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* zapraszamy na akademię z okazji Święta Niepodległości,
* stypendium im. Andrzeja Radka dla Julii Górniak,
* nagroda MEN dla Joanny Piasty-Siechowicz,
* tegoroczne inwestycje dobiegają końca,
* już wkrótce rusza kino cyfrowe w Kuźnicy,
* Foto-Odlot za nami,
* krytycznie o naszych strażakach na zjeździe powiatowym OSP,
* Mediateka Suchedniów w praktyce,
* sukces kabaretonu Kasza+
* prawdziwy teatr w Suchedniowie.

Scena Pod Dębem w Michniowie otwarta

24 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej sceny 
w Michniowie. 

Scena została wybudowana przez Andrzeja Synowca, któremu 
pomagali mieszkańcy Michniowa oraz sponsorzy. 

Czytaj na str. 8

„Gloria Artis” dla naszych animatorów kultury
Minister Kul-

tury i Dziedzictwa 
Narodowego na 
wniosek Andrze-
ja Karpińskiego, 
dyrektora SOK 
Kuźnica, przyznał 
prestiżowe medale 

Gloria Artis dla Jerzego Fąfary – dyrygenta Chóru Senior oraz kapel-
mistrza naszej orkiestry Stefana Malinowskiego za wybitne zasługi 
na polu kultury. Zostaną one wręczone podczas akademii z okazji 
Święta Niepodległości.

Jubileusz „Złotych Godów”

Piętnaście par z terenu gminy Suchedniów 20 października ob-
chodziło przepiękny jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego. Ktoś 
kiedyś policzył, że jest to ponad 18.250 dni i nocy spędzonych razem!

Czytaj na str. 2, portrety Jubilatów na str. 20

Świętokrzyska Nagroda Kultury dla Eugeniusza 
Zegadły

Laureatami tegorocznej Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, które 
6 września wręczone zostały w Muzeum Wsi Kieleckiej, zostało 16 
osób oraz instytucji z terenu województwa. Wśród nich jest suche-
dniowianin Eugeniusz Zegadło.

Czytaj na str. 3

Inwestycja za ponad 7,4 mln w Suchedniowie
29 września w Su-

chedniowie o godz. 
13.00 Marszałek Wo-
jewództwa Święto-
krzyskiego Adam 
Jarubas podpisał 
z burmistrzem Ceza-
rym Błachem umo-
wę na moderniza-

cję miejskiej oczyszczalni ścieków. Wartość całkowita inwestycji to 
7.388.776, 01 zł, a dofinansowanie unijne 4.517.829, 54 zł.

Więcej na str. 4
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zabrakło tortu oraz lamp-
ki szampana.

Pół wieku temu związek 
małżeński zawarli: Barbara 
i Henryk Dawidowicz, Anna 
i Tadeusz Jasińscy, Jadwi-
ga i Janusz Karpińscy, Zofia 
i Jan Klim, Henryka i Bole-

sław Litwińscy, Władysła-
wa i Waldemar Niemczyk, 
Anna i Stanisław Obara, Zo-
fia i Kazimierz Piasta, Zdzi-
sława i Jerzy Serek, Aloj-
za i Jerzy Skowera, Jadwiga 
i Henryk Stępień, Leokadia 
i Wiesław Szumielewicz, 
Danuta i Andrzej Świerzew-
scy, Barbara i Stanisław Żołądek, Genowefa i Mieczysław Żońca.

Do gratulacji i życzeń dołącza się nasza redakcja.
Jacenty Kita

PS
Sylwetki naszych Jubilatów na stronie 20.

Wydarzenia

Jubileusz „Złotych Godów”
Piętnaście par z terenu gminy Suchedniów 20 października ob-

chodziło przepiękny jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego. Ktoś 
kiedyś policzył, że jest to ponad 18.250 dni i nocy spędzonych razem!

Na tę okoliczność w sali lustrzanej Suchedniowskiego Ośrod-
ka Kultury Kuźnica odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi 
Jubilatami. Przybyłych powitał kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Paweł Lisowski: 
-Pięćdziesiąt lat to 
ładny kawałek cza-
su. Przez ten okres 
doświadczyliście 
wielu przyjemnych 
i mniej przyjemnych 
chwil, ale wytrwali-
ście w związku. Wa-
sza obecność dzisiaj 
świadczy o tym, że 

ten czas przeżyliście należycie, 
we wzajemnym szacunku i mi-
łości. Z kolei burmistrz Ceza-
ry Błach składając gratulacje 
stwierdził: -Ja mam dopiero 
22.letni staż małżeński, więc 
tym bardziej doceniam Wasz 
jubileusz. Aby wspólnie przeżyć 
pół wieku, trzeba się wzajemnie 

rozumieć, rozmawiać ze 
sobą, umieć wybaczać. 
Dzięki miłości, trwacie 
w związku.

Następnie uroczyste-
go aktu dekoracji meda-
lami Za długoletnie poży-
cie małżeńskie nadanymi 
przez Prezydenta RP do-
konali przewodnicząca 
rady Małgorzata Sty-
czeń, burmistrz Cezary Błach oraz kierownik USC Paweł Lisowski. 

Jubilatom wręczono od-
znaczenia, kwiaty oraz pa-
miątkowe dyplomy. 

Oficjalna część uro-
czystości zakończyła się 
występem Chóru Senior 
pod kierunkiem Jerzego 
Fąfary i przy akompania-
mencie Dariusza Figar-
skiego. Oczywiście nie 

Już wkrótce ruszy kino cyfrowe w „Kuźnicy”
-W ostatni 

weekend listopa-
da w Kuźnicy rusza 
kino cyfrowe w Su-
chedniowie – za-
powiada dyrektor 
ośrodka Andrzej 
Karpiński. Cyfry-
zacja kina koszto-
wać będzie 256.675 
złotych brutto 
(208.619 netto). Po-

łowę tej kwoty dyrekcja kina pozyskała z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, reszta to środki własne. 

Kolejna inwestycja, która będzie realizowana to Montaż, uru-
chomienie i zestrojenie fabrycznie nowego zestawu ekranowego oraz 
systemu do sprzedaży i rezerwacji biletów dla kina Kuźnicy. Wartość 
inwestycji po przetargu to kwota 116.112 złotych.  Inwestycja uzyska-
ła dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 
39.065 złotych.

Radości nie kryje operator Roman Nieczajew, który projekcją fil-
mów zajmuje się od ponad 30 lat. –Trzeba się będzie przeszkolić, po-
nieważ kino cyfrowe to nowa jakość – mówi.

(jaki)
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Koleżance
Mariannie Świetlik

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Siostry
Ś.P. Leokadii Gruba

składa
Zarząd Oddziałowej Sekcji EiR ZNP 

w Suchedniowie.

Koleżance
Marii Czaj

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Matki
Ś.P. Teodory Kani

składają
Burmistrz, Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Suchedniów.

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

Wszystkim, którzy w trudnych dla nas chwilach  
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli w ostatniej drodze naszej ukochanej
Mamy, Babci, Prababci, Siostry

Ś.P. Teodory Kani
składa 

Rodzina.

aktualności

Świętokrzyska Nagroda Kultury dla Eugeniusza 
Zegadło

Laureatami tegorocznej Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, które  
6 września wręczone zostały w Muzeum Wsi Kieleckiej, zostało 16 
osób oraz instytucji. Wszyscy swoją artystyczną pracą upowszechnia-
ją dziedzictwo narodowe i udowadniają, że twórczość uszlachetnia co-
dzienność. - Cieszę się, że spotykamy się w gronie twórców, animato-
rów kultury, dyrektorów instytucji, pasjonatów i działaczy. Widoczne 
ożywienie życia kulturalnego jest efektem Państwa kreatywności i za-
angażowania. W imieniu Samorządu Województwa dziękuję – mówił 
do zgromadzonych marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, który razem z członkiem Zarządu Województwa Agatą Bin-
kowską oraz radnym Sejmiku Grzegorzem Świerczem gratulowa-
li laureatom.

Jednym z trzech laureatów nagrody I stopnia został Eugeniusz  
Zegadło z Suchedniowa, a w wydarzeniu tym towarzyszyli mu  
Małgorzata Styczeń – przewodnicząca rady miejskiej oraz burmistrz 
Cezary Błach.

Jak czytamy w uzasadnieniu Eugeniusz Zegadło zalicza się do 
artystów sztuki naiwnej. Opracował własny, ekspresyjny sposób prze-
kazania wartości oraz rzeczywistości, za pomocą współczesnej rzeźby 
naiwnej. Pracuje poza modą i prądami artystycznymi, jego sztuka nie 
jest poddana presji kultury, jest autentyczna. Rzeźby twórcy nawiązu-
ją często do tematyki biblijnej, wyróżnia je unikatowy styl i kolorysty-
ka. Artysta opowiada całą historię jedną rzeźbą. O jego prace zabiegają 
nie tylko polskie, ale również zagraniczne galerie i muzea. Szczególnie 
urzekają one odbiorców we Francji i Niemczech, gdzie mistrz najczę-
ściej pracuje i zdobywa międzynarodowe laury. Swoje prace prezen-
tował już w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech i Hiszpanii. Jego dzieła 
znajdują się w muzeach w Kielcach, Warszawie, Turku, Berlinie, Bra-
tysławie i Budapeszcie.

Świętokrzyska Nagroda Kultury co roku jest przyznawana przez 
Zarząd Województwa. Trafia do osób, instytucji, stowarzyszeń oraz 
zespołów za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechnianie i ochrony dziedzictwa narodowego.

(jaki)

Nauczyciele SSP w Ostojowie nagrodzeni
Joanna Piasta–Siechowicz - dyrektor Samorządowej Szkoły Pod-

stawowej w Ostojowie oraz Krzysztof Piątek – nauczyciel wychowa-
nia fizycznego znaleźli się w gronie 110. najbardziej zasłużonych peda-
gogów powiatu skarżyskiego. 

14 października w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku- 
Kamiennej odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edu-
kacji Narodowej. Joanna Piasta-Siechowicz została uhonorowana 
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a Krzysztof Piątek otrzymał 
Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Gratulujemy! 

Julia Górniak ze stypendium im. Andrzeja Radka
Już po raz 30. w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 

w Kielcach wręczono stypendia imienia Andrzeja Radka. Wśród sty-
pendystów jest absolwentka Gimnazjum imienia Stanisława Staszica 
w Suchedniowie Julia Górniak.

Stypendium przyznawane jest 
młodzieży pochodzącej z wiosek i ma-
łych miasteczek województwa świę-
tokrzyskiego, pragnącej się uczyć, 
pokonującej w związku z tym wiele 
przeszkód i trudności, cechującej się 
silną wolą i uporem

Julia jest obecnie uczennicą 
pierwszej klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego imienia Juliusza Słowac-
kiego w Skarżysku-Kamiennej. W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała 
średnią ocen 5,2. Jest wolontariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża, 
społecznie udziela się w przedszkolu. 

(jaki)

„Promyk” zaprasza na szczepienia
Pacjenci, którzy:
- ukończyli 55 lat,
- są zameldowani na terenie Gminy Suchedniów (na stałe lub tym-

czasowo) mogą zaszczepić się przeciwko grypie w ramach Programu 
promocji zdrowia w cenie 15,00 zł. Pozostały koszt szczepień jest fi-
nansowany przez Urząd Miasta i Gminy Suchedniów.

Szczepienia są prowadzone w Poradni Szczepień NZOZ Promyk 
Sp. z o.o. w Suchedniowie, ul. E. Peck 9a w dni robocze, w godzinach 
od 8.00 do 17.00 do dnia 10 grudnia 2016 roku.

Julia Górniak - pierwsza 
z lewej

Zapraszamy  
na obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada o godz. 17.00 w Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury rozpocznie się akademia z okazji Święta Niepodległości. 

W programie m.in. okolicznościowa inscenizacja w wykonaniu 
młodzieży gimnazjalnej, występy orkiestry miejskiej, Chóru Senior 
oraz Formacji Tanecznej Axis.

Zapraszamy do udziału w akademii.
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inWestycje W gminie

Inwestycja za ponad 7 mln w Suchedniowie
29 września w Suchedniowie o godz. 13.00 Marszałek Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas podpi-
sał umowę na realizację 
zadania pn. Przebudo-
wa oczyszczalni ścieków 
w Suchedniowie w za-
kresie gospodarki osado-
wej w ramach Działania 
4.3 Gospodarka wodno-
-ściekowa Regionalne-
go Programu Opera-
cyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita inwestycji to 
7.388.776,01 zł, a dofinansowanie unijne: 4.517.829,54 zł.

Ze strony miasta umowę podpisali burmistrz Cezary Błach 
i skarbnik gminy Urszula Nowak. Obecni byli również zastępca bur-
mistrza Dariusz Miernik oraz 
kierownik Zakładu Gospo-
darki Komunalnej (który za-
rządza m.in. oczyszczalnią)  
Stanisław Dymarczyk.

Projekt realizowany bę-
dzie w Aglomeracji Suched-
niów, która ujęta zosta-
ła w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych, w obrębie funkcjonującej obecnie oczyszczalni. 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie procesu unieszkodliwie-
nia, sterylizacji, granulacji i wykorzystania osadów uwodnionych 

z oczyszczalni ścieków z za-
stosowaniem metody stabi-
lizacji osadów  przy pomo-
cy tlenków wapnia CaO. 
Przy wykorzystaniu tej me-
tody powstające osady będą 
terminicznie przetwarzane 
i zestalane do postaci granu-
latu. Inwestycja ta przyczyni 
się do efektywnego zagospo-
darowania osadów ścieko-

wych oraz obniżenia ich uciążliwego zapachu.
Jeszcze w IV kwartale 2016 r. zostanie rozpisany przetarg nieogra-

niczony na opracowanie projektu budowlanego przedmiotowego za-
dania.

Jacenty Kita

Finiszują tegoroczne inwestycje
W dniu 14 października do-

konano odbioru zadania pn. Prze-
budowa chodnika w ciągu ul. Ko-
ściuszki.

Zakres rzeczowy obejmował: 
przebudowę chodnika, przedbu-
dowę zjazdów, odwodnienie po-
wierzchniowe przez zastosowanie 
spadków poprzecznych i podłuż-
nych. Prace wykonała firma Zakład Robót Drogowych Włodzimierz 
Olszewski, a wartość zadania to 109.086,12 zł.

Kolejnym etapem będzie oznakowanie przejść dla pieszych w re-
jonie skrzyżowania ulic Emilii Peck i Kościuszki. Gmina wystąpiła ze 
stosowanym wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych, do którego 
obowiązków należy to zadanie.

Do końca października powinien zakończyć się drugi etap budo-
wy ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II - budowa ulicy Ja-
łowcowej w Suchedniowie. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę 
nawierzchni jezdni wraz z budową zjazdów, kanalizacji deszczowej, 
rozbudowę wodociągu. Przetarg na realizację zadania wygrała firma 
Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski. Całkowity koszt 
wyniesie 178.890,05 zł.

21 października nastąpił odbiór oświetlenia ulicznego w ul. Stoko-
wiec w Suchedniowie (odci-
nek od skrzyżowania z ul. 
Langiewicza do wysokości 
ul. Poziomkowej).  

Zakres robót obejmo-
wał budowę odcinka oświe-
tlenia ulicznego w oparciu 
o podbudowę słupową typu 

CS60-100/4 z oprawami LED 35W wykonanymi w II klasie ochron-
ności.

Inwestycja ta została wykonana przez  Zakład Elektryczny ZELKO 
z siedzibą w Bliżynie.

Całkowity koszt zadania wy-
niósł 32.926,63 zł.

Na przełomie października 
i listopada zakończy się budowa 
kanalizacji sanitarnej – Aglome-
racja Suchedniów – I etap budo-
wa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Cmentarnej w Suchedniowie. 

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego 
zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sarnot Tomasz z siedzibą 
w Kielcach. Przedmiot umowy obejmuje m.in.: budowę odcinka ka-
nału sanitarnego, roboty rozbiórkowe, kanalizację grawitacyjną, bu-
dowę chodnika oraz położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-
-bitumicznych. Wartość umowy wynosi 179.334,00 zł brutto. Podczas 
realizacji zadania Zakład Gospodarki Komunalnej dokona wymiany 
sieci wodociągowej. Termin zakończenia robót w ramach pierwszej 

umowy ustalono na dzień 18 li-
stopada 2016 r.

Trwa także remont ulicy we-
wnętrznej - ul. Bugaj - Telegraf. 

Prace obejmują roboty przy-
gotowawcze, roboty ziemne, pod-
budowę i wykonanie nawierzchni 
jezdni i parkingu z kostki bruko-
wej, budowę chodnika, oznako-

wanie.
Jacenty Kita

Promocja rewitalizacji
Gmina na wszel-

kie możliwe sposo-
by promuje program 
rewitalizacji miasta 
m.in. poprzez cy-
kliczne spotkania 
z mieszkańcami, 
konsultacje progra-
mu, a nawet jego wi-
zualną promocję.

Na taką formę promocji zwrócił nawet uwagę marszałek woje-
wództwa Adam Jarubas podczas wizyty w Suchedniowie w dniu 
29 września.

(jaki)
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Dodajmy, że już od lat w ramach gminnych programów profilak-
tycznych również mieszkanki Suchedniowa mogą bezpłatnie korzy-
stać z badań mammograficznych.

Jacenty Kita

W gminie i okolicy

„Marsz życia i nadziei…”
Tak do uczestników VII edycji skarżyskiego Marszu Różowej 

Wstążeczki mówiła powiatowy inspektor sanitarny Anna Chrzanow-
ska wskazując na profilak-
tyczny charakter wydarze-
nia.

Kilka minut po godzi-
nie jedenastej uczestnicy 
wyruszyli ze skarżyskich 
Plant, by ulicą Tysiąclecia 
przemaszerować pod Miej-
skie Centrum Kultury — 
na Plac Staffa, gdzie odbył 

się  piknik profilaktyczny z licznymi atrakcjami dla różnych grup wie-
kowych. Na czele marszu szli m.in. posłanki Marzena Okła-Drewno-
wicz i Maria Zuba, starosta Jerzy Żmijewski i burmistrz Suchednio-
wa Cezary Błach.

W ramach pikniku 
przygotowano występy ar-
tystyczne i konkursy z na-
grodami. Przed publiczno-
ścią wystąpiły tancerki ze 
Strefy Tańca Art Dance 
oraz wokaliści ze Studia 
Wokalnego Sylwii Nad-
grodkiewicz: Krzysztof 
Kasiński i Grzegorz Szpara. Ponadto można było wykonać bezpłatne 
badania profilaktyczne (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar po-
ziomu cukru we krwi, badanie wydolności płuc) oraz skorzystać z po-

rad wizażysty, dietety-
ka. Była też możliwość 
wykonania profesjo-
nalnego makijażu.

Uczestnicy mar-
szu mogli częstować 
się potrawami przygo-
towanymi przez: KGW 
Grzybowa Góra, Spół-
dzielnię Socjalną Jo-
dełka z Bliżyna i Ho-
tel Promień.

W Polsce co roku odnotowuje się ok. 14 tys. przypadków zacho-
rowań na raka piersi. Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. 
Wykryty we wczesnym stadium jest uleczalny.

Szacuje się, że na raka piersi zapada średnio 1 na 20 kobiet. Bar-
dziej narażone na chorobę są kobiety, których bliskie krewne cierpiały 
na raka piersi, a także kobiety bezdzietne lub te, które urodziły pierw-
sze dziecko po trzydziestce, panie otyłe oraz te, których dieta jest bo-
gata w tłuszcze zwierzęce.

Na świecie Wielka Kampania Życia trwa już od pół wieku, prowa-
dzona jest w ponad 50. krajach, w których również organizowane są 
Marsze Różowej Wstążki.

Spotkanie z przedstawicielami PKP
W dniu 30 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP 

PLK S.A. dotyczące realizacji zadań komunikacyjnych na terenach ko-
lejowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Su-
chedniów, związanych z modernizacją linii kolejowej nr 8 Warszawa 
Zachodnia - Kraków Główny Osobowy. Rozmawiano o możliwości 
budowy drogi od ul. Leśnej do ul. Langiewicza i objazdu kolejowego.

W spotkaniu uczestni-
czyła poseł na Sejm RP Ma-
ria Zuba, przedstawiciele 
PKP PLK S.A. Antoni Jasiń-
ski, Romuald Jakubowski, 
Krzysztof Krawiec, Karo-
lina Wysocka, Paweł Kruk, 
Członek Zarządu Powiatu 
Skarżyskiego Anna Leżańska, przedstawiciele Zarządu Dróg Powia-
towych Marek Czyż, Roman Dera, przedstawiciele Zakładu Linii Ko-
lejowych w Kielcach Grzegorz Łukasik, Mirosław Kosmala, Miro-

sław Zenka, Inspektor Nadzoru 
Centrum Realizacji Inwestycji 
Regionu Południowego w Kra-
kowie Waldemar Miernik, rad-
ny Rady Miejskiej w Suchednio-
wie Krzysztof Ślęzak, burmistrz 
Cezary Błach, zastępca bur-
mistrza Dariusz Miernik, pra-
cownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska z Urzędu 
Miasta i Gminy w Suchedniowie.

Paulina Pedryc

Świętokrzyskie Centrum Onkologii,  
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie  

oraz Rycerze Kolumba zapraszają na bezpłatne 
badania mammograficzne i cytologiczne. 

Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobu-
sie wyposażonym w najnowszej generacji aparat cyfrowy (jedyny 
w naszym województwie), który będzie stacjonował obok Urzędu 
Miasta i Gminy 3 i 4 listopada w godz. 10.00 – 16.00.

Bezpłatne badanie mammograficzne piersi przysługuje Paniom 
w wieku 50 - 69 lat co 24 miesiące.

Bezpłatne badanie cytologiczne przysługuje Paniom w wieku 25 
– 59 lat co 36 miesięcy.

Rejestracja i dodatkowe informacje pod nr 661 911 300.
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W gminie i W poWiecie

Rada powiatu daje dotację na 
suchedniowską świątynię

Trzy zabytkowe kościoły 
w powiecie skarżyskim, w tym pw. 
św. Andrzeja w Suchedniowie, zo-
staną odrestaurowane przy wspar-
ciu finansowym ze środków budżetu 
powiatu skarżyskiego. Tak jednogło-
śnie zdecydowali radni powiatu pod-
czas wrześniowej sesji rady. Łącznie 
na renowację zabytkowych obiektów 
sakralnych powiat skarżyski prze-
znaczył 60 tys. zł. Każdy z trzech 
kościołów otrzyma po 20 tys. zł 
w formie dotacji celowej. Poza suche-

dniowską parafią do-
tacje trafią do parafii 
Bliżyn i Mroczków.

W Suchedniowie 
wykonany zostanie 
remont metalowych 
przęseł i skrzydeł 
bramnych ogrodzenia 
wokół kościoła (m.in. 

oczyszczanie metalu, ewentualne uzupełnienie ubytków, malowanie 
farbami antykorozyjnymi). 

(jaki)

Powiatowy konkurs plastyczny rozstrzygnięty
W piątek, 7 paź-

dziernika, już po 
raz siódmy ulicami 
Skarżyska  przeszedł 
Marsz Różowej Wstą-
żeczki. 

Podczas festy-
nu profilaktyczne-
go na Placu Staffa 
wręczono nagrody 
laureatom konkur-
su plastycznego zor-
ganizowanego przez skarżyski Sanepid. Jury w składzie: przewodni-
czący - Katarzyna Piwnik, animator kultury MCK oraz członkowie: 
Jolanta Jelonek, Grażyna Pająk i Monika Pogodzińska postanowi-

ło nagrodzić ex aequo 
pierwszymi miejsca-
mi:  Marię Kloch (Ze-
spół Szkół Ekono-
micznych) i Paulinę 
Śmigiel (Gimnazjum 
w Suchedniowie). Pau-
linę oraz jej dwie ko-
leżanki do udziału 
w konkursie zainspiro-
wała pedagog szkolny 
Anna Sidelnikow.

Gratulacje laureatce złożyli obecni na festynie poseł Maria Zuba 
oraz burmistrz Cezary Błach.

(jaki)

Skarżyscy policjanci mają nowych szefów
Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej 

Policji w Skarżysku-Kamiennej powitali swoich nowych szefów. De-
cyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza 

Augustyniaka obowiązki 
komendanta tutejszej jed-
nostki będzie teraz pełnił 
insp. Tomasz Śliwiński, na-
tomiast obowiązki zastępcy 
komendanta mł. insp. Jaro-
sław Jasieńczuk.

Insp. Tomasz Śliwiń-
ski to doświadczony funk-
cjonariusz, który w resorcie 

pracuje od 1991 roku. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej 
oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 1999 roku pełnił funk-
cję Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej II Komisariatu Policji 

w Kielcach. Dwa lata później został Komendantem Komisariatu Po-
licji w Strawczynie. W 2003 roku został powołany na Zastępcę Ko-
mendanta IV Komisariatu Policji w Kielcach, a następnie w roku 2004 
został Komendantem III Komisariatu Policji w Kielcach. Od paździer-
nika 2006 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji we 
Włoszczowie, natomiast przez ostatnie osiem lat kierował komendą 
w Staszowie.

Z dniem 6 października 2016 roku insp. Tomasz Śliwiński został 
powołany do pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Po-
wiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej. Jego zastępcą został mł. 
insp. Jarosław Jasieńczuk, który przez ostatnie lata kierował wydzia-
łem do walki z korupcją w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach.

Podczas spotkania pożegnano dotychczasowego szefa skarżyskich 
stróżów prawa mł. insp. Dariusza Dębowskiego, który dalszą służ-
bę pełnił będzie na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Końskich.

Nowe władze komendy 19 października spotkały się z samorzą-
dowcami z terenu powiatu, aby omówić nurtujące obie strony zagad-
nienia. Uczestniczył w nim burmistrz Cezary Błach.

(jaki)

Kwesta w Dniu Wszystkich Świętych
1 listopada przed suchedniowskim cmentarzem parafialnym 

w godz. od 8.00 do 16.00 przeprowadzona zostanie już po raz 23. kwe-
sta, z której pieniądze przeznaczone zostaną na renowację zabytko-
wych nagrobków. 

Kwestę organizuje Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa, a włą-
czają się w nią radni rady miejskiej, pracownicy magistratu, szkoły 
oraz jednostek organizacyjnych gminy.
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o r g a n i z ac j e  p oz a r z ą d o W e 

Konsultacje programu współpracy
6 października w SOK 

Kuźnica odbyło się spotka-
nie suchedniowskich orga-
nizacji pozarządowych. 

-Głównym tematem 
spotkania są konsultacje 
projektu programu współ-
pracy, który jest podstawo-
wym dokumentem, okre-
ślającym zasady, zakres 
i formy współpracy Gminy 

Suchedniów z trzecim sektorem. Ponadto przybliżymy Państwu naj-
ważniejsze zmiany, jakie niesie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach 
– mówiła na wstępie Karolina Gałczyńska-Szymczyk, kierownik 
Wydziału Strategii i Rozwoju suchedniowskiego magistratu.

Z zaproszenia burmistrza Cezarego Błacha, który również brał 
udział w spotkaniu, skorzystali przedstawiciele 18. suchedniowskich 
organizacji, przekazując propozycje zaplanowanych przez nich do re-
alizacji w 2017 roku zadań publicznych. Dyskutowano także nad za-

daniami priory-
tetowymi, jakie 
powinny znaleźć 
się  w przyszło-
rocznym progra-
mie. Podczas dys-
kusji padło kilka 
praktycznych 
uwag. Przykłado-

wo Agata Kuźdub zgłosiła wniosek, aby konkursy organizowane były 
jak najwcześniej, gdyż to zapewni ciągłą i płynną pracę świetlic śro-
dowiskowych. 

Podstawowe założenia programu współpracy, w tym priorytety 
na ten rok, przedstawiła Magdalena Przyjemska. Są wśród nich m.in. 
uroczystości związane z obchodami 55.lecia nadania praw miejskich 
dla Suchedniowa.

Jacenty Kita
PS.
Konsultacje Programu współpracy Gminy Suchedniów z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 
trwają do 4 listopada. Wnioski i opinie można składać, na specjalnym 
formularzu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabrycz-
na 5, 26-130 Suchedniów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
promocja@suchedniow.pl.

Program jest dostępny pod adresem: http://www.suchedniow.pl/
news,736,konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-z-organizacja
mi-pozarzadowymi.html

Nieformalna Grupa Inicjatywna 
POD PRĄD zaprasza do udziału 
w wydarzeniach organizowanych 

w ramach projektu

…odkrywamy, upowszechniamy i utrwalamy 
historię Suchedniowa.

PROJEKT OBJĘTY JEST PATRONATEM BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

SUCHEDNIOWSKI TRYPTYK HISTORYCZNY  
Ludzie – Wydarzenia – Przedmioty

13 listopada 2016 r. godz. 16.00
III spotkanie pod hasłem PRZEDMIOTY 

sala kinowa Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”

W programie  spotkania:
Rozstrzygniecie konkursu historycznego „Odkurzone wspomnie-

nia – historia mojej rodziny na tle dziejów Suchedniowa i okolic”
Promocja Zeszytów Suchedniowskich. Historia nr 1/2016 

Punkt Digitalizacji Prywatnych Zbiorów Archiwalnych
Codziennie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Suchedniowie, każda osoba zainteresowana może przynieść 
swoje prywatne materiały (zdjęcia, dokumenty itp.), w celu ich zeska-
nowane i zapisania w archiwum biblioteki. Chętni  otrzymają zapis 
materiałów na płycie CD. Materiały, za zgodą właścicieli, będą mogły 
zostać wykorzystane przez autorów prac dotyczących historii Suche-
dniowa np. do kolejnych numerach Zeszytów Suchedniowskich, pod-
czas opracowywania Monografii Suchedniowa itp 
Kontakt: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 3, 
tel. 41 25 44 985 

Projekt MEDIATEKA SUCHEDNIÓW został dofinansowany ze 
środków Funduszu Inicjatyw obywatelskich  w ramach Świętokrzyskie-

go Funduszu Młodych Inicjatyw. 

KSM zaprasza na Marsz Świętych
Katolickie Stowa-

rzyszenie Młodzieży 
serdecznie zaprasza 
do wzięcia udziału 
w corocznym Mar-
szu Świętych w dniu 
31 października. Roz-
pocznie się on Mszą 
Świętą o godz. 18.00 
w kościele parafial-
nym pw. św. An-
drzeja Apostoła 
w Suchedniowie, po 
której procesja przej-

dzie ulicami miasta na cmentarz, gdzie zostanie odśpiewana litania 
do Wszystkich Świętych oraz będzie możliwość ucałowania relikwii 
świętego Jana Pawła II. 

Zachęcamy dorosłych, młodzież oraz dzieci do przebrania się za 
postaci świętych i aniołów. Chęć przebrania zgłaszamy do zakrystii, 
księdza Grzegorza oraz katechety z gimnazjum Szymona Lecha. 

Serdecznie zapraszamy!
KSM Suchedniów
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słynne pierogi, kielecką zalewajkę i pyszne ciasta. 
Scena została wybudowana dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu 

sponsorów. Byli to: Mieszkańcy Michniowa, Urząd Miasta i Gminy 
Suchedniów, Nadleśnictwo Suchedniów, SOK Kuźnica w Suchednio-
wie, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, KGW Michniowianki, firma 
Dendron, firma Teldom, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamien-
nej oraz Romana Białek-Malinowska, Helena Spadło, Mirosław 
Groszek, Andrzej Synowiec, Alicja Mańturz, Szczepan Garbala.

Sympatycznym akcentem było przekazanie na rzec CKI 100 zł 
przez michniowiankę Wandę Zajączkowską, obecną mieszkan-
kę Skarżyska.

Z kolei w prace budowlane najbardziej zaangażowani byli: An-
drzej Synowiec, Marcin Synowiec, Piotr Synowiec, Szczepan Gar-
bala, Jerzy Janduła, Piotr Więckowski, Alfred Kołomański, Tomasz 
Winkler, Zdzisław Stępień, Kazimierz Zaręba, Czesław Michta, Jó-
zef Zieliński, a także Katarzyna Garbala, Sylwia Garbala, Grażyna 
Kozieł, Małgorzata Kuszewska, Alicja Mańturz, Andrzej Obara.

Jacenty Kita

Świętowali nauczyciele emeryci
Zgodnie z tradycją na okoliczność Dnia Edukacji Narodowej byli 

pracownicy oświaty zrzeszeni 
w Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP spotkani się w gościnnym 
Przedszkolu Samorządowym. 
Popularny Dzień Nauczycie-
la świętowali z nimi przewod-
nicząca rady miejskiej Mał-
gorzata Styczeń, burmistrz  
Cezary Błach, prezes miejskiego oddziału ZNP Małgorzata Opala 
oraz dyrektor przedszkola Zofia Dulęba, a także koledzy – związkow-
cy z Łącznej, Kielc i Skarżyska-Kamiennej.

Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 
w wieku 94. lat Otylii Dulęby. Następnie prezes sekcji Lucyna Wiele-
chowicz przedłożyła informację o najważniejszych inicjatywach pod-

jętych w tym roku. A dzia-
ło się wiele. Z ważniejszych 
działań wspomnieć moż-
na o dużym sukcesie, jakim 
było zajęcie I miejsca w wo-
jewództwie w konkursie pla-
stycznym Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu se-
niorów oraz udział w ogólno-

polskim finale tego konkursu. W tym roku 6 osób otrzymało odzna-
czenia z okazji 50.lecia pracy w związku. Odsłonięte zostały tablice 
upamiętniające nauczycieli tajnego nauczania w Łącznej (16 stycznia) 
i w Suchedniowie (16 czerwca). Emerytowani nauczyciele byli aktywni 
sportowo i rekreacyjnie. Zajęli V miejsce w wojewódzkiej edycji Spar-
takiady Sportowej Seniorów, 12 
osób wzięło udział w III Świę-
tokrzyskim Rajdzie Seniorów 
ZNP w Sandomierzu (pokonali 
trasę 10 km), a członek sekcji – 
Zdzisław Włodarczyk – uczest-
niczył w Mistrzostwach Polski 
Weteranów w Lekkiej Atletyce. W kategorii +75 trzykrotnie stawał na 
podium (2 razy zajął II miejsce, raz był III).

Okolicznościowe życzenia złożyli zebranym zaproszeni goście, nie 
zabrakło tradycyjnej lampki szampana, którego fundatorem był bur-
mistrz Cezary Błach.

Jacenty Kita

W  g m i n i e  i  o ko l i c y

Scena Pod Dębem w Michniowie otwarta
24 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej sceny 

w Michniowie. 
Scena została wybudowana przez 

Andrzeja Synowca, któremu znacz-
nie i systematycznie pomagali miesz-
kańcy Michniowa. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: burmistrz Cezary Błach, 
dyrektor SOK Kuźnica Andrzej Kar-

piński, sekretarz miasta 
Ewa Kaniewska i główny 
budowniczy Andrzej Sy-
nowiec.

Kierownik Centrum 
Kształceniowo-Integracyj-
nego Zenon Juchniewicz 
po przywitaniu mieszkań-
ców oraz gości przedstawił 

historię powstawania sceny, po-
dziękował sponsorom i budowni-
czym, a później zaprosił na część 
artystyczną. 

Wystąpił zespół Michniowia-
nie, który przedstawił widowi-
sko zatytułowane Wykopki. Po-

kazali, jak dawniej wyglądało 
jesienne wykopywanie kartofli. 
Kolejne pola wspólnie obrabia-
li gospodarze z sąsiadami, jed-
ni pomagali drugim. Nie mogło 
przy tym zabraknąć pięknych, 
ludowych pieśni - tych zwią-
zanych z wykopkami i innych. 

Kołysankę Lulajże mi, lulaj za-
śpiewała najmłodsza członkini 
grupy, Paulina Stępień. Miej-
scowi gawędziarze opowiadali 
zabawne historie. Świętokrzy-
ską gwarą Opowieść o Jakubie 
przedstawił Alfred Kołomań-
ski. 

W rolę aktorów wcielili się: Teresa Przeorska, Barbara Zbroja, 
Edyta Stępień, Kazimiera 
Koprowska, Teresa Góźdź, 
Hanna Wilkosz, Bogdan 
Jasiński, Paulina Stępień, 
Alfred Kołomański, Re-
nata Dębowska. Na akorde-
onie akompaniował Szcze-
pan Królikowski.

Zaraz po widowisku, sceną 
zawładnął zespół Impuls, który 
zagrał do zabawy tanecznej.

Było też wspólne piecze-
nie kiełbasek na ognisku, a pa-
nie z miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich serwowały swoje 
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fotografii lotniczej pilotów sporto-
wych, w tym Mistrzyni Polski PPGG 
– Aliny Jędrys. 

Rozstrzygnięty został konkurs 
z udziałem publiczności. Najwyżej 
zostały ocenione prace wykonane 
w Mostkach w trakcie poprzednich 
plenerów. Nagrody wręczyli funda-

torzy: burmistrz Cezary Błach oraz Jacek Kowalik, któremu organi-
zatorzy dziękują za solidną, wielostronną pomoc.

Dla chętnych była 
impreza zatytułowana 
Milonga, wieczór z tan-
giem łączący wszystkich 
oraz prezentacje i po-
kazy GRUPA FALCO 2 
z Torunia (technika fo-
tografii lotniczej – sprzęt 
fotograficzny, filmowy, 
lotniczy oraz jego przy-
stosowanie do zadań fo-

tograficznych).
Organizatorzy: 

Warsztaty Fotogra-
ficzne w Krakowie, 
Wiejski Dom Kultu-
ry i Gościniec Mostki 
i Fundacja Przestrzeń 
Kultury. Plener Foto-
-Odlot Mostki 2016 od-
bywał się pod patrona-

tem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezarego Błacha. 
Mecenasi i Sponsorzy: Jacek Kowalik, GRUPA FALCO 2, TSK24.

PL.
Organizatorzy dziękują wszystkim za synergetyczną współpra-

cę, a specjalne podziękowania kierują do sołtysa Jacka Uby i radnego 
Waldemara Krogulca za niezawodność i dyspozycyjność! 

(jaki)

Foto odlot W mostkach

„Foto-Odlot” w Mostkach za nami
-Fotografie, filmy, wspólne loty i pokazy akrobacji motoparalot-

niowych towarzyszące otwarciu wystaw, magnetyzm tanga i ener-
getyka rozkonwersowanych spotkań. Ciepło wspólnego stołu oraz 
towarzyskie mor-
sowanie - wszystko 
w Mostkach natu-
ralnie, w trakcie zre-
alizowanego pleneru 
FOTO-ODLOT Most-
ki 2016 - Gmina Su-
chedniów oraz 51. 
Otwartego Pleneru 
Warsztatów Fotogra-
ficznych w Krakowie – mówi krótko Krzysztof Szczygieł, główny or-
ganizator i koordynator wydarzenia, kierownik WDK Mostki.

W programie znalazły się wszystkie powyższe elementy wraz z za-
powiadanymi (czyli między in-
nymi): warsztaty fotografii lotni-
czej oraz loty z wykonywaniem 
lotniczego materiału fotogrficz-
nego i filmowego - prowadził pi-
lot, fotograf, filmowiec, moto-
paralotniowy wicemistrz świata 
- Jarosław Balcerzewski – GRU-
PA FALCO 2 – oraz prezentacje 

– pokazy - konwersato-
ria… prowadzone przez 
Włodzimierza Płanetę 
i uczestników. 

Podczas wernisażu 
wystawy w dniu 2 paź-
dziernika można było 
obejrzeć premierową 
wystawę fotografii Nowy 

Jork Włodzimierza Pła-
nety, prezentację albumów 
fotograficznych Krakowski 
Kazimierz, Islandia i Kra-
ków autorstwa Włodzi-
mierza Płanety, wystawę 
fotografii lotniczej Szczy-
glatefoty oraz ..tropami .. 
nieba… Krzysztofa Szczy-
gła, a także prezentację 

Nauczyciele z Ostojowa na Targach 
Edukacyjnych

Od 5 do 7 października w Cen-
trum Kongresowym Targów Kielce 
odbywało się I Europejskie Forum No-
wych Technologii i Innowacji w Edu-
kacji 2016. Wydarzeniu towarzyszył 
Salon Technologii i Wyposażenia dla 
Edukacji. Współorganizatorem im-
prezy było Europejskie Stowarzysze-
nie Dialogu Edukacyjnego. 

W strefie Edukacyjnego Hyde Par-
ku odbywały się warsztaty dostępne 

dla wszystkich gości zainteresowanych  tematyką wykorzystania no-
woczesnych technologii w praktyce szkolnej. Nauczyciele Samorządo-
wej Szkoły  Podstawowej  w Ostojowie: Magdalena Miernik i Monika 
Wojteczek wspólnie z Petrem Urbancikiem - Dyrektorem Handlo-
wym SILCOM MULTIMEDIA Sp. z o.o.,  reprezentującym  portal 
edukacyjny Didakta pl. zapoznali zebranych z  multimedialnymi pro-
gramami edukacyjnymi dla szkół podstawowych i gimnazjów DI-
DAKTA. pl.  Ważną częścią ich wystąpienia było wskazanie na prak-
tyczne zastosowanie oferowanego oprogramowania podczas zajęć.
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Mamy nowy Zarząd Powiatowy ZOSP
Krytyczne uwagi pod adresem druhów z Suchedniowa

8 października 
w Domu Strażaka na 
os. Książęce w Skar-
żysku-Kamiennej od-
był się zjazd powiato-
wy Ochotniczych Straży 
Pożarnych, którego naj-
ważniejszym celem był 
wybór nowego zarządu 
i komisji rewizyjnej na 
najbliższe pięć lat. Obec-
ne były delegacje 12 jednostek OSP z terenu powiatu. Zabrakło jednej 
jedynej, z Suchedniowa. Pod jej adresem padło wiele krytycznych słów.

Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych 
przybyłych delegatów oraz 
gości powitał dotychcza-
sowy prezes Andrzej Bęt-
kowski. Wśród gości byli: 
poseł Maria Zuba, prezes 
ZW ZOSP w Kielcach Mi-
rosław Pawlak, starosta 
Jerzy Żmijewski, wicepre-
zydent Skarżyska Andrzej 
Brzeziński, burmistrz Su-

chedniowa Cezary Błach oraz wójtowie Bliżyna Mariusz Walachnia 
i Łącznej Romuald Kowaliński, a także komendanci powiatowi PSP 
w Skarżysku Marcin Machowski, Kielcach – Sylwester Hamera i Sta-
rachowicach – Wiesław Ungier.

Zjazd poprowadził Zdzisław Kuźdub – komendant gminny OSP 
w Bliżynie. 

Po przyjęciu spra-
wozdań zarządu i komi-
sji rewizyjnej za minione 
pięć lat - nadszedł czas 
na wręczania medali, od-
znaczeń i podziękowań. 
Krzyżami Zasługi nada-
nymi przez Prezyden-
ta RP zostali odznacze-
ni: złotym -  dh Tadeusz 
Chyb – prezes OSP Lipowe Pole oraz dh Andrzej Markiewicz – prezes 
OSP Skarżysko, srebrnym - dh Józef Dąbrowski – prezes OSP Sorbin 
a brązowymi: dh Ryszard Kopeć – OSP Sorbin,  dh Czesław Olejarz 
– OSP Nowy Odrowążek, dh Dariusz Sasal – OSP Kierz Niedźwiedzi 
oraz dh Agata Niziołek – OSP Lipowe Pole.

Okolicznościowymi dyplomami Wojewody Świętokrzyskiego 

i Prezesa ZOW ZOSP RP w Kielcach za działalność na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu skarżyskiego zostali wyróżnieni: sta-
rosta skarżyski Jerzy Żmijewski, prezydent Skarżyska Konrad Kro-
nig, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach oraz  wójtowie gmin: 
Bliżyn - Mariusz Walachnia, Łączna – Romuald Kowaliński i Skar-
żysko – Kościelne – Zdzisław Woźniak.

Dyplomami Prezesa ZOP i Komendanta Powiatowego PSP zostały 
również uhonorowane wszystkie OSP z terenu powiatu skarżyskiego 
działające na rzecz bez-
pieczeństwa lokalnych 
społeczności, a także oso-
by prywatne wspierające 
działalność związku i jed-
nostki OSP.  

Odznaczenia oraz 
okolicznościowe dyplomy 
wręczyli: wicewojewoda 
świętokrzyski Andrzej 
Bętkowski, poseł Maria Zuba, prezes ZW ZOSP RP w Kielcach Miro-
sław Pawlak oraz komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamien-
nej bryg. Marcin Machowski.

Najważniejszym celem zjazdu był wybór nowych władz. W skład 
nowego zarządu, w którym są przedstawiciele wszystkich jednostek 
z obszaru powiatu, weszli: Andrzej Bętkowski – prezes, Jerzy Żmi-
jewski, Marcin Machowski, Zdzisław Kuźdub i Tadeusz Chyb – wi-
ceprezesi, Dariusz Sasal – sekretarz, Andrzej Markiewicz – skarbnik 
oraz członkowie: Dariusz Mróz, Józef Dąbrowski, Jan Kuliński, Cze-
sław Olejarz, Jan Sztab, Dariusz Sitko, Andrzej Sufin, Stanisław Ko-
rus, Marian Gładyś, Piotr Janiec. Komisję rewizyjną tworzą: Ryszard 
Kopeć, Marek Grzyb i Dariusz Wilkosz. Delegatami na zjazd woje-
wódzki (w 2017 roku) zostali Andrzej Bętkowski i Zdzisław Kuźdub.

Podczas dyskusji padło wiele krytycznych słów pod adresem jed-
nostki OSP z Suchedniowa, której przedstawiciele jako jedynej z po-
wiatu nie wzięli udziału w zjeździe. Jak mówił prezes zarządu powia-
towego Andrzej Bętkowski ta jednostka aż 31 razy nie wyjechała do 
akcji mimo alarmowania (np. Łączna – 19 razy, Skarżysko – 9, a za-
wsze jechali np. druhowie z Bliżyna, Lipowego Pola czy Kierza Niedź-
wiedziego). Problem dostrzegła też obecna na zjedzie poseł Maria 
Zuba: -Mamy dużo do zrobienia w OSP Suchedniów, ponieważ ta 
sprawa ciągnie się od lat. Z burmistrzem próbujemy znaleźć rozwiąza-
nie, ale na razie bez efektu – mówiła poseł.

Mimo to obecni doceniają aktywność naszych strażaków w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych (o ile wyjadą). Prezes Bętkowski w swym 
sprawozdaniu mówił, że podczas mijającej kadencji do końca 2015 
roku na łączną liczbę 2849 interwencji, najwięcej odnotował właśnie 
Suchedniów – 578. Drugi Bliżyn miał ich 520.

Mimo takiej postawy naszych druhów, zgodnie z przyjętymi za-
sadami, w zarządzie powiatowym znalazło się miejsce dla przedstawi-
ciela Suchedniowa – druha Andrzeja Sufina.

Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowskal i s to pa d  2016 11

-  III miejsce – Statu-
etkę Brązowy Worek 
Kaszy oraz 700 zł dla 
kabaretu Pod Napię-
ciem.
Jury przyznało tak-

że wyróżnienie oraz na-
grodę rzeczową dla ka-
baretu PKS.

Tytuł Miódkaszanka 

dla najsympatyczniej-
szej artystki otrzyma-
ła Marta Wahl, nato-
miast tytuł Kaszanowa 
Suchedniowa dla naj-
sympatyczniejszego ar-
tysty otrzymał Paweł 
Gębala. Obydwoje na-
grodzonych artystów 
z kabaretu Na Wynos. 

Nagrodę publiczności przyznano kabaretowi Bez Próby.
Pierwsza edycja ogólnopolskiego przeglądu kabaretów KA-

SZA+ okazała się 
wielkim sukce-
sem artystycznym 
i organizacyjnym, co 
podkreślali zarów-
no uczestnicy, juro-
rzy, a także zgroma-
dzona publiczność. 
Jest ona świetną 
promocją kabaretu, 
ale również ośrod-

ka kultury (organiza-
tora imprezy) i gminy 
Suchedniów. Już w tej 
chwili organizatorzy 
zapraszają na kolejną 
edycję, która odbędzie 
się w przyszłym roku. 

Paweł Zubiński
Zdjęcia: Jacenty Kita

k a ba r e to n  W  k uź n i c y

„KASZA+” za nami
W sobotę, 8 października, w sali widowiskowej Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury Kuźnica odbył się ogólnopolski przegląd kabaretów 
pn. Kabaretowe Artystycz-
ne Spotkania Zespołów 
Amatorskich KASZA+. 

Kilka minut po go-
dzinie osiemnastej przy-
byłą publiczność oraz go-
ści przywitał prowadzący 
Zenon Juchniewicz, na-
tomiast imprezę mającą 
formułę konkursową roz-
począł dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński.

W tej części zaprezentowały się cztery kabarety: PKS z Puław, Bez 
Próby z Kielc, Pod Na-
pięciem z Gdańska oraz 
Na Wynos z Mogilna. 
Po zmaganiach konkur-
sowych widzowie mieli 
możliwość zagłosowania 
na najlepszy ich zdaniem 
kabaret, któremu przy-
znano nagrodę publicz-
ności. 

W drugiej części im-
prezy wystąpiły znane 
z telewizyjnych kaba-
retonów gwiazdy wie-
czoru: Marcin Zbi-
gniew Wojciech oraz 
Kabaret Weżrzesz. 
Przez kilka godzin, 
zgromadzona w su-
chedniowskiej Kuźni-
cy publiczność świet-
nie się bawiła, bardzo 

żywo i spontanicznie reagując na to, co działo się na scenie. Każdego 
wykonawcę nagradzała gromkimi brawami.

Finałem imprezy było ogłoszenie werdyktu Jury, które obrado-
wało w składzie: Aneta Kwapisz, Jarosław Pająk, Marcin Zbigniew 
Wojciech. Przyznano następujące nagrody:
-  I miejsce – Statuetkę Złoty Worek Kaszy oraz nagrodę pieniężną 

w wysokości 1500 zł dla kabaretu Na Wynos
-  II miejsce – Statuetkę Srebrny Worek Kaszy oraz 1000 zł dla kaba-

retu Bez Próby

„Emigracyjna” już po raz trzynasty
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie oraz 

Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg serdecznie zapraszają na XIII Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który odbędzie się w dniach 4-5 
listopada 2016 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Su-
chedniowie.

Konkurs ma na celu popularyzację polskiej literatury powstałej na 
emigracji, kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej, kon-
frontację dokonań artystycznych, integrację środowisk twórczych re-
gionu i kraju oraz propagowanie twórczości pisarza, który miał silny 
związek z Suchedniowem.

Konkurs obejmie dwie kategorie wiekowe: gimnazjaliści i ucznio-
wie szkół średnich oraz studenci i osoby dorosłe, a także dwie katego-
rie konkursowe: recytacja i wywiedzione ze słowa.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe 
oraz pamiątkowe dyplomy przyznane przez profesjonalne Jury.

Szczegóły na: www.kuznica-suchedniow.pl
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Niezwykły urok suchedniowskiej stacji
Stacja PKP Suchedniów. 

Niby zwykły budynek kolejo-
wy, dwa perony, kilka torów 
kolejowych. Ale ile ciekawych 
zagadek miała w swej przeszło-
ści? O stacji, niemal jak o żywej 
osobie, z wielką pasją opowia-
dał Piotr Skucha, pochodzący 

z Krakowa, ale rodzinnie 
i emocjonalnie związany 
z Suchedniowem, miło-
śnik kolei żelaznych.

W ramach projektu 
Mediateka Suchedniów 25 
września niemal pół setki 
osób odbyło historyczną 
wędrówkę właśnie po sta-

cji kolejowej Suchedniów 
poznając jej historię, ale 
również tajemnice. 

Uczestników spa-
ceru powitała Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk 
z Grupy Inicjatywnej 
Pod Prąd, organizato-
ra spaceru oddając głos 
panu Piotrowi, któ-

ry zabrał nas w pasjonującą 
podróż w przeszłość. –Bu-
dynek dworca jest jednym 
z najpiękniejszym w Suche-
dniowie, a przez pojęcie sta-
cja trzeba rozumieć całą 
jego infrastrukturę – stwier-
dził na wstępie i przeniósł 
nas w XIX wiek, kiedy to 
w 1882 roku rozpoczęto bu-
dowę linii kolejowej iwano-

grodzko-dąbrowskiej. 
Stacja kolejowa IV kla-
sy w Suchedniowie po-
wstała w 1885 roku (naj-
wyższy status – II klasy 
– miała stacja węzłowa 
na Bzinie, a np. Kiel-
ce miały stację III kla-
sy). Obok wybudowano 
dwie piwnice (jedna za-

chowana jest do dziś) 
– magazyny na naftę 
– z oryginalnym syste-
mem wentylacyjnym. 
Sam budynek dworca 
nie ma odrębnego pro-
jektu – na całej długo-
ści linii stacje tej klasy 
budowane były wg tego 
samego projektu (np. 
Zagnańsk). W środ-

ku kasa była w tym 
samym miejscu co 
obecnie, obok niej 
kasa bagażowa, po-
kój naczelnika i tele-
graf, a także pocze-
kalnia. Na piętrze 
były lokale miesz-
kalne dla telegrafisty, 
stróża, lampowego. 

Był na niej dzwon stacyjny, wieża wodna z żurawiem wodnym (istniał 
do 1968 roku) oraz inne budynki infrastruktury kolejowej. 

Na początku II wojny światowej niemieckie samoloty dokonały 
nalotu na stację nie czyniąc żadnych szkód, ale w styczniu 1945 roku 
budynek został wysadzony przez wycofujących się Niemców.

Jacenty Kita
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Spotkanie popularno-naukowe w ramach 
projektu „Mediateka Suchedniów”

25 września w suchedniow-
skiej Kuźnicy odbyło się spo-
tkanie popularno-naukowe bę-
dące niejako przedłużeniem 
historycznego spaceru po stacji 
kolejowej. Przybyłych powita-
ła Karolina Gałczyńska-Szym-
czyk, później głos zabrał bur-
mistrz Cezary Błach: -Mam 

nadzieję na kolejne spotka-
nia tego typu, które przy-
bliżają nam historię Suche-
dniowa. Podjąłem decyzję 
o przystąpieniu do prac nad 
napisaniem przez profesjo-
nalnych historyków mono-
grafii Suchedniowa. Prace 
potrwają do 2018 roku – mó-
wił włodarz gminy.

Moderatorami spotka-
nia byli Marcin Medyński – historyk, członek skarżyskiego oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Historycznego, redaktor naczelny nowej 

edycji Zeszytów Su-
chedniowskich oraz 
Piotr Berliński – 
członek Grupy Ini-
cjatywnej Pod Prąd. 

O historii gminy 
opowiadali autorzy 
tekstów, które zo-
staną zamieszczone 
w Zeszytach Suche-
dniowskich: Agniesz-

ka Włodarczyk-Mazurek (Zabytki 
architektury drewnianej Suchedniowa 
translokowane do Parku Etnograficz-
nego w Tokarni na tle historycznego 
przestrzennego rozwoju osady, Księga 
opisowa gminy Suchedniów, powiat 
kielecki 1925), Piotr Skucha (Stacja 
kolejowa Suchedniów – historia i te-
raźniejszość w zarysie), Paweł Zubiń-

ski (Życie kulturalne i oświatowe w Suche-
dniowie pod koniec XIX i na początku XX 
wieku) oraz Krzysztof Karbownik (Brycz-
ka, konik, klepok – zabytki drewniane 
ośrodka Łączna-Ostojów).

Po wygłoszeniu referatów odbyła się 
dyskusja. Jerzy Dorobczyński wspomi-
nał, że w tzw. Dworze z Suchedniowa, któ-
ry jest w Tokarni, mieszkał w latach II woj-
ny światowej. Pamiętał pobyt Niemców 

w osadzie, ukrywanie się w piwnicy przed nalotami. Z kolei cennej 
inicjatywy wznowienia wydania ZS pogratulowała Magdalena Dą-
browska: -Ważne, że w tę inicjatywę zaangażowali się młodzi pasjo-
naci historii miasta – mówiła.

Odkrywanie, upowszechnianie i utrwalanie historii Suchednio-
wa to zadania, które swoimi działaniami realizuje Grupa Inicjatyw-
na Pod Prąd w ramach projektu Mediateka Suchedniów. Pielęgnowa-
nie tradycji i pamięci 
historycznej pełnią 
ważną rolę. Stanowią 
one fundament na-
szej tożsamości, czę-
sto wzbudzając wśród 
mieszkańców duże 
poczucie przynależ-
ności – mieszkańcy 
nie są zbiorem jedno-
stek, ale wspólnotą. 
Historia miasta jest 
tematem, który może łączyć pokolenia, dlatego w ramach projektu 
wznowione zostanie wydawanie Zeszytów Suchedniowskich będących 
kontynuacją inicjatywy z roku 1987, kiedy wydany został 1. numer ZS 

stanowiący inspirację 
wielu kolejnych opra-
cowań.

Zeszyty Suche-
dniowskie będzie moż-
na otrzymać podczas 
spotkania z cyklu Su-
chedniowskiego Tryp-
tyku Historycznego, 
które odbędzie się 13 
listopada 2016 r. w Su-
chedniowskim Ośrod-
ku Kultury Kuźnica.

Jacenty Kita
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„Liryczne dwa ognie” w „Kuźnicy”
30 września 2016 r. w sali widowiskowej SOK Kuźnica w Suche-

dniowie odbył się wieczór poetycki pn. Liryczne Dwa Ognie. Można 
powiedzieć, że zapłonęły one najpierw jasnym, a potem krwisto czer-
wonym płomieniem.

Spektakl otworzył Teatr cieni, z dwoma aktorami w postaci Ro-
cha Dobrowolskiego, 
długowłosego, chary-
zmatycznego wiolon-
czelisty i autora liry-
ki Emila Tokarczyka, 
których cienie prze-
bijały się przez deli-
katną strukturę białe-
go ekranu kinowego. 
Roch improwizował 
wykonując utwory 
własnego autorstwa z elementami utworów klasycznych. Melorecyta-
cja utworów: Mane, Tekel, Fares, Credo, Flow, Santa Melancholia wy-
pełniła pierwszą część tej odsłony.

Drugą - przy podniesionym ekranie i w klimacie płomiennych 
czerwonych świateł rampy - rozpoczął wiersz Miłość moja, a zakoń-
czył melancholijny A co. W drugiej części wieczoru wystąpił Tomasz 
Juchniewicz (gitara, wokal), który zaprezentował utwory autorskie 
pochodzące z tomiku wierszy pt: Otulisko. Artyście w występie towa-
rzyszyła Aleksandra Gospodarczyk (skrzypce, wokal). 

Melodyjne, subtelne utwory oraz ciepłe dźwięki wiolonczeli, gita-
ry klasycznej i skrzypiec, okraszone tekstami Emila i Tomka zapewne 
na długo pozostaną w pamięci publiczności, która zagościła na wie-
czorze poetyckim.

Paweł Zubiński

„Kalabria” Andrzeja Sasala w bibliotece
Do końca października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Suchedniowie można obejrzeć wystawę fotograficzną Andrzeja  
Sasala zatytułowaną Kalabria. 

Prezentowane są na niej zdjęcia z regionu znajdującego się w po-
łudniowej części Półwyspu 
Apenińskiego. Kalabria 
(wł. Calabria) to region 
administracyjny w połu-
dniowych Włoszech o po-
wierzchni ponad 15 tys. ki-
lometrów kwadratowych, 
zamieszkały przez ponad 2 
mln mieszkańców, ze stoli-

cą w Catanzaro.
Andrzej Sasal pa-

sjonuje się nie tylko 
fotografią, ale rów-
nież historią regional-
ną oraz genealogią. Jest 
aktywnym członkiem 
Świętokrzyskiego To-
warzystwa Genealo-
gicznego Świętogen.

Wystawę oglądać 
można do końca października w godzinach pracy Biblioteki. 

Zapraszamy!
(jaki)

O zdradzieckiej Osieckiej…
…opowiadał Piotr Derlat-

ka – pisarz, absolwent polonisty-
ki i teatrologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, nauczyciel języka polskiego, 
autor m.in. książki pt. Zdradziec-
ka Agnieszka Osiecka, która była 
głównym tematem spotkania, do 
jakiego doszło 21 października w suchedniowskiej Kuźnicy.

Moderatorem spotka-
nia był Tomasz Juchniewicz, 
a uczestniczyła w nim przede 
wszystkim młodzież suche-
dniowskich szkół.

Autor opowiedział o kuli-
sach pracy nad książką, fascy-
nacji piosenką, o aktualności 
tekstów Agnieszki Osieckiej 

w kolejnych pokoleniach, o tym jak zetknął się z jej twórczością i śro-
dowiskiem teatralnym. 

Skąd tytuł? –Ponie-
waż Osiecka nie była lo-
jalna względem przyjaciół 
i współpracowników – od-
powiadał autor biografii, 
mówiąc zarazem o trud-
nościach, na jakie napo-
tkał w trakcie jej pisania. 
–Wiele osób, które ją zna-

ły, nie chciały o niej mó-
wić np. Krystyna Jan-
da. Niektóre np. Magda 
Umer, najpierw godziły 
się na rozmowę, aby po-
tem zakazać publika-
cji jej treści. Największą 
trudnością było dotarcie 
do materiałów oraz jej 
archiwum, które dopie-
ro w 2022 roku zostanie 

otwarte. A pozostawiła w nim mnóstwo źródeł: wiersze, wspomnienia 
i pamiętniki, które pisała już w wieku kilku lat. 

Najlepszą recenzją dla autora była wypowiedź córki Agnieszki 
Osieckiej – Agaty Passent: - W tej książce nie ma ani jednego fałszy-
wego zdania.

Jacenty Kita

Wycieczka KSM
Członkowie suchedniowskiego oddziału Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży wraz z ministrantami, w sobotę, 24 września uczest-
niczyli w wycieczce 
do Krakowa i Wado-
wic. Zwiedzili wiele 
zabytków, w tym Wa-
wel i muzeum Jana 
Pawła II, a w Wado-
wicach skosztowali 
słynnych kremówek.

Grupie towarzy-
szył ich opiekun, ks. 
Grzegorz Łabądź.
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śleć, marzyć i wyobra-
żać sobie lepszy świat. 
To etap, w którym bu-
dowany jest solidarny 
fundament do dalsze-
go rozwoju. Ten okres 
ma ogromny wpływ na 
dorosłe życie, odnoszo-
ne sukcesy i karierę. To 
w wieku przedszkol-
nym mały człowiek sta-
je naprzeciwko nowych 
wyzwań, kształtuje 
swoją kreatywność, bycie odkrywcą jest wówczas jednym z jego najważ-
niejszych celów i priorytetów. 

Justyna Bera

W  pr z e d sz ko lu

Ogólnopolski Dzień Wychowania 
Przedszkolnego

W piątkowe słoneczne przedpołudnie 30 września wszystkie dzie-
ci z naszego przedszkola 
świętowały Ogólnopolski 
Dzień Wychowania Przed-
szkolnego. 

Aby pokazać suchednio-
wianom, że w tym dniu to 
one są najważniejsze, prze-
maszerowały w kolorowym 
korowodzie ulicami mia-
sta prosto pod Urząd Mia-
sta i Gminy. Tam spotkał się 
z nami burmistrz Cezary Błach, który złożył naszym wychowankom 
życzenia z okazji ich święta. Nie zapomniał też o słodkim co nieco. 
Po odliczeniu do trzech puściliśmy w górę kolorowe balony wypeł-
nione helem. Długo patrzyliśmy, jak fruną w obłoki. Po powrocie do 

przedszkola na dzieci 
czekał prawdziwy seans 
filmowy w postaci bajek 
wyświetlanych z projek-
tora.

Dzień Przedszko-
laka ma swoją krótką 
historię. Polski Komi-
tet Światowej Organiza-
cji Wychowania Przed-
szkolnego OMEP, na 
podstawie art. 63 Kon-

stytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej zwrócił się do 
Marszałka Senatu z petycją 
w sprawie podjęcia inicja-
tywy ustawodawczej doty-
czącej ustanowienia dnia 
29 września Ogólnopolskim 
Dniem Wychowania Przed-
szkolnego. Na wniosek śro-
dowisk wychowania przed-
szkolnego z całej Polski dzień ten ma być świętem pewnej idei, osób 
zajmujących się edukacją przedszkolną dzieci i ma w sposób uroczysty 
i wzniosły uzmysławiać w społeczeństwie wagę edukacji przedszkol-
nej.

We wrześniu jest również jeszcze jeden dzień, który zwraca uwa-
gę na to, jak ważna jest 
edukacja przedszkolna 
dla każdego malucha. 
Otóż, uchwałą Sejmu RP 
z 13 września 2013 roku, 
dzień 20 września został 
ogłoszony Ogólnopol-
skim Dniem Przedszko-
laka, aby docenić wagę 
edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i wychowaniu 

dziecka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wycho-
wania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości spo-
łecznej. Ustanawiając to święto Sejm zwrócił uwagę, iż wszystko, co 
naprawdę warto wiedzieć, nasze dziecko uczy się w przedszkolu – o tym jak 
żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, my-

„Tańcowała jesień, kolorowa jesień”
Przy nutach takiej piosenki 23 września powitaliśmy kolorową 

porę roku. W piątkowe słoneczne przedpołudnie zgromadziliśmy się 
na placu przedszkolnym, 
by wspólnie przy rozpa-
lonym ognisku bawić się 
i poznawać uroki jesieni. 
Oczywiście, Pani Jesień 
jak co roku była naszym 
honorowym gościem. 
Wszystkie przedszkolaki 
pięknie prezentowały się 
w strojach w kolorach je-
siennych. 

Każda grupa wystąpiła najpierw z piosenką nawiązującą do tema-
tu naszego święta, a następnie zmagała się z przygotowaną dla siebie 

konkurencją. I tak, malu-
chy świetnie poradziły sobie 
z wrzucaniem ziemniaków 
do wiaderka, średniaki wy-
zbierały wszystkie rozrzu-
cone po placu ziemniaki, 
dzieci z oddziału V poroz-
dzielały liście zgodnie  ko-
lorami, zaś dzieci z oddziału 
VI bez problemu oddzieliły 

grzyby jadalne od trujących. Natomiast starszaki z oddziału IV bez-
błędnie poradziły sobie ze stwierdzeniem, czy zdanie jest prawdziwe 
czy też fałszywe, zaś dzieci 
z oddziału III,   dopingowa-
ne przez wszystkich, miały 
za zadanie jak najszybciej 
przenieść ziemniaka na łyż-
ce, tak, by nie spadł. Nie tyl-
ko dzieci miały zadania do 
wykonania. Dla rodziców 
też się coś znalazło… i po 
niedługim czasie mogliśmy podziwiać ziemniaczki – cudaczki w ich 
wykonaniu. 

Tradycją już stało się, iż w Dniu Pieczonego Ziemniaka organizo-
wany jest pokaz mody jesiennej. Chociaż przeważały piękne suknie 
przystrojone kolorowymi kwiatami, to nie zabrakło też stroju odpo-
wiedniego na spacer do lasu. 

Na zakończenie naszej uroczystości przedszkolaki ze smakiem za-
jadały kiełbaski oraz ziemniaki w mundurkach. 

Justyna Bera
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Dzień Przedszkolaka w SSP w Ostojowie
20 września z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w SSP 

w Ostojowie został przygoto-
wany specjalny program oko-
licznościowy. 

Uczniowie klasy trzeciej 
przebrani za postacie ze świata 
bajek i świata zwierząt przygo-
towali dla najmłodszych zagad-
ki. Stały się one inspiracją do 
wspólnej rozmowy i integra-

cji. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu dwóch uczennic: Mai 
Borowiec i Amelii Kinsman. Amelia wykonała na skrzypcach dwa 
utwory: Pojedziemy na łów i Jesień w Pekinie, natomiast Maja wyko-
nała na pianinie utwory: 
Krasnoludki, Czarny ba-
ran i Bal u lalek. Przed-
szkolaki włączyły sie 
w muzyczną część tego 
spotkania swoimi piosen-
kami. 

Na zakończenie otrzy-
mały od starszych kole-
żanek i kolegów życzenia 
wielu okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z by-
cia Przedszkolakiem.

Pasowanie na ucznia SSP w Ostojowie
Każde dziecko, rozpoczynając naukę w pierwszej klasie szko-

ły podstawowej, z wielką niecierpliwością czeka na moment, w któ-
rym zostanie pasowane na ucznia. Tę uroczystą chwilę poprzedzają 
przygotowania trwające już 
od pierwszych dni nauki. 
Pierwszoklasiści uczą się re-
cytacji, śpiewu, tańca, po-
znają trudną sztukę pracy 
w zespole, by zaprezentować 
się jako zgrana grupa dzieci 
gotowych przyjąć obowiązki 
ucznia. 

18 października b.r. 
w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej 
w Ostojowie najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie, a Magdalena 
Borowiec w zastępstwie dyrektor dokonała uroczystego pasowania 

na ucznia. Na znak przyjęcia do braci uczniowskiej pierwszoklasiści 
otrzymali legitymacje szkolne, kołnierze stanowiące element stroju 
galowego uczniów naszej szkoły oraz pamiątkowe dyplomy. 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów Cezary Błach, Prezes Zarządu Banku Spółdziel-

czego Agnieszka Fąfara-Mar-
kiewicz, Radna Miasta i Gmi-
ny Suchedniów Małgorzata 
Stępień, Elżbieta Michta, Re-
daktor Naczelny Gazety Su-
chedniowskiej Jacenty  Kita, 

Wiceprezes  Zarządu Terma-
tex Halina Czwarniewicz. 
Uroczystego błogosławień-
stwa udzielił proboszcz parafii 
św. Alojzego Orione w Ostojo-
wie ks. Sławomir Molendow-
ski. 

Z podziwem i dumą patrzyliśmy na bohaterów tego dnia, którzy 
z ogromnym  entuzjazmem  prezentowali  się  przed  zgromadzoną 
publicznością, dzielnie walcząc z tremą. Dużą radością dla nich były 
gromkie brawa, życzenia oraz upominki przygotowane przez Gości 
i Rodziców. 

A oto lista bohaterów tego dnia: Natalia Brzoza, Jan Bujnowski, 
Gabriela Chłopek, Adam Jędrzejczyk, Tomasz Krogulec, Oliwia 
Obara, Zuzanna Turska, Julia Skóra.

Kształtujemy postawy ekologiczne- 
Sprzątamy Świat

Po raz kolejny ucznio-
wie ostojowskiej szko-
ły wzięli udział w akcji 
Sprzątania Świata. Wy-
zbierali śmieci na Wygo-
nie i na ulicy Świerkowej. 
Trzeba przyznać, że  nie 

wszyscy dbają o porzą-
dek. Śmieci było napraw-
dę dużo. Warto by było 
pamiętać o czystości oto-
czenia nie tylko okazjo-

nalnie, ale i na co dzień. 
Sprzątanie świata – 

Polska to wspólna lekcja 
poszanowania środowi-
ska. Jej celem jest promo-
wanie nieśmiecenia, edu-
kacja odpadowa oraz 
inicjowanie działań, dzię-
ki którym zmniejszy się 
nasz negatywny wpływ 
na środowisko.
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Okazujemy szacunek nauczycielom poprzez 
prezentację umiejętności czytelniczych

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SSP w Ostojowie już po raz 
piąty odbył się finał konkursu Poczytam Ci, Nauczycielu. Przedstawi-
cielki SU Kaja Kazarjan i Angelika Potkańska w imieniu wszystkich 
uczniów złożyły nauczycielom 
i innym pracownikom szko-
ły najserdeczniejsze życzenia 
oraz podziękowały za trud 
wkładany w pracę. 

Następnie w kącikach czy-
telniczych finaliści konkur-
su Poczytam Ci, Nauczycielu 
czytali na głos wiersze i opo-
wiadania. Uczniowie nie tylko 
wykazywali się umiejętnością płynnego, głośnego i wyraźnego czy-
tania, ale także interpretowania tekstu i przekazywania jego inten-
cji. W gabinecie numer 1 (sala B ) wystąpiły finalistki z klasy II (Ur-

szula Kozłowska i Zuzanna 
Moskal) oraz z klasy IV (We-
ronika Piwowarczyk i Maja 
Wydrych). W gabinecie nu-
mer 2 (sala M. Wojteczek) 
zaprezentowali się finaliści 
z klasy III (Wiktor Niemczyk, 
Amelia Kinsman, Aleksan-
der Piwowarczyk, Zuzanna 
Chrząszcz, Maja Borowiec, 

Milena Tsaturyan). W gabinecie numer 3 (sala A. Brzezińskiej) wier-
sze i opowiadania czytali finaliści konkursu z klasy V (Milena Mar-
cisz, Oliwia Sitarz, Lena Kowalik) oraz z klasy VI (Marlena Matla, 
Amelia Obara, Artur Kinsman). 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili emerytowani pracowni-
cy szkoły: Maria Szołdra, Anna Brzezińska, Wiesława Grabowska. 
Dziękujemy za piękne wzorce osobowe.

Lekcja uczniów SSP w Ostojowie na 
poczcie i w banku

Wycieczka uczniów klasy 
drugiej i trzeciej do Banku Spół-
dzielczego i do Urzędu Pocztowe-
go w Suchedniowie miała na celu 
poznanie zawodów związanych 
z pracą w tych miejscach, ro-
dzajów świadczonych tam usług 
i sposobów korzystania z nich. 
Data 18 października nie była przypadkowa. Obchodzimy wtedy 
Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza). Historia Poczty jako insty-
tucji w Polsce ma już ponad 458 lat, bo to właśnie 18 października 1558 
r. Król Zygmunt August ustanowił stałe połączenie pocztowe na trasie 
Kraków – Wiedeń – Wenecja. Dzień Poczty Polskiej ma na celu wy-
różnienie niełatwej pracy urzędników pocztowych, którzy muszą re-
gularnie zmagać się nie tylko z kaprysami pogody, ale również klien-
tów. 

Uczniowie na tę okazję przygotowali wiersz, podziękowanie w for-
mie dyplomu i słowa uznania. Kolejno zwiedzili pomieszczenia pocz-

ty: hol, w którym znajdują się 
okienka pocztowe, przy któ-
rych obsługuje się klientów 
oraz sortownię, w której segre-
guje się listy, tak by mogły do-
trzeć w różne regiony Polski, 
a nawet świata. Dzieci poznały 
wyposażenie poczty, zwracały 

uwagę na skrzynki pocztowe, worki na listy i logo poczty. Pracownicy 
urzędu pocztowego przyjęli wszystkich z typową dla nich uprzejmo-
ścią. Listonosz opowiedział kilka przygód, które go spotkały podczas 
pracy w terenie, atrakcją wizyty była rozmowa o zawartościach paczek 
i oglądanie paczki pocztowej ze zwierzętami. 

Podczas wizyty w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie dzieci 
poznały rodzaje  realizowanych w banku operacji, różnorodne for-
my oszczędzania, formy udzielania 
kredytów, utrwaliły podstawowe po-
jęcia z zakresu  finansów. Ogrom-
ną atrakcją było korzystanie z ban-
komatu.  W wycieczce uczestniczyli 
uczniowie, którzy realizują projekt 
edukacji finansowej Od grosika do 
złotówki. Charakter zajęć, przepro-
wadzonych w innym niż sala lek-
cyjna miejscu, wpłynął na podniesienie poziomu kompetencji mate-
matycznych, informatycznych, społecznych, umiejętności uczenia się, 
a przede wszystkim na rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości.

Bardzo dziękujemy Naczelnik Poczty w Suchedniowie Urszuli 
Spadło i Prezes Zarządu BS w Suchedniowie Agnieszce Fąfar-Mar-
kiewicz za przyjęcie nas w swoich placówkach oraz poświęcony dzie-
ciom czas.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
w SSP w Ostojowie 

W związku ze zbliżającymi się wyborami nowego samorządu 
szkolnego, 20 września 2016r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły zor-
ganizował akcję przedwyborczą. 
Jej głównym celem było przypo-
mnienie uczniom zasad funkcjo-
nowania SU w szkole, określonych 
przez art. 55 Ustawy o systemie 
oświaty, w tym przede wszystkim 
zakresu współdecydowania SU 
w sprawach szkoły. Potem nastąpi-
ła prezentacja kandydatów. 

Uczniowie z klas 2-6 przedstawili swoje przemówienia  wyborcze. 
Wskazywali na powody zgłoszenia się do pracy na rzecz społeczno-

ści szkolnej, określali swoje 
umiejętności i cechy charak-
teru sprzyjające wykonywa-
niu funkcji przewodniczące-
go szkoły, przedstawiali swój 
program wyborczy, czyli pla-
ny i inicjatywy, które zamie-
rzają zrealizować w szkole 
w tym roku szkolnym. Zna-

lazło się wśród nich wiele ciekawych propozycji, dotyczących m. in. 
mundurków szkolnych, trzynastego dnia miesiąca, szkolnych dzwon-
ków, zajęć dodatkowych, obiadów w stołówce, zagospodarowania dłu-
gich przerw. 

Wybory odbyły się 27 września. Wszyscy uczniowie otrzymali 
karty do głosowania z nazwiskami zgłoszonych kandydatów. Każdy 
mógł oddać swój głos na dwie osoby. Wybory były tajne. W wyniku 
głosowania przewodniczącą szkoły została uczennica klasy V Kaja 
Kazarjan, zaś zastępcą przewodniczącej – Angelika Potkańska z kla-
sy VI.
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Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu
14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników 

oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 
W Przedszkolu  Samorządowym  gościliśmy burmistrza Cezarego 

Błacha, inspektor oświaty Beatę Kaszuba, emerytowanych pracowników 

przedszkola oraz grono pedagogiczne,  pra-
cowników administracji i obsługi. 

Uroczystość otworzyła dyrektor Zofia 
Dulęba kierując wiele ciepłych słów, życząc 
dużo zdrowia i dziękując wszystkim za serce, 
pomoc i wielki trud włożony w pracę z dzieć-

mi. Następnie  nauczycielka Danuta Pająk otrzymała nagrodę Burmistrza 
Miasta i Gminy Suchedniów za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej. 

Po części oficjalnej  program  artystyczny zaprezentowały starszaki 
z gr. IV, w którym nie zabrakło wierszy i piosenek  okolicznościowych  
a także układów tanecznych i życzeń. 

Na zakończenie każdy gość otrzymał laurkę oraz słodki upominek 
przygotowany przez Radę Rodziców. Miłym akcentem dzisiejszej uroczy-
stości było wręczenie nagród Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom 
niepedagogicznym. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych 
sukcesów.                                                              Monika Kamionk

ENGLISH ?  WHY NOT.
No wreszcie przyszedł ten dawno wyczekiwany moment: 

bagaże spakowane,  humory dopisują, jesteśmy na lotnisku. 
Prawdopodobieństwo, że trzeba będzie się porozumieć po angielsku, 
jest bardzo duże. Warto znać  parę wyrażeń w tym języku, aby nie 
narazić się na niezręczne sytuacje. 

Zacznijmy więc od początku. W budynku  lotniska  kierujemy  się 
do hali odlotów – departures - ( hala przylotów to arrivals), gdzie szu-
kamy odpowiedniego stanowiska odprawy - check-in counter.
Pani lub pan przy stanowisku zwróci sie do nas:
Can I see your ticket and your passport, please? – Poproszę o bilet 
i paszport.
What’s your final destination?- Dokąd  Pani/Pan  leci?
Would you like a window seat or an aisle seat? – Czy chciałaby Pani/
Pan miejsce przy oknie czy przy przejściu.?

Słowo aisle  /ail/ oznacza przejście nie tylko 
w samolocie czy pociągu ale również między 
rzędami krzeseł w kinie, teatrze, przejście mię-
dzy rzędami półek w supermarkecie a także 
nawę w kościele.
Ponieważ przy stanowisku odpraw zostawiamy 
bagaż więc usłyszymy:

Please place your bag on the scale. - Proszę umieścić bagaż na wadze.
Oczywiście staramy się aby nasz  bagaż nie przekroczył dopuszczalnej 
wagi. Jeśli mamy nadbagaż – an excess baggage –wówczas musimy 
zapłacić dodatkowo - an excess baggage fee - jest to zwykle dość po-
kaźna kwota i każdy stara się, aby nie przekroczyć limitu wagowego. 
Kiedy załatwimy wszystkie formalności, dostaniemy z powrotem bilet 
i paszport oraz kartę pokładową – boarding pass.
Here’s your ticket , and your passport, and there’s your boarding 
pass.- Oto bilet i paszport, a to  jest karta pokładowa. 
Na karcie pokładowej podane są podstawowe informacje takie jak nu-

mer lotu,czas odlotu, miejsce do-
celowe - destination - oraz bramka 
– gate - do której należy się skie-
rować.
Następnym miejscem przez które 
musimy przejść jest security check 

point – kontrola bagażu podręcznego, gdzie urzędnik poinstruuje nas:
Please lay your bags flat on the conveyor belt, and use the bins for 
small objects. - Proszę położyć bagaże płasko na taśmie a małe przed-
mioty umieścić w koszykach.
Tam możemy też usłyszeć pytanie:
Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? - Czy 

w bagażu podręcznym znajdują się substancje 
płynne albo ostre przedmioty?
 A na nasze pytanie:
Do I need to take my laptop out of the bag? - 
Czy należy wyjąć laptopa z torby?
Otrzymamy odpowiedź:
Yes, you do. Take off your jacket and your sho-

es, too. - Tak, należy wyjąć. Proszę także zdjąć kurtkę i buty.
Kiedy już czekamy w  hali odlotów na wejście do samolotu - boarding- 
możemy usłyszeć parę ogłoszeń:
Flight SA423 has been delayed. – Lot nr SA423 jest opóźniony.
Would passenger Steven Brown please come to... - Pasażer Steven 
Brown proszony jest o podejście…
This is the final boarding call for British Airways flight  785 to Lon-
don. - Jest to ostateczne wezwanie  do wejścia na pokład samolotu 
Brytyjskich  Linii Lotniczych lot 785 do Londynu.
A teraz coś dla maturzystów  i nie tylko. Proszę podać prawidłowe tłu-
maczenie poniższego dowcipu.
New pilot

Taxiing down the tarmac, the jetliner abruptly stopped, turned 
around and returned to the gate. After an hour-long wait, it finally 
took off.  A concerned passenger asked the flight attendant, ”What 
was the problem?” “The pilot was bothered by a noise he heard in the 
engine,” explained the flight attendant, “and  it took us a while to 
find a new pilot.”
Wśród osób, które nadeślą poprawne rozwiązania rozlosujemy na-
grodę - niespodziankę. Odpowiedzi proszę wysyłać pod adresem:   
MargaretTeacher11@gmail.com do 15.11.2016 r. Poprzedni konkurs – 
co oznacza wyrażenie golden hello - nie został jeszcze rozstrzygnięty, 
czyżby maturzyści nie mogli sobie poradzić z tym wyzwaniem?
Mam  nadzieję,  że zwroty okażą się przydatne. W następnym odcinku  
słownictwo związane z posiłkami.

See you soon and thank you 
for your attention.

flight – lot
security check point - kontrola ba-
gażu podręcznego
departures – odloty
conveyor belt - taśma
arrivals – przyloty
hand baggage – bagaż podręczny
check-in counter – stanowisko 
odprawy
liquids - płyny
ticket – bilet
harp objects – ostre przedmioty

destination – cel podróży
take off - zdjąć
window seat – miejsce przy oknie 
jacket - kurtka
aisle seat - miejsce przy przejściu
shoes – buty
an excess baggage – nadbagaż
delayed – spóźniony
boarding pass - karta pokładowa 
boarding – wejście na pokład
gate – bramka, wyjście
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W y da r z e n i a 

Niezwykły spektakl, niezwykły sukces
Tego w Suchedniowie 

nie było od dekad. Wy-
stąpił prawdziwy teatr, 
Teatr Bulwarowy Kuź-
nica z premierową sztu-
ką - komedią Agnieszki 
Osieckiej zatytułowanej 
Łotrzyce. Widownia była 
pełna, przyjęcie aktorów 
życzliwe, stąd już dziś 

można planować następne, jesienne wieczory na kolejne spektakle, 
co zapowiada dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński.

Zaczęło się dość nietypowo, gdyż do publiczności, czekają-
cej w holu, wyszli z butelkami 
szampana aktorzy: Ewa Pająk 
(reżyser sztuki), Magdalena 
Daniel i Łukasz Pruchniewicz. 

Spektakl opowiada o dwóch 
niespełnionych zawodowo 
i osobiście aktorkach, żyjących 
z chałtur, które marzą o wystę-

pach w teatrze. Nie układa 
im się z mężczyznami, pra-
gną prawdziwej miłości. 
Do tego prowadzą ze sobą 
nieustanną grę pozorów. 
Ta pełna komediowych 
dialogów sztuka nie tylko 
rozśmieszała, ale i wzru-

szała. Dodatkowym atutem 
Łotrzyc były piosenki, które 
podkreślają nastrój sztuki.

Wśród publiczności do-
strzegliśmy m.in. poseł Marię 
Zubę, marszałka wojewódz-
twa Adam Jarubasa, starostę 
skarżyskiego Jerzego Żmijew-
skiego, burmistrza Cezarego 
Błacha i zastępcę burmistrza 
Dariusza Miernika.

Ewa Pająk znana jest m.in. z ról w takich filmach jak: Wołyń, 
Lincz oraz serialach Barwy Szczęścia, Plebania. Magdalena Daniel to 
aktorka Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach, zaś Łukasz Pruch-
niewicz to aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

Ewa Pająk zapowiada kolejne przedstawianie na suchedniow-
skiej scenie m.in. Gąskę Nikołaja Kolady i Szecherezadę Disco Polo 
Live Krzysztofa Jaworskiego.

Jacenty Kita
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