Przybylski 

Kategoria debel rodzinny
1. Sebastian i Adam Gbiorczyk
2. Krzysztof i Jakub Ślęzak 

3. Mateusz i Antoni Bolechowscy
4. Wyróżnienie: Karol i Ksawery Lewic-

cy.
Dla uczestników były pieczone kiełbaski, oraz 

zimne i gorące napoje.
Wydarzenie zorganizowano ze wsparciem 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-
20202.

Jacenty Kita
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pingował ich burmistrz Cezary Błach.
W tym roku uczestnicy mieli  do wyboru kil-

ka tras zaczynając od 15  km  kończąc na 110 km 

(przeznaczone dla rowe-
rów szosowych oraz gór-
skich). Z ich przebiegiem 
zapoznali zebrani Grze-
gorz Michnowski i To-
masz Kutwin.

Od godziny 14:00 
w miejscowym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji  dzia-
łał grill z ciepłym poczę-
stunkiem. Całość miała 

charakter integracyjny, nie był to wyścig na czas. 
Na zakończenie imprezy rozdane zostały pamiąt-
kowe medale oraz rozlosowane drobne upomin-
ki. 

Patronat nad imprezą objęli wojewoda świę-
tokrzyski Agata Wojtyszek oraz marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkow-
ski. Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów 
za naszym pośrednictwem składa serdeczne po-
dziękowania pracownikom Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Jarosławowi Gałczyńskiemu oraz Ani 
Kowalskiej, Ani Ordyńskiej, Halinie Kroner, 
Krzysztofowi Kroner za pomoc w organizacji 
imprezy, a także wszystkim sponsorom, którymi 
byli: Wojewoda Świętokrzyski, Urząd  Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd 
Miasta i Gminy w Suchedniowie, Sklep Rowerowy 
Suport Kielce, Kleen-Tex Polska sp.z.o.o., Intercars 
Kielce, Piekarnia JEDYNKA, Zakład Piekarniczo – 
Cukierniczy LAZUR.

Jacenty Kita

SPort

Z udziałem około 270 cyklistów 26 maja od-
był się XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy zorga-
nizowany przez Suchedniowskie Stowarzysze-

nie Cyklistów. Na trasę wyruszył m.in. prezydent 
Starachowic Marek Materek, a na starcie do-

XV Suchedniowski Rajd Rowerowy
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suchedniowskich szkół mogli wypoczywać i za-
jadać się zdrowymi smakołykami, głównie owo-
cami. Było też spotkanie z Radosławem Kowa-
likiem i jego psem Szarugą, podczas którego 
dzieci uczyły się, jak postępować z czworonoga-
mi.

Przypomnijmy, że w ramach konkursu Decydu-
jesz – Pomagamy klienci sklepów Tesco po zrobie-
niu zakupów mogli oddać głos na jeden z trzech 

projektów społecznych. Zwyciężył Orlicz, zbiera-
jąc 13220 głosów. Otrzymany czek opiewał na 
kwotę 5000,00 zł.

(jaki)

Akademia Badmintona

Zrealizowany został projekt MKS Orlicz współ-
finansowany przez Fundację Tesco pod nazwą 
Akademii Badmintona od Juniora do Seniora.

Pierwsze zajęcia tj. spotkanie z dietetyk Marią 
Marciniak-Domaradzką odbyło się 7 czerwca. 
Na spotkaniu rozmawiano m.in. na temat odży-
wiania młodych sportowców, nawadniania orga-
nizmu, posiłkach przed i po treningu, fit słody-
czach i sposobie odżywiania podczas zawodów. 

Natomiast 11 czerwca na obiektach Orlicza od-
było się Śniadanie na trawie.  

W hali sportowej odbyły się mistrzostwa gry 
w badmintona, a w lasku przy stadionie sporto-
wym trwały gry i zabawy. Na kocach uczniowie 

SPort

12 czerwca w lasku koło stadionu Orlicza roze-
grane zostały wyścigi dzieci na rowerach. Impre-
zę po raz 11. zorganizowało Suchedniowskie Sto-
warzyszenie Cyklistów.

Ścigano się na dystansie 5400 m. Wyniki w po-
szczególnych kategoriach były następujące:

Młodzik
1. Jakub Przeworski – czas 14:30
2. Oskar Bartnicki – 20:30
3. Dawid Syzdół – 20:46

Chłopcy
1. Jakub Dulemba – 18:10
2. Tomasz Rogala – 23:04
3. Krystian Moskal – 28:17

Młodziczka
1. Emilia Szumielewicz – 21:02
2. Lena Bujnowska – 21:53
3. Maria Olechowska – 23:09

Dziewczęta
1. Wiktoria Jedynak – 17:13 (1 runda)
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, 

a wszyscy uczestnicy wyścigu (27) upominki 
i paczki ze słodkościami i owocami. Impreza uzy-
skała wsparcie Urzędu Miasta i Gminy Suched-
niów.

Jacenty Kita

Dzieci ścigały się po leśnych duktach
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