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* udana kwesta w Dniu 
Wszystkich Świętych,

* nowe stawki podatkowe na 2020 rok,
* 7 grudnia odbędzie się promocja 

monografii Suchedniowa,
* uczniowie Jedynki najlepsi w powiecie,
* aktywna Młodzieżowa Rada Miejska, 
* za nami przegląd zespołów kabaretowych,
* w przedszkolu i w szkołach,
* II Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza.
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101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Wyjątkowy konkurs recytatorski
W dniach 26-27 października w suchedniowskiej Kuźnicy z udziałem  

17 recytatorów z całej Polski odbył się XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Czytaj na str. 10

Mszą Św. w intencji Ojczyzny rozpoczęły się suchedniowskie ob-
chody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Po południu w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica z bardzo 
licznym udziałem mieszkańców odbył się koncert Kuźnica-Miastu.

Czytaj na str. 2 i 12, fotorelacja na str. 24

Ministrowie wręczyli puchary 
badmintonistom

We wtorek 22 października z udziałem 159  
zawodników z 25 szkół podstawowych z całego 
województwa świętokrzyskiego na hali sporto-
wej w Suchedniowie rozegrano Edukacyjny Turniej  
Badmintona. Puchary najlepszym wręczali m.in. 
minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera 
i Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkow-
ski.

Czytaj na str. 23
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Wydarzenia

Mszą Św. w intencji Ojczyzny rozpoczęły się 
suchedniowskie obchody 101. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przed jej rozpoczęciem delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod tablicami wmurowany-
mi w ścianę świątyni.

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz  
Marek Migocki: -Modlimy się dziś w intencji Oj-

czyzny i nią rządzących, także włodarzy naszych 
Małych Ojczyzn – mówił ks. proboszcz. 

W nabożeństwie udział wzięły poczty sztan-
darowe Gminy Suchedniów, kombatantów, 

Rycerzy Kolumba, szkół. Poza liczną grupą 
mieszkańców w uroczystościach kościelnych 
uczestniczyli poseł Maria Zuba, burmistrz  
Cezary Błach i przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec. Nabożeństwo uświet-
nił Chór Rycerzy Kolumba pod kierunkiem  
Andrzeja Jańca.

Narodowe Święto Niepodległości, obcho-
dzone rokrocznie 11 listopada, ma na celu upa-
miętniać odzyskanie przez Polskę suwerenności 
w 1918 roku - po 123 latach zaborów. Zostało 
ono ustanowione w 1937 roku, zniesione po  
8 latach i przywrócone z powrotem w roku 1989.

Jacenty Kita
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Nasza biblioteka w gronie 
laureatów

Zakończył się konkurs Wspólne Czytanie, zorga-
nizowany przez markę Kinder. Przez kilka tygodni 
można było oddawać głosy na wybraną bibliote-
kę. W przedsięwzięciu wzięło udział kilkaset pla-
cówek z całej Polski. Nagrodzonych zostanie aż 
300 bibliotek. Pierwszych 50 otrzyma po pięć ty-
sięcy złotych i komplet puf do stworzenia kącika 
do wspólnego czytania.

Miło nam poinformować, że w gronie ścisłych 
laureatów, na 31 miejscu, znalazła się Miejsko - 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II 
w Suchedniowie. Nagrodą są książki dla dzieci 
o wartości 5.000 zł

Suchedniowianie, którzy zachęcali do głoso-
wania za pomocą internetowych memów, po za-
kończeniu konkursu podziękowali tym, którzy za-
angażowali się w akcję kolejnym. 

Suchedniowska biblioteka jest jedną z dwóch 
świętokrzyskich bibliotek nagrodzonych w akcji. 
Na 16 pozycji znalazła się Miejsko - Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Końskich. 

(jaki)

Zapraszamy na „Suchedniow-
skie Mikołajki”

Rada Miejska w Suchedniowie, Rada Senio-
rów oraz Młodzieżowa Rada Miejska serdecznie 
zapraszają Mieszkańców na  Suchedniowskie Mi-
kołajki.  Świętowanie rozpoczynamy 6 grudnia 
2019 r. od godziny 10.00 w Parku w Suche-
dniowie, gdzie będziemy ubierać choinkę.  

Od godziny 16.00 zapraszamy na wspólne 
śpiewanie oraz uroczyste rozświetlenie choinki. 
Więcej informacji udostępnione będzie na stronie 
www.suchedniow.pl

Serdecznie zapraszamy!
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Kino „Kuźnica” zaprasza
* „CZAROWNICA 2”, 

w dniach 22 - 25 listopa-
da, projekcje o godz. 15:00 
i 17:15.

Produkcja USA, gatu-
nek: fantasy, przygodowy, 
czas 119 min., od lat 7.

Opis filmu: W 2014 roku 
zadebiutowała na ekranach polskich kin „Cza-
rownica”, film opowiadający historię Diaboliny, 
która była kiedyś dobrą i piękna dziewczyną, 
jednak zdrada, której doświadczyła, zmieniła jej 
serce w kamień i skłoniła do rzucenia klątwy na 
księżniczkę Aurorę. „Czarownica 2” kontynuuje tę 
opowieść, ukazując skomplikowane relacje po-
między 

Diaboliną a dorosłą już Aurorą, które wspólnie 
będą musiały zmierzyć się z silnymi przeciwnika-
mi w walce o ocalenie wrzosowisk i żyjących na 
nich magicznych stworzeń. Obok Angeliny Jolie 
w filmie zobaczymy m.in. Ellę Fanning i Michel-
le Pfeiffer.

* „IKAR. LEGENDA 
MIETKA KOSZA”, pro-
jekcja w dniach: 22 - 25 
listopada o godz. 19:30. 
Produkcja Polska, gatunek 
dramat, czas 122 min., od 
lat 15.

Opis filmu: Mietek (Da-
wid Ogrodnik) jako dziecko traci wzrok. Jego mat-
ka (Jowita Budnik), oddaje go pod opiekę sióstr 
zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewido-
mych chłopiec odkrywa, że muzyka może stać się 
dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opo-
wiadać świat. Mietek zostaje świetnym pianistą 
klasycznym. Jednak, gdy odkrywa jazz – ma już 
tylko jeden cel: zostać najlepszym pianistą jazzo-
wym w Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy, nie 
tylko w kraju, ale i na świecie. Wygrywa presti-
żowy 

Montreux Jazz Festival. W jego życiu niespo-
dziewanie pojawia się charyzmatyczna wokalist-
ka Zuza (Justyna Wasilewska). To spotkanie zmie-
ni jego życie.

Kup bilety online: https://s10.systembileto-
wy.pl/shd/system_portal.php

Serdecznie zapraszamy!

Kwesta w Dniu Wszystkich Świętych
W dniu 1 listopada 2019 r. podczas zbiórki 

pieniędzy na renowacje zabytków zebraliśmy 
3.944,51 zł. 

Kiedy gaśnie pamięć ludzka, wtedy mówią ka-
mienie - a więc ratujmy zabytki, aby pamięć hi-
storii Naszej Małej Ojczyzny - nie zgasła. Miasto, 
wieś bez historii, to tak jak człowiek bez życio-
rysu.

Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa w ce-
lach i zadaniach statutowych ma między inny-
mi Ratowanie Zabytków. Robimy wszystko, aby 
jak najwięcej ich uratować, zwłaszcza mając tak 
wielu Przyjaciół, Sympatyków, którzy bardzo 
chętnie wyrażają zgodę na współpracę.

Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa po-
wstało po to, aby pozostawić historię w Pamięci 
kolejnych pokoleń, kontynuować dobre wzorce 
obywatelskich inicjatyw.

Tworzyć miasto przyjazne dla każdego po-
kolenia, zachować to co piękne w środowisku 
i wzbogacać go. Liczymy w dalszym ciągu na 
współpracę, w realizacji planów i zadań. 

Umarłych wieczność trwa dotąd dokąd pamię-
cią im się płaci. Śpieszmy się ratować historię.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa

Helena Krzysztofek

Stawki podatkowe na 2020 rok
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej odby-

tej w dniu 24 października podjęto uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości. Stawki na 2020 rok uległy 
zwiększeniu o 15% w stosunku do obowiązują-
cych w 2019 roku i będą wynosić:
Od gruntów
a)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,79 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynący-
mi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 od 
1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewi-
talizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz. 1777), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

Od budynków lub ich części
a)  mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzch-

ni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 22,47 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,28 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego: 
-  garaże – 6,65 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej; 
- budynki gospodarcze (szopy, komórki) – 

4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
- pozostałe (w tym budynki letniskowe) – 

6.46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
Od budowli

- 2 % ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.
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Parafialny Dzień Seniora 
Parafialny Klub Seniora w dniu 27 paździer-

nika w Parafialnym Ośrodku Kultury im. Jana 

Pawła II zorganizował koncert z okazji Dnia Se-
niora zatytułowany Świat piosenką murowany.

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali 
zebrani wysłuchali solistów chór dziecięcego 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach pod 
dyrekcją Ewy Robak oraz zespół wokalny tejże 
szkoły pod dyrekcją Moniki Kozak. 

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wa-
riantach na poziomie globalnym i lokalnym: 

1 października jako Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych, 20 października jako Europejski 
Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopol-
ski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak 
wspólny cel – kształtować społeczne postrze-
ganie osób starszych oraz podejmować wszel-
kie działania mające na celu zapewnienie im 

godnego życia. Do najważniejszych zadań na-
leży więc walka z wykluczeniem osób w pode-
szłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki me-
dycznej, a także do pełnego życia kulturalnego 
i społecznego.

Koncert zorganizowany został w ramach pro-
jektu Parafia Suchedniów – miejsce międzypo-
koleniowej współpracy i dialogu sfinansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw Lokal-
nych na lata 2014-2020.

Jacenty Kita

Hodowcy gołębi pocztowych 
podsumowali sezon

W dniu 26 października w kantynie kadeckiej 
przy ul. Sportowej hodowcy skupieni w Polskim 

Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsu-
mowali tegoroczny sezon lotów.

Zebranie poprowadził prezes koła Grzegorz 
Pająk: -Cieszy fakt, że z roku na rok wyniki są co-
raz lepsze. W 2019 roku nasze gołębie starowały 
w 13 lotach. Najdłuższy z nich, z  Brukseli, liczył 
1114 kilometrów.

Tradycyjnie podczas spotkania wręczono 
liczne puchary i dyplomy w kilku kategoriach. 
Niewątpliwie najwięcej z nich zdobyli Ewa  
i Karol Pająk.

Suchedniowskie koło skupia 55 członków 
z terenu gmin Łączna i Suchedniów.

(jaki)
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Sukces uczniów „Jedynki”
Uczniowie reprezentujący Samorządową Szkołę Podstawową Nr 1 

w Suchedniowie zwyciężyli w powiatowym etapie konkursu Bezpieczeń-
stwo na 5.  Nasz szkołę reprezentowali Mateusz Piwowarczyk, Jakub 
Dulemba, Maria Miernik, a ich opiekunem była Magdalena Podsie-
bierska. Nagrody najlepszym wręczyli Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Wa-
lachnia oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku 
– Kamiennej mł. insp. Piotr Piłatowski.

Po raz trzynasty w naszym województwie odbywa się konkurs Bezpie-
czeństwo na 5 organizowany przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z Kura-

torium Oświaty w Kielcach. Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas V, 
a jednym z jego głównych celów jest utrwalanie wiedzy z zakresu ogól-
nego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

30 października w Ze-
spole Szkół Publicznych 
w Bliżynie odbyły się 
zmagania piątoklasistów 
w etapie powiatowym. 
Trzyosobowe reprezen-
tacje przygotowały prace 
plastyczne związane ze 
stuleciem powołania Poli-

cji Państwowej oraz rozwiązywały test. Prace oceniała komisja konkur-
sowa w składzie: st. asp. Paweł Rycerski, asp. Katarzyna Erbill, asp. 
sztab. Emil Sadza, asp. Jarosław Gwóźdż i asp. sztab. Rafał Góźdź.

Jacenty Kita

25.lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej
We wtorek 22 października w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 

Kultury w Skarżysku-Kamiennej obchodzono 25-lecie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Cezary Błach.
Uczestników obchodów jubileuszowych powitała Małgorzata  

Pączek, później wy-
chowankowie WTZ za-
prezentowali spektakl 
Ze szczytu Łysicy, a na-
stępnie o działalności 
warsztatów mówiła 
prezes Stowarzysze-
nia Rodzin i Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku
-Kamiennej Danuta Janiec.

Następnie życzenia i gratulacje złoży-
li: Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Andrzej Bętkowski, Burmistrz 
Suchedniowa - Cezary Błach, Wójt 
Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia, 

Sekretarz Powiatu Skarżyskiego - Małgorzata Nosowicz, dyrektor 
PCPR Paweł Perkowski, dyrektor MCK Katarzyna Michnowska-Ma-
łek, Jadwiga Krajcarz, Andrzej Michalski, oraz przyjaciele z WTZ 
i Rodzice.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki 38 powstał we wrze-
śniu 1994 roku. Jest kierowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych - organizację pożytku publicznego zrzeszającą 
- jak sama nazwa wskazuje - przede wszystkim niepełnosprawnych, ich 
rodziny, przyjaciół, lekarzy i przedsiębiorców.

(jaki)
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konfrontAcje kAbAretoWe

Suchedniowska „KAWKA”
W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 

w dniach 16-17 listopada odbyły się Konfronta-
cje Amatorskich Widowisk Kabaretowych KAW-
KA. 

Konfrontacje otworzył Zenon Juchniewicz, 
a oficjalnego otwarcia dokonali: burmistrz  
Cezary Błach, dyrektor Kuźnicy Andrzej  
Karpiński i prezes Stowarzyszenia Kuźniczy 
Krąg Paweł Zubiński. W pierwszym dniu od-
były się przesłuchania konkursowe, w których 

udział wzięło sześć kabaretów: OnOnOn, Trzecia 
Strona Medalu, Kaffka Karafka, Trzeci Wymiar, 
Bez Próby i PKS.

KAWKA była ogólnopolskim konkursem dla 
amatorskich grup zajmujących się twórczością 

kabaretową. Każdy z kabaretów był zobowiąza-
ny do przedstawienia 20-30 minutowego pro-
gramu konkursowego. 

Zmagania konkursowe oceniało Jury w skła-
dzie: Andrzej Grzanka, przewodniczący (kra-
kowski performer, kabareciarz i konferansjer), 
Jarek Pająk z kabaretu Weźrzesz, Marcin Zbi-
gniew Wojciech, (Stand up, wcześniej kaba-
ret 2240)

W niedzielę poznaliśmy laureatów. I miej-
sce zajęła grupa OnOnOn z Warszawy (nagroda 
4.000 zł), II miejsce kabaret Bez próby w Kielc 
(3.000 zł), a III kabaret Trzecia strona medalu 
z Krakowa (2.000 zł).  Wyróżnienia przyznano  
kabaretowi PKS z Lublina oraz Trzeci wymiar 
z Żor, a nagrodę publiczności suchedniowskiej 
grupie Kaffka Karafka. Nagrody wręczyli bur-
mistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary 
Błach, dyrektor SOK Kuźnica w Suchedniowie 
Andrzej Karpiński oraz prezes Stowarzysze-

nia Kuźniczy Krąg Paweł Zubiński.
Po wręczeniu upominków i nagród odbył się 

koncert laureatów, a na zakończenie konfronta-
cji wystąpił kabaret FiFa Rafa, czyli Ola i Mate-
usz Kwiatkowscy w programie I że Ci nie od-
puszczę...

Organizatorem Konfrontacji Amatorskich 
Widowisk Kabaretowych KAWKA było Stowa-
rzyszenie Kuźniczy Krąg w Suchedniowie oraz 
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Su-
chedniowie. Projekt uzyskał dofinansowanie 

Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry 
w Bielinach, sponsorami był SOK Kuźnica i PGE 
S.A., a patronat nad impreza objęli Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Po-
wiatu Skarżyskiego i Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Suchedniów.

Jacenty Kita
Zdjęcia: Kamil Garbala
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PaSoWanie PrzedSzkolakóW

Pasowanie na Przedszkolaka
Jestem małym przedszkolakiem,
Ale dużo już potrafię.
Ja się uczę, gdy się bawię,
Bo w zabawie jest ciekawie.

Takie słowa piosenki mogą nucić najmłodsze 
przedszkolaki suchedniowskiego przedszko-
la. We wtorek 5 listopada w oddziałach I i VI, 
oraz w środę 6 listopada, w oddziałach V i VII, 
odbyły się bowiem uroczystości Pasowania na 

Przedszkolaka. Były to niezwykle ważne dni dla 
naszych najmłodszych wychowanków, bowiem 
od tej chwili stały się prawdziwymi przedszkola-
kami, które nie grymaszą i nie płaczą. 

Te uroczyste chwile zaszczycili swoją obec-
nością zaproszeni goście – burmistrz Cezary 
Błach oraz emerytowana wieloletnia dyrektor 
placówki Zofia Dulęba. 

Dzieci w odświętnych galowych ubraniach 

prezentowały się bardzo uroczyście. Tak długo 
czekały na tę chwilę, tak długo i skrupulatnie 
się do niej przygotowywały pod troskliwym 
okiem swoich pań, aby wreszcie pokazać rodzi-
com oraz dziadkom, czego dotychczas nauczyły 
się w przedszkolu. Były piosenki, wiersze, tańce 

oraz akompaniowanie na instrumentach. 
Po zakończonych debiutanckich występach 

scenicznych, następował punkt kulminacyjny 

uroczystości, którym było przyjmowanie w po-
czet przedszkolaków przez dyrektor Grażynę 
Milanowicz. Kolorowa kredka na ramieniu 
każdego malucha, przechodzącego przez spe-
cjalnie przygotowaną bramkę oznaczała, iż od 
tej pory są to zuchy – przedszkolaki. Na pa-

miątkę tego ważnego wydarzenia każde dziec-
ko otrzymało upominek oraz dyplom. 

Po części oficjalnej mogliśmy wspólnie miło 
spędzić czas na poczęstunku przygotowanym 
przez rodziców, którym bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc.

Wychowawczyniami grupy I są Justyna 
Bera oraz Urszula Pająk, grupy VI Małgo-
rzata Bialik, grupy V Agnieszka Czajkow-
ska a grupy VII Anna Jędrasik. Łącznie do naj-
młodszych grup przedszkolaków od września 
uczęszcza 70. dzieci.

Justyna Bera
(jaki)
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młodzieżoWA rAdA miejskA

W dniach 25 i 26 października radne Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Suchedniowie Izabela 
Bolechowska oraz Alicja Sitarz uczestniczy-
ły w IV Kongresie Młodzieżowych Rad Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

Podczas kongresu prowadzone były warsz-
taty dla uczestników z zakresu motywacji, za-
rządzania sobą w czasie oraz panel dyskusyjny 
- dobre praktyki. Młodzieżowi Radni wymie-
niali się poglądami dotyczącymi funkcjono-

19 października 2019 roku w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim odbyła się VI sesja Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Podczas obrad wręczono nominację nowym 
radnym, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. 
Miło nam poinformować, że Młodzieżową Radę 
Miejską w Suchedniowie reprezentuje Alicja  
Sitarz - wiceprzewodnicząca MRM. Jest to 
druga Suchedniowianka, reprezentująca lokal-
ną młodzież w Młodzieżowym Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Przez ponad rok 
w pracach Młodzieżowego Sejmiku uczestni-

IV Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego  

wania młodzieżowych rad w ich gminach oraz 
sposobach na problemy, z którymi muszą się 
zmierzać. W warsztatach udział brali również 
przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

Na zakończenie nie zabrakło oczywiście 
wspólnych zdjęć oraz wzajemnej wymiany kon-
taktów.

Karolina Stąpór
Zdjęcie: Izabela Wrona

VI Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
czyła Natalia Chrząszcz. 

W obradach wziął udział przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego An-
drzej Pruś oraz radni Sejmiku Arkadiusz Bąk 

i Grigor Szaginian. Młodzi radni dyskutowali 
m.in. o konferencji samorządów uczniowskich, 
przyjęli także stanowisko w sprawie rekomen-
dacji Strategii Rozwoju Województwa Święto-
krzyskiego 2030+.

Karolina Stąpór

Wykolejenie pociągów na 
Berezowie

23 października około godziny 1.20 w nocy 
na szerokim zakręcie na linii kolejowej numer 8 
Warszawa - Kielce między stacjami Suchedniów 
i Berezów wykoleiły się dwa pociągi. Uszkodzo-
ne zostało torowisko na odcinku około 600 me-
trów.

Obie drogi – kolejowa i drogowa w kierun-
ku Bodzentyna na wiele godzin zostały zablo-
kowane, a naprawa uszkodzonego torowiska 
trwała kilka dni. 

Wypadek spowodował bardzo poważne 
utrudnienia w ruchu kolejowym w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Ponieważ tory zostały 
zablokowane, linia kolejowa Kielce - Skarżysko
-Kamienna była nieczynna. Pociągi dalekobież-
ne kierowane były drogą okrężną przez Mało-
goszcz, Żelisławice, Opoczno Południowe. Były 
duże opóźnienia.  Łatwego życia nie mieli też 
kierowcy, jadący wojewódzką drogą numer 751 
Suchedniów - Bodzentyn. Pociąg zablokował 
przejazd kolejowy w Berezowie. 

(jaki)
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sce (800,00 zł) zdobyła Krystyna Sobczyńska 
a III (700.00 zł) Teresa Stobel-Kamińska. Po-
nadto jury przyznało wyróżnienia dla: Teresy 
Kupracz, Gabrieli Margas (która reprezento-
wała nasz ośrodek), Kingi Skrzypczak, Wita-
lii Sosnowskiej i Kacpra Siwiaka. 

Celem konkursu było upamiętnienie obcho-
dów Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
ukazywanie związków pisarza z Suchednio-
wem oraz integracja środowisk artystycznych 

i stwarzanie warunków do twórczych działań 
inspirowanych polską literaturą emigracyjną.

Patronat na konkursem objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świę-
tokrzyski, Starosta Skarżyski i Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów. Sponsorami turnieju byli: 
Wojewoda Świętokrzyski, Bank Spółdzielczy 
w Suchedniowie i SOK Kuźnica, a wydarzenie 
wsparli Hotel Świętokrzyski i restauracja Stary 
Młyn. Za pomoc organizacyjną podziękowania 
należą się Jagodzie Juchniewicz oraz pra-
cownikom ośrodka.

Jacenty Kita

uznaliśmy, że w kraju, 
z którego wyemigrowa-

ło z różnych powodów 
tak dużo naszych roda-
ków, brakuje miejsce 
na poezję emigracyj-
ną lub jest ona mało 

obecna. Wielka w tym zasługa pani Urszuli Bil-
skiej - ówczesnej instruktorki teatralnej Kuźnicy.

Zmagania konkursowe trwały w sobotę 26 
października aż do godziny 22.00! –Konkurs 
był wyjątkowy z tego względu, że po każdej pre-

zentacji, komisja konkursowa na bieżąco i bardzo 
szczegółowo omawiała każdy występ - mówi 
Andrzej Karpiński. 

Występy oceniała komisja w składzie: Kata-
rzyna Flader-Rzeszowska (Warszawa, prof. 
UKSW), Barbara Michałowska-Rozhin – 
wykładowca UMCS w Lublinie i Hubert Guza 
– absolwent PWST we Wrocławiu.

W niedzielę 27 października w południe roz-
począł się koncert laureatów, którym nagro-
dy wręczył burmistrz Cezary Błach. Nagrodę 
główną (1000,00 zł) i Złote pióro wędrującego 
ptaka zdobyła Aleksandra Woźniak, II miej-

kultura

W dniach 26-27 października w suchedniow-
skiej Kuźnicy z udziałem 17 recytatorów z całej 

Polski odbył się XVI Ogólnopolski Konkurs Recy-
tatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gu-
stawa Herlinga-Grudzińskiego. 

Podczas jego otwarcia dyrektor ośrodka 
Andrzej Karpiński powiedział: - Pomysł na 
zorganizowanie w Suchedniowie konkursu re-
cytatorskiego o tematyce emigracyjnej zrodził 
się w roku 2002, 2 lata po śmierci autora „Inne-
go świata”. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób 
upamiętnić związki pisarza z Suchedniowem, 
w którym spędził lata dzieciństwa i młodości. 
Społeczność związana z ośrodkiem kultury za-
proponowała taką formułę konkursu. Poza tym 

Wyjątkowy konkurs recytatorski
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kącik Poetycki

liść na wietrze
Jak liść na wietrze
piękny, lecz pożółkły w życia jesieni
jeszcze kołysze nim powietrze
lecz przeznaczeniu już nic nie zmieni.

 Spadają, prawie dosięga ziemi
 chwyta go wiatr i znów go unosi.
 Szybując lekko w wolnej przestrzeni
 jeszcze na chwilę się wznosi.

Wtem wicher w niego uderza
przygniata go, on nie ma już mocy.
Do przeznaczenia swego zmierza
w ciemnej, wieczystej nocy…

 Podobny bywa też los człowieka
 który ma ciągle nadzieję
 na marzeń swych spełnień czeka
 i dzień po dniu marnieje.

Siła czasem tak w nim już brakuje
drobne radości do życia go budzą.
Jeszcze trochę szczęścia też brakuje
przed nieznaną, daleką podróżą.

 Może uniknie huraganu ciosu
 zrywa się, by pobyć tu jeszcze
 cóż może oczekiwać od losu
 stając się liściem na wietrze.

Panie burmistrzu i nasi gospodarze
niech trochę serca każdy z was okaże
i dla seniorów oraz całej rady
da jakieś lokum, nie puste zasady.

 Suchedniów to nasza Mała Ojczyzna
 każdemu z nas jest taka bliska.
 Życie nas tutaj łączyło przez lata
 więc o seniorach pamiętać wypada.

Czas tutaj był różny – trudny i łaskawy
łączyła nas praca i codzienne sprawy.
Dziś wielu ludzi żyje w samotności
i traci swą godność oraz swe wartości.

 Dlatego miejsca wspólnego nam trzeba
 jak łyk lekarstwa i kromeczki chleba.
 My mówimy głośno, odważnie i śmiało
 że życie jest piękne i ciągle go mało.

Seniorom czas tak bardzo się skraca
więc trochę radości przyda się, bo praca
nie zastąpi nigdy drugiego człowieka
z którym czas się spędzi – nadzieja ucieka.

 Potrzeba nam jeszcze słonecznych promieni
 nie tylko szarugi w smutnych dniach jesieni.
 Pragniemy swego miejsca, by łapać powietrza
 bo przypominamy te liście na wietrze.

Niechaj lokal dla nas będzie priorytetem
bo przecież się łączy on z naszym wiekiem.
Dziś do wszystkich płynie ta petycja stąd
nie traktujcie nas, jak rząd drugi sort.

Danuta Świerzyńska

Napisz muzykę do wiersza
Podczas obchodów Dnia Seniora przewodnicząca Klubu Seniora Kreatywni Danuta Rokita zaprezentowała dwa wiersze autorstwa Krystyny  

Sasal o – jakże suchedniowskim temacie – a mianowicie o kaszy. Jednocześnie pani Danuta ogłosiła konkurs na napisanie muzyki do nich. Propo-
zycje można zgłaszać podczas spotkań klubu, które odbywają się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00 
(sala 43).

***

Kaszanowa
Kaszanowa, Kaszanowa, to jest chłopak z Suchedniowa,
nie wenecki, nie paryski – to jest chłopak świętokrzyski.
Kocha bardzo strony nasze a do tego lubi kaszę.
W szkole pilnie się wyuczył – kasza syci, lecz nie tuczy,
więc zajada ją szybciutko – i tę gruba, i drobniutką.
Kaszą ciasto nadziewane i słoninką polewane,
a pierogi wyśmienite, dają siły niespożyte.
I gołąbki – toż to pycha, każdy do nich tylko wzdycha,
a kaszanki – to też sztuka, tu żołądka nie oszuka.
Zapiekanki i frykasy, nie potrzeba mu kiełbasy.
Chciałby kochać dziewczę nasze, które też pokocha kaszę.
Z kaszą iść przez życie zdrowo. I z pęczakiem i z perłową.
Tu się z kaszą życie toczy i nich tylko ktoś podskoczy,
na nic próby i błaganie – ten kaszanki nie dostanie.
Bo Suchedniów z tego słynie – kto je kaszę, ten nie zginie.
A kochany Kaszanowa tę tradycję nam zachowa.

***

O, kaszo…
O kaszo ma ukochana, ja chwalę Cię od rana.
Czyś ty gruba, czyś ty średnia, toż to zawsze jesteś przednia.
Czy to pęczak, czy to manna, toż to śpiewam im hosanna.
No a kuskus i jaglana, wręcz rzucają na kolana.
Gospodynie suchedniowskie, co na kaszy się poznały,
mnóstwo zdrowych, pysznych potraw, z tych to kasz przygotowały.
I nie sposób tu wymienić, lecz spróbować tego trzeba,
no a świetne gospodynie, powychwalać aż do nieba.
Jedzmy kaszę, bo to zdrowe – Suchedniowak wam to powie.
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obchody śWiętA niePodleGłości

11 listopada Suchedniowski Ośrodek Kultu-
ry Kuźnica w Suchedniowie zorganizował tra-

dycyjny koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości Kuźnica-Miastu. W tym roku pu-
bliczność wyjątkowo dopisała, nie wszyscy mo-
gli się zmieścić w sali kinowej.

-Czym jest wolność? Wie ten, kto ją stracił. Ten 
kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wol-
ność zwykle krzyżami się mieni – te słowa poety 
cytował dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński 
witając przybyłych na koncert.

Na początek okolicznościowy program za-
tytułowany Lekcja Niepodległości wykona-
li uczniowie klasy II Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego 

w Suchedniowie przygotowani przez Katarzy-
nę Bodak, a dopingowani przez dyrektor szko-
ły Izabelę Głowalę-Działak.

Doskonały występ mieli wychowankowie  
Jagody Juchniewicz z grupy teatralnej Kowa-
dełko, laureaci konkursu recytatorskiego Świę-
tokrzyskiej Literatury Ludowej Mówię, więc je-
stem. Grupa wystąpiła w składzie: Wiktoria 
Wiaderny, Lena Wąsowska, Nela Bujnow-
ska, Marysia Moliszewska i Jowita Mazu-
rek. 

Duży kunszt i wysoki poziom artystyczny 
pokazały dwie grupy formacji tanecznej AXIS 
przygotowane przez Tomasza Słomkę oraz 
Chór Senior pod kierunkiem Natalii Nastiuk. 
Wiązankę pieśni patriotycznych zagrała orkie-
stra dęta pod batutą Wojciecha Materka. 
Usłyszeliśmy pieśni m.in. Z dymem pożarów, 
Polskie kwiaty, Wierzby płaczące, Ojczyzno ma, 

O panie, któryś jest na niebie.
Wystąpiły również dzieci ze Studia Piosenki 

pod opieką Katarzyny Klusek, na koniec za-

grał zespół Niepokonani w składzie: Andrzej 
Karpiński – instrumenty klawiszowe, vocal, 
Lech Zachariasz – instrumenty klawiszo-
we, Paweł Stępnik – gitara prowadząca, vo-
cal, Piotr Kabała – gitara basowa, vocal oraz 
Piotr Mondzik – perkusja.

Jacenty Kita

Koncert „Kuźnica-Miastu” na Święto Niepodległości
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obchody śWiętA niePodleGłości

Od 8 listopada 2019 r. świętowano w SP 
w Ostojowie 101 rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Przygotowując się do tego 
wydarzenia, uczniowie szkoły na godzinach 
wychowawczych podejmowali temat naj-
ważniejszej wartości w życiu każdego narodu 
i państwa – wolności. Klasy starsze, korzysta-
jąc z długopisów 3D stworzyły trójwymiaro-
we słowo-skojarzenie z hasłem wolność. Klasy 
młodsze swoją definicję wolności przedstawi-
ły plastycznie na przygotowanych szablonach 
liści dębu. Wszystkie klasy przygotowały tak-
że odznaki wojskowe Strzelców i Drużyniaków 
- oddziałów, z których Józef Piłsudski utworzył 
przyszłe Legiony polskie walczące u boku Au-
stro-Węgier przeciwko Rosji.

8 listopada podczas uroczystego apelu 
uczniowie poznali historię tworzenia I Kom-
panii Kadrowej i Legionów Piłsudskiego. Wy-
słuchali słów odezwy Komendanta skierowa-
nej do przyszłych żołnierzy . Dokonali również 
symbolicznej wymiany odznak oddziałów woj-
skowych Strzelców i Drużyniaków. Gest ten 
był znakiem gotowości do wzniesienia się po-
nad dawne podziały i zjednoczenia w walce 
o wspólny cel – niepodległą Polskę.  Fragmenty 

Wolność to…
101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

scen bitewnych z filmu Legiony, pokazujące wy-
siłek i poświęcenie polskich żołnierzy w czasie 
I wojny światowej, dopełniły wiedzę uczniów 
na temat realiów historycznych sprzed ponad 
stu lat i pozwoliły lepiej zrozumieć  cenę odzy-
skanej wówczas wolności.  

Słowo wolność w wielu indywidualnych od-
słonach i skojarzeniach  znalazło się następnie  
na stworzonym  przez uczniów drzewie wolno-
ści. Bezpieczeństwo, niepodległość, swoboda, 
demokracja, rozwój, nauka, zabawa – to naj-
częstsze dzisiejsze rozumienie  wolności  we-
dług uczniów naszej szkoły. To dobre, pozytyw-
ne skojarzenia. 

Podczas apelu wystąpili uczniowie klasy 
VII i VIII: Lena Bujnowska, Lena Kowalik,  
Mikołaj Wojtasiński oraz uczniowie klas II i III 
z gromady zuchowej Czarne stopki. 

11 listopada Sztandar Szkoły uczestniczył 
w uroczystej mszy świętej w kościele parafial-
nym w Ostojowie.  Słowa hymnu zjednoczyły 
nas w duchu wolności. 

Jedynka i Trójka stanęły do hymnu
W piątek 8 listopada br. cała społeczność SSP 

Nr 1 wzięła udział w uroczystej akademii z oka-

zji 11-go listopada - Narodowego Święta Nie-
podległości.

Wszyscy uczniowie przybyli w tym dniu do 
szkoły w strojach galowych z przypiętymi bia-
ło-czerwonymi kokardami narodowymi. O go-
dzinie 11.11 włączyliśmy się w ogólnopolską ak-
cję Szkoła do hymnu i odśpiewaliśmy 4 zwrotki 
hymnu narodowego. 

Następnie przedstawiciele wszystkich klas 
recytowali wiersze patriotyczne, śpiewali pa-
triotyczne pieśni.

Akademia tego dnia przypomniała nam 
wszystkim, że 11 listopada to szczególna data 
dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohater-
stwo, waleczność i męstwo naszych przodków, 
dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wró-
ciła na mapę Europy.

Tego samego dnia do akcji Szkoła do hymnu 
włączyła się także społeczność Trójki.

W tym roku Mazurka Dąbrowskiego śpiewa-
ło ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli 
z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą.
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Projekt W ssP ostojóW

Okulary jako przyrząd służący poprawie ja-
kości życia, jakości patrzenia, wyostrzenia jed-
nego z wiodących zmysłów stały się jednym 

z pierwszych modeli trójwymiarowych wy-
konanych długopisami 3D przez uczniów SSP 
w Ostojowie podczas zajęć rozpoczętego już 
projektu. Ich symboliczne znaczenie nawiązuje 
do innego spojrzenia na uczenie się, poznawa-
nie świata, rozwiązywanie problemów. 

W treningu zmiany perspektywy patrzenia 
powiedzieliśmy TAK technologiom informacyj-
no-komunikacyjnym. Na przełomie paździer-
nika i listopada zainaugurowaliśmy zajęcia pro-
jektu Szkoła TIK na TAK! współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego 2014-2020 dla EFS. Oś 
priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo. Poddziałanie 8.3.3 – Rozwój 
edukacji kształcenia ogólnego w zakresie sto-
sowania TIK. 

Celem realizacji zajęć jest nabycie przez 
uczniów kompetencji cyfrowych. Zajęcia w for-
mie warsztatów obejmują warsztaty z zakresu 
modelowania 3D, drukarek 3D oraz warsztaty 

Projekt „Szkoła TIK na TAK!”  w SSP w Ostojowie
z zakresu mediów cyfrowych. W założeniach 
projektu czytamy: Uczeń po realizacji warszta-
tów będzie m. in. potrafił: tworzyć modele lub 
wykorzystywać już istniejące modele w trójwy-
miarowej przestrzeni, uczniowie poznają zasa-
dy działania drukarek 3D oraz dodatkowo będą 
potrafili analizować teksty, przekazy medialne, 
uczniowie poznają metody i narzędzia wyszu-
kiwania informacji, będą tworzyli proste komu-
nikaty medialne: radiowy, hipertekstowy lub 
multimedialny, będą potrafili dokonywać pro-

stego montażu materiałów medialnych. Warsz-
taty przygotują uczniów pod względem wiedzy, 
umiejętności i obsługi sprzętu, aby następnie mo-
gli realizować projekty edukacyjne. Podczas reali-
zacji pierwszego projektu, uczniowie projektują 

i drukują modele 3D,podczas realizacji drugie-
go uczniowie tworzą blogi i strony internetowe, 
kształtują wizerunek szkoły z wykorzystaniem 
nowych technologii, tworzą przekazy medialne 
i stosują zasady netykiety. Jednym z takich dzia-
łań planowanych jest Blog Szkolny, w którym 
uczniowie będą dzielić się swoimi doświadcze-
niami związanymi z nabywaniem wiedzy. Od-
powiedzi na pytania kluczowe stawiane pod-
czas formułowania celu wyposażą ich w cenną 
dla samokształcenia autorefleksję. To zadanie 

jest związane z realizowaną w szkole innowacją 
Oceniania w Dialogu.

Zajęcia projektu Szkoły TIK na TAK są spój-
ne z koncepcją pracy szkoły, realizowanymi 
innowacjami, harmonogramem uroczystości 
i wydarzeń szkolnych, programem wychowaw-
czym. Efektem pracy są m.in. wyrazy przygoto-
wane długopisami 3D 3DoodlerStart kojarzone 
ze słowem wolność na Drzewo wolności z okazji 
Święta Niepodległości. Długopisy 3D, w czasach 
nadmiaru bodźców utrudniających dzieciom 

skupienie się dłużej na jednej czynności, są jed-
nym ze sposobów na wzmacnianie umiejętno-
ści koncentracji, cierpliwości i planowania.

Technologia informacyjna umożliwia zdoby-
wanie informacji, jednak możliwość komuni-
kacji społecznej wymaga od uczniów właści-
wej selekcji, krytycznego spojrzenia i dystansu. 
W tym spojrzeniu pomaga, w bardziej dosłow-
nym aspekcie, trening i wykorzystanie wy-
obraźni przestrzennej.

Co dzień korzystamy z inteligencji prze-
strzennej. Czy jesteśmy świadomi, jak można ją 
twórczo i praktycznie wykorzystać? To przecież 
wyobraźnia przestrzenna umożliwia nam poru-
szanie się ulicami miasta, planowanie podróży 
z wykorzystaniem map tworzonych w naszych 
umysłach. Umiejętność wyobrażania przed-
miotów, obiektów w innym położeniu, z innej 
perspektywy wykorzystywana jest w wielu 
praktycznych, codziennych sytuacjach, nie tyl-
ko zawodowych tak jak w przypadku malarzy, 
architektów, rzeźbiarzy, szachistów, przyrod-
ników, lekarzy i in. Umiejętność rozpoznawa-
nia i nazywania relacji przedmiotów względem 
siebie, przewidywania sekwencji ruchów pro-
wadzących do efektu końcowego np. podczas 
montażu elementów w całość powinna być 
kształtowana u dzieci od najmłodszych lat. Za-
jęcia projektu Szkoły TIK na TAK to lepsza jakość 
w drodze do kształtowania pojęć z zakresu in-
nych edukacji.
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z życiA szkół

Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku 
szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji 
dziewiątej edycji projektu pt. Szybuj bezpiecz-
nie w internetowej chmurze 2019. Celem pro-
jektu jest profilaktyka uzależnień w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz rozwijanie kre-

atywności, przedsiębiorczości i kompetencji cy-
frowych u uczniów w tym bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie technologii informacyjnych 
w realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. 

Zadania wynikające z projektu realizowane 
były od września do października.  Dzieci z klas 
I-III uczestniczyły w pogadance przeprowadzo-
nej przez suchedniowską policję oraz w zaję-
ciach z nauczycielem, po których przystąpiły do 
realizacji dalszego etapu projektu. Uczniowie 

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 
2019”realizowany w SSP w Ostojowie

wykonali prace związane z tematem tegorocz-
nej edycji tj. Internet – Twoje wirtualne okno na 
świat. 

Projekt realizowany w naszej szkole był waż-
nym przedsięwzięciem, ponieważ uświadamiał 
dzieciom potencjalne zagrożenia płynące z sie-

ci, upowszechniał zasady bezpiecznego korzy-
stania z Internetu. Zwiększał poziom wiedzy 
uczniów na temat możliwości jakie daje Inter-
net. Uświadamiał, że jest to okno dzięki, które-
mu możemy patrzeć na świat.

Wybrane przez szkolną komisję konkursową 
prace będą brały udziałem w kolejnym etapie 
wojewódzkim konkursu plastycznego. Rysunki 
będą walczyć o zakwalifikowanie się na karty 
kalendarza na rok 2020.

Sukces recytatorów z Ostojowa
Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. 

Pod takim hasłem odbył się VI Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski, nawiązujący swoją tematyką 
do Święta Niepodległości. 

Przesłuchania konkursowe odbyły się w śro-
dę 6 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej. 
Jury oceniało recytatorów w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I-IV SP, klasy V – VIII SP oraz 
szkoły średnie.

Recytacja utworu Władysława Bełzy  Modli-
twa polskiego dziewczęcia w wykonaniu Wik-
torii Nowak z klasy II SP w Ostojowie została 
oceniona najwyżej, uczennica zajęła I miejsce, 
wyróżnienie otrzymała Iga Michalska z klasy II 
SP w Ostojowie za prezentację utworu Niepod-
legła, niepokorna Janusza Szczepkowskiego. 

W konkursie udział wzięły również uczenni-
ce klasy VI SP w Ostojowie Milena Tsaturyan 
oraz Zuzanna Chrząszcz.

Laureaci wystąpili 11 listopada 2019 r. w Ho-
telu Promień podczas wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych.

Organizatorami konkursu prozy i poezji Być 
zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo byli: Po-
wiat Skarżyski, Stowarzyszenie LGD Cicha Sła-
wa i Zespół Placówek Oświatowych nr 4, Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skarży-
sku-Kamiennej. Konkurs współfinansowany 
był przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

K O M U N I K AT
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej wywieszono do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych 
w Suchedniowie przy ul. Bodzentyńskiej, ul. Zagórskiej i ul. Emilii Peck oraz wykaz nieruchomo-
ści gruntowych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Fabrycznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
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niem wspomnień o Świętym Janie Pawle II było 
czytanie opowiadań o Jego życiu oraz śpiewa-
nie piosenek Jemu poświęconych.

Ludmiła Chłopek

zanych z patronem na placu oraz w budynku 
naszego przedszkola - pomnika na skwerku 
przedszkolnym, Jodły Papieskiej oraz kącika 
patrona znajdującego się w holu. Uwieńcze-

ci miały możliwość pobawić się maskotkami, 
oglądać książki czy rysować kolorowe obrazki. 
Dużym zainteresowaniem wśród przedszkola-
ków cieszyły się gry planszowe oraz edukacyj-
ne, po które chętnie sięgały. Na koniec wizyty 
Pan Darek zapoznał dzieci z akcją Mała książ-
ka - wielki człowiek, w której udział bierze na-
sza biblioteka, a która skierowana jest właśnie 
do dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma na 
celu  zachęcenie rodziców do odwiedzania bi-
bliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 
Przedszkolaki jednogłośnie obiecały ponow-
nie odwiedzić bibliotekę i stać się pełnopraw-
nymi jej czytelnikami, gdyż wizyta sprawiła im 
wiele radości. Dla wielu przedszkolaków była 
to pierwsza wizyta w bibliotece. Zadowolone 
wróciły do przedszkola z pamiątkowymi za-
kładkami, które otrzymały jako początek ich 
przygody z książką.

Dziękujemy Pani Ilonie oraz Panu Darkowi 

za miłe przyjęcie oraz poświęcony nam czas.
Ludmiła Chłopek

W PrzedSzkolu

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem 
na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 
W piątek 18 października starszaki z grupy IV 
wyruszyły na wycieczkę do Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Su-
chedniowie. Powitali nas tam Pani Ilona oraz 
Pan Darek , którzy zaprosili nas do zwiedza-

nia. Pani Ilona opowiedziała nam i pokazała, 
jak wygląda karta czytelnika oraz przedstawi-
ła zasady wypożyczania książek i opowiedziała 
o zbiorach znajdujących się w bibliotece. Dzieci 
z zainteresowaniem przyglądały się książkom 
znajdującym się na półkach, zwłaszcza tym dla 
dzieci. Bardzo podobały im się kolorowe i boga-
to ilustrowane książeczki, które  z chęcią oglą-
dały. Przedszkolaki miały okazję poznać róż-
ne pomieszczenia biblioteki – wypożyczalnie 
i czytelnie nie tylko dla dzieci, ale także dla do-
rosłych oraz ich funkcje.

Wiele radości sprawiła najmłodszym dziecię-
ca czytelnia w której każdy znalazł sposób na 
spędzenie wolnego czasu. Były bajki z odgłosa-
mi zwierząt, książeczki o zwierzętach egzotycz-
nych w ciekawej przestrzennej formie. Dzie-

Przedszkolaki śladami  Świę-
tego Jana Pawła II w naszym 
mieście

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
 projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

J.P II

16 października, w dzień czterdziestej pierw-
szej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papie-

ża, starszaki z grupy IV z Przedszkola Samo-
rządowego w Suchedniowie udały się śladami 
patrona przedszkola do miejsc w naszym mie-
ście, które są z nim związane. Pierwszym punk-
tem wycieczki był Ośrodek Kultury Chrześci-
jańskiej im. Jana Pawła II znajdujący się przy 
kościele. Następnie w ciszy i skupieniu udaliśmy 
się na plac Kościoła, pod tablicę poświęconą 
Janowi Pawłowi II, który jako metropolita kra-
kowski odwiedził naszą parafię. Tam wspólnie 
pomodliliśmy się a także zapaliliśmy znicze. Na 
placu kościelnym dzieci obejrzały również Dąb 
Papieski wyhodowany z nasion poświęconych 
przez Ojca Świętego w 2004 r. i posadzony dla 
uczczenia pontyfikatu papieża Polaka w 86 
rocznicę jego urodzin w 2006 r. Po chwili za-
dumy przedszkolaki udały się przed  Miejsko- 

Gminną Bibliotekę Publiczną, która również 
nosi imię Jana Pawła II. Ostatnim punktem na-
szej wycieczki było odwiedzenie miejsc zwią-

Przedszkolaki odwiedziły bibliotekę



listopad 2019 • Gazeta Suchedniowska 17

Suchedniowska
GazetaGazeta

przeczytali przedszkolakom ich ulubione baj-
ki. Spotkanie z bajkowymi postaciami odbyło 
się w radosnej, pełnej uśmiechów atmosferze 
i z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
przedszkolaków. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, za poświę-

cony czas, oraz pomoc w zorganizowaniu baj-
kowych stroi dla dzieci.

Agata Matysek

Następnie średniaki z grupy II zaprezentowa-
ły przedstawienie zabierając wszystkich w po-
dróż Zaczarowanym Pociągiem w świat bajek. Po 
części artystycznej nastąpiła krótka prezentacja 
postaci bajkowych, w które wcielili się przed-
stawiciele rodziców z poszczególnych grup. Nie 
zabrakło w tym dniu zabaw przy muzyce i we-
sołej parady przedszkolaków. 

Dzień Postaci z Bajek to nie tylko świetna za-
bawa, ale także doskonała okazja do rozwija-
nia zainteresowań czytelniczych wśród dzieci 
i dlatego na koniec udaliśmy się do swoich sal, 
gdzie zaproszeni rodzice w strojach bajkowych 

W Przedszkolu i W szkołAch

Dzień Postaci z Bajek

4 listopada w naszym przedszkolu obchodzi-
liśmy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci przybyły do 

przedszkola przebrane w przepiękne bajkowe 
stroje. Nie zabrakło w tym dniu spotkania z Ko-

tem w Butach, który u progu przedszkola witał 
przedszkolaków słodką niespodzianką. 

Suchedniowska Trójka „Szkołą Kultury Uczenia Się”
Jak uczyć skutecznie i ciekawie? Jak wzbudzić pasję w młodym człowieku? Co zrobić, żeby 

uczniowie z chęcią wchodzili na zajęcia lekcyjne? To pytania , które zadaje sobie każdy nauczyciel. 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zakończyło właśnie realizację długotermi-

nowego projektu Kultura Uczenia Się, w którym uczestniczyła grupa przedstawicieli ze Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie. Celem projektu było rozwijanie warsztatu pracy nauczycie-
li i kadry kierowniczej kształtujących kompetencje kluczowe u uczniów, w szczególności kom-
petencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. Od 15 lutego do 15 października trwały 
spotkania, których uczestnicy zgłębiali tajniki min. myślenia wizualnego, storytellingu, myślenia 
krytycznego, technologii komunikacyjno-informacyjnych, pamięci i intelektu, coachingu, ewalu-
acji i wielu innych zagadnień związanych z uczeniem się. 

Podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 15 października w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach dyrektor szkoły Iza-
bela Głowala-Działak, wicedyrektor szkoły Renata Wikło, nauczycielki Urszula Piasta-Kuszewska oraz Sylwia Świtek otrzymały certyfikat 
Mistrza Kultury Uczenia Się, a szkoła uzyskała tytuł Szkoły Kultury Uczenia Się.
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ski, Oliwier Pyrkosz z kl. VIIIa. 
Wytęp przygotowały Aleksandra Gołębiowska i Małgorzata 

Rek. Dziękujemy Urszuli Piaście-Kuszewskiej i szkolnemu chórko-
wi  za oprawę  muzycznej oraz Małgorzacie Opali za piękne deko-
racje. 

Aleksandra Gołębiowska 
Małgorzata Rek

W szkołAch

„By się dobrze nam czytało, zrób 
zakładkę doskonałą”

W październiku biblioteka szkolna oraz świetlica szkolna ogło-
siły konkurs na wykonanie dowolną techniką zakładki do książki 
dla uczniów klas I – IV. Można było zrobić więcej niż jedną zakładkę  
i uczniowie bardzo chętnie korzystali z tego punktu regulaminu. 

Komisja konkursowa w składzie Urszula Piasta-Kuszewska 

i Anna Świetlik przy ocenie prac brała pod uwagę: pomysłowość, 
różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakład-
ki, oryginalność, estetykę i samodzielność. 29 października nastąpi-
ło rozstrzygniecie konkursu. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, 
gdyż na konkurs wpłynęło osiemdziesiąt przepięknych zakładek.  Ich 
wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, kreatywności i często - 
ogromnej inwencji twórczej wszystkie zakładki zostaną zaprezento-
wane na wystawie. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali książki, maskotki 
i drobne upominki.

A oto wyniki :
I miejsce -  Pola Andrzejewska (kl. IIIb)
I miejsce -  Julia Chylak (kl. IIa)
II miejsce - Oliwier Świątkiewicz (kl. IIa)
Wyróżnienia: Laura Wrotniak (kl. Ib), Filip Jaworski ( kl. Ia), Julia 

Wiśniewska ( kl. II a).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do 

udziału w kolejnych konkurach !
Małgorzata Rek

Aleksandra Gołębiowska

Szkolne Zaduszki
Są takie daty, które w zbiorowej pamięci zajmują miejsca szczególne. Do 

nich należy 1 września 1939 roku i wojna obronna Polaków. Czcimy pamięć 
tych, którym nie brakło wiary i sił, aby złożyć swe życie w służbie  Ojczyzny. 
Chociaż minęło już 80 lat, nie wygasła pamięć o dramatycznych wydarze-
niach tamtego września.

Włączając się w obchody rocznicy wybuchu wojny, 31 października te-
atrzyk Bez Nazwy zaprezentował na szkolnej scenie przedstawienie za-
tytułowane Żołnierzom Września. Był to tradycyjny, coroczny, występ te-
atrzyku z okazji Zaduszek. Młodzi aktorzy zaprezentowali  montaż słowno 
– muzyczny z wykorzystaniem wierszy znanych polskich poetów. \

W przedstawieniu udział wzięli: Nikola Morawska, Marysia Radom-
ska, Mateusz Sowula z kl. VIb oraz Karolina Chłopek, Dawid Jasiń-
ski, Ola Kukuryk, Lena Materek, Ola Podgórska, Krystian Żmijew-
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oGłoszeniA - komunikAty

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powo-
duje wiele kosztownych i pracochłonnych awa-
rii w sieciach, przepompowniach oraz oczysz-
czalniach ścieków. Zwiększa również koszty ich 
użytkowania, a co za tym idzie również cenę 
metra sześciennego ścieków. 

Wykaz odpadów, których nie należy wrzu-
cać do kanalizacji reguluje art. 9 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn. zm.):

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kana-
lizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować 

zmniejszenie przepustowości przewodów ka-
nalizacyjnych, a w szczególności żwiru, pia-
sku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szcze-
ciny, ścinków skór, tekstyliów, 
włókien, nawet jeżeli znajdują 
się one w stanie rozdrobnio-
nym;

2) odpadów płynnych niemiesza-
jących się z wodą, a w szcze-
gólności sztucznych żywic, 
lakierów, mas bitumicznych, 
smół i ich emulsji, miesza-
nin cementowych;

3) substancji palnych i wybucho-
wych, których punkt zapłonu 
znajduje się w temperaturze 
poniżej 85°C, a w szczególności 
benzyn, nafty, oleju opałowe-
go, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szcze-
gólności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 
siarczków, cyjanków oraz roztworów amonia-
ku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w 
szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 
ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drob-
noustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na 

choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w któ-

rych zwierzęta są leczone stacjonarnie na 
choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z ma-
teriałem zakaźnym pochodzącym od zwie-
rząt.

Niestety, codziennie spotkamy się z przypad-
kami niewłaściwego korzystania z urządzeń ka-
nalizacji. Znajdujemy w niej przedmioty, które 
nigdy nie powinny się tam znaleźć m.in.:

Na potwierdzenie powyższego przedstawia-
my kilka skutków niewłaściwej eksploatacji ka-
nalizacji:
•	 wrzucane	 do	 sieci	 śmieci	 tworzą	 zatory	

i sprzyjają namnażaniu się bakterii w od-
pływach;

•	 wrzucane	do	kanalizacji	 resztki	 jedzenia	
powodują zwiększanie populacji szczu-
rów;

•	 zużyte	oleje	 roślinne	wlewane	do	kana-

lizacji tężeją i tworzą zatory. Osadzając 
się bowiem na ścianach rur, zmniejszy 
ich średnicę, co uniemożliwi prawidłowy 
przepływ ścieków;

•	 niedopałki	 papierosów	 oraz	 inne	 sub-
stancje np. leki poprzez zawarte w nich 
substancje chemiczne są szkodliwe dla 
pożytecznych mikroorganizmów oczysz-
czających ścieki;

Szanowni odbiorcy!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanaliza-

cji. Miejsce śmieci nie jest w sieci… dbajmy 
o wspólne dobro i nie utrudniajmy sobie życia 
bezmyślnym zachowaniem.

Apel ZGK o właściwe korzystanie z kanalizacji Tenisiści grali w Pucharze 
Europy

W niedzielę 10 listopada w hali sportowej 
I LO im. J. Słowackiego tenisiści Global Phar-
ma Orlicz 1924 Suchedniów rozegrali spotkanie 
w ramach Pucharu Europy TT Inter Cup. Rywa-
lem suchedniowskiej drużyny była holenderska 
drużyna ENTAC Enschede. Spotkanie zakończy-
ło się pewną wygraną ekipy z Suchedniowa 6:1. 

Tenisiści stołowi Global Pharma Orlicz 1924 
Suchedniów wygrali z holendrami i awansowali 
do kolejnej rundy europejskich pucharów. 

Wyniki:
Global Pharma Orlicz 1924 - ENTAC Enschede 6:1
Carlos Franco Medina - Tom Coenen 3:1  
(11:7, 14:12, 8:11, 11:7)
Maciej Karmoliński - Thijs Smit 3:0  
(11:7, 11:6, 11:8)
Bartosz Majcher - Lars Banning 3:0  
(11:4, 11:5, 11:7)
Franco/Karmoliński - Coenen/Banning 3:0  
(11:7, 11:7, 11:7)
Franco - Smit 3:0 (11:5, 11:7, 11:4)
Majcher - Coenen 2:3  
(11:8, 10:12, 7:11, 11:8, 8:11)

Karmoliński - Banning 3:0 (11:5, 11:6, 11:6)
W Pucharze Europy TT Inter Cup we wrześniu 

suchedniowianie wygrali w Czechach z Tatra-
nem 5:2.  W drugim meczu zmierzyli się z ekipą 
ENTAC Enschedei pewnie wygrali 6:1. Dzięki tej 
wygranej awansowali do drugiej rundy rozgry-
wek, ich rywali poznamy wkrótce.

Puchar Europy TT Inter Cup to trzecie najważ-
niejsze rozgrywki w Europie zaraz po elitarnej 
Lidze Mistrzów oraz Pucharze ETTU.  Spotkanie 
zostało rozegrano w Skarżysku-Kamiennej, ze 
względu na odbywający się w Suchedniowie  
Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza, mecz 
przeniesiono na halę I LO. 

(jaki)
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W związku z rozpoczynającym się sezonem 
grzewczym, realizując kampanię profilaktycz-
no-edukacyjną prowadzoną przez Komen-
dę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Skarżysku-Kam. pod nazwą „Czujka na stra-
ży Twojego Bezpieczeństwa”, poniżej przed-
stawiamy pakiet informacji poświęconych 
zagrożeniom związanym z zatruciami tlen-
kiem węgla.

Czym jest czad (tlenek węgla) i jak do-
chodzi do zatrucia? 

Czad (tlenek węgla) jest produktem ubocz-
nym każdego procesu spalania – węgla w pie-
cach kaflowych, drewna w kominkach, gazu 
w kuchenkach lub piecykach łazienkowych, 
paliwa w silniku samochodowym. Na skutek 
niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu 
z urządzeń grzewczych czad może przedostać 
się do pomieszczeń mieszkalnych i spowodo-
wać zagrożenie dla życia ludzkiego.

Czad to bezwonny i bezbarwny gaz, którego 
ludzkimi zmysłami wykryć w powietrzu się nie 
da. Może być wszędzie, choć go nie widać ani 
nie czuć. To pierwsza cecha jego zabójczej na-
tury. Druga, równie niebezpieczna, polega na 
jego wybitnej zdolności do łączenia się z hemo-
globiną, transportującą tlen w ludzkim krwio-
biegu. Rezultat braku życiodajnego tlenu w ko-
mórkach jest tylko jeden – śmierć.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:
Objawy lekkiego zatrucia tlenkiem węgla 

mogą do złudzenia przypominać symptomy 
niestrawności lub grypy. Wśród nich należy 
wymienić osłabienie, lekki ból głowy, mdło-
ści i wymioty. Taka „lekko zaczadzona” osoba 
może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że 
w jej krwi krąży tlenek węgla.

Jeśli zatrucie nastąpiło podczas kąpieli 
w łazience z niesprawnym piecykiem gazowym 
i kiepską wentylacją, możemy nawet przypusz-
czać, że osłabienie wynika ze zbyt długiego 
leżenia w wannie z gorącą wodą i do głowy 
nam nawet nie przyjdzie, że jesteśmy o krok 
od śmierci.

Podstawowe zasady ABC ustrzegające 
przed zatruciem tlenkiem węgla to:

1. Posiadanie prawidłowo wykonanej instalacji 
kominowej i wentylacyjnej;

2. Zapewnienie stałego dopływu świeżego po-
wietrza i swobodnego odpływu spalin;

3. Właściwa eksploatacja urządzeń gazowych 
i zapewnienie ich odpowiedniego stanu tech-
nicznego.

Jak ratować poszkodowanego?
•	 powiadom	Pogotowie	Ratunkowe	i	Państwo-

wą Straż Pożarną,
•	 jak	 najszybciej	 wynieś	 poszkodowanego	 na	

świeże powietrze z zapewnieniem własne-
go bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję 
przeprowadzi Straż Pożarna dysponująca od-
powiednim sprzętem izolującym drogi odde-
chowe!!!),

•	 rozluźnij	 poszkodowanemu	 ubranie	 ale	 nie	
rozbieraj aby nie nastąpiła zbyt duża utra-
ta ciepła,

•	 jeśli	po	wyniesieniu	na	świeże	powietrze	za-
czadzony nie oddycha natychmiast przystąp 
do sztucznego oddychania i masażu serca.

Głównymi przyczynami zatruć tlen-
kiem węgla są:
•	 niedostosowanie	 istniejącego	systemu	wen-

tylacji do standardów szczelności stosowa-
nych okien i drzwi, w związku z wymianą 
starych okien i drzwi na nowe (szczelnie za-
mknięte okna w pomieszczeniach, w którym 
następuje spalanie gazu lub innych paliw).

•	 najczęściej	 do	 wypadków	 związanych	 z	 za-
truciem czadem dochodzi w łazience wypo-
sażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. 
terma gazowa czy junkers,

•	 niesprawność	 przewodów	 kominowych:	
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Jak zabezpieczyć się przed tlenkiem węgla (cza-
dem)? 

•	 nie	zaklejać	kratek	wentylacyjnych	ani	okien,
•	 dokonywać	regularnych	przeglądów	komino-

wych,
•	 warto	 również	 pomyśleć	 o	 zakupie	 specjal-

nego czujnika tlenku węgla, który w porę 
ostrzeże nas przed wydobywającym się tlen-
kiem węgla.
Więcej informacji na stronie http://skarzysko

-kamienna.straz.kielce.pl

„Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” Grali seniorzy
W sobotę 16 listopada w Zielonce został roze-

grany turniej badmintonowy z cyklu Yonex Cup. 
W zawodach wystąpiła grupa suchedniow-
skich badmintonistów, wywalczając pięć razy 
podium. Na najwyższym stopniu stanął Marek 
Gałczyński w mikście. Ponadto było jedno dru-
gie i trzy trzecie miejsca. 

Wyniki: debel DK1 - 3. Agata Kornacka/
Karolina Olejarz; debel DM1 - 3. Grzegorz 
Miernik/Adam Gębala; debel DM2 - 2.  Ma-
rek Gałczyński/Tomasz Stopa; mikst MX1 -3. 
Karolina Olejarz/Łukasz Szmel; mikst MX2 - 
1. Marek Gałczyński/Dorota Grzejdak.

Wiktoria Dąbczyńska znów 
na podium

Trwa świetna passa 
suchedniowianki Wik-
torii Dąbczyńskiej na 
światowych arenach 
badmintonowych. Po 
raz trzeci z rzędu stanę-
ła na podium, tym razem 
w Kamerunie w turnie-
ju Camerun Internatio-
nal 2019. Po zwycięstwie 

w ćwierćfinale z Doha Hany (Egipt) 2:0 (14, 16), 
w półfinale trafiła na Soraya Aghaeihajiagha 
(Iran). Po niezwykle zaciętym i wyrównanym 
pojedynku, zwłaszcza w drugim secie przegra-
ła 0:2 (-16, -20). Były to niezwykle wyczerpują-
ce mecze, nie tylko ze względu na miejsce ich 
rozgrywania, ale i klasę rywalek, które są wyżej 
sklasyfikowane od naszej zawodniczki. Trzecie 
miejsce jest dużym sukcesem. To trzecie po-
dium w ostatnich trzech startach (wcześniej Al-
gierja i Kazachstan). Liczymy na to, że Wiktoria 
w końcu się przełamie i dotrze do finału, czego 
jej życzymy, a za Kamerun gratulujemy!

Szymon Piasta
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Cykliści zakończyli sezon
Świętokrzyska Liga Rowerowa zakończyła 

sezon. W dziesięciu wyścigach MTBCross Ma-

raton rywalizowali reprezentanci Suchedniow-
skiego Stowarzyszenia Cyklistów. Wiodło im się 
różnie, były zwycięstwa, ale i zdarzało się nie 
ukończyć wyścigu. Walczono w upale i w desz-
czu. Pokonywali trasy po asfalcie, ale większość 
to bezdroża, niejednokrotnie nawet strumyki 
i rzeczki. 

Nasz Suchedniów towarzyszył suchedniow-
skim cyklistom, zamieszczając ich wyniki. 
W końcowym rozrachunku najlepiej wypadł 
Tomasz Kutwin, który zajął pierwsze miej-
sce w swojej kategorii wiekowej (M 6). Jed-
nak najwartościowszy wynik uzyskał Michał 
Gałczyński. W najliczniejszej i najmocniejszej 
konkurencji Fan (126 sklasyfikowanych) w swo-
jej kategorii wiekowej (M 3) był drugi, a open 
piąty. Odnotowaliśmy jeszcze jedno miejsce na 
pudle. Jakub Przeworski w kategorii F 0 był 
również drugi. Gratulacje dla medalistów, jak 
i pozostałych suchedniowskich cyklistów i je-
dynaczki Małgorzaty Bieniek. W klasyfikacji 
drużynowej SSC zajęło 9. miejsce (8805) na 22 
drużyny. Pewnie, że dawniej było lepiej, nawet 
bywało miejsce na podium. Ale trzeba wie-
dzieć, że wielu kolarzy startujących wcześniej 
w naszych barwach przeszło do innych zespo-
łów. Jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia na 
trasach za rok. O tym, że warto się ścigać i nie-
koniecznie wygrywać, świadczy nagroda dla 
Tomasza Piasty. Podczas zakończenia, zosta-
ła wylosowana nagroda od głównego sponso-
ra cyklu - rower SCOTT ufundowany przez sklep 
ROWER-SPORT Kielce. Oczywiście nagrodę ode-
brał Tomasz Piasta(!).

Wyniki: Fan open - 5. Michał Gałczyński – 
1962, 41. Tomasz Kutwin – 1631, 44. Marcin 
Banasik – 1609, 48. Tomasz Piasta – 1583, 

52. Marcin Biały – 1558, 84. Paweł Wójcic-
ki – 1317, 105. Sławomir Knieć – 1092, 116. 
Artur Kowalik – 984, 123. Dominik Miernik 
– 936;  Family open - 18. Jakub Przeworski – 
1105, 40. Michał Pawlik – 942; Kobiety - 15. 
Małgorzata Bieniek – 888; Kategorie wieko-
we - M 6 -1. Tomasz Kutwin – 1954, 5. Paweł 
Wójcicki – 1620, 7. Sławomir Knieć – 1259;

W dniu 24 października w Zagnańsku odbył 
Finał  Drużynowego Turnieju Szkół Podstawo-
wych w Badmintonie - Igrzyska Dzieci tj. rocznika 
2007 i młodsi. W zawodach startowało 9 szkół 
z województwa świętokrzyskiego, w tym trzy 
szkoły z powiatu skarżyskiego: SSP 3 Suched-
niów, SSP Ostojów i SP Łączna. 

Bardzo dobry występ zanotowały drużyny 
z SP Ostojów, zajmując pierwsze (chłopcy) i trze-
cie (dziewczęta) miejsce. W kategorii dziewcząt 
na drugim zakończyła rywalizacja Trójki.

Drużynę z SSP Ostojów reprezentowali chłop-
cy: Tymon Obara, Patryk Potkański; dziew-
częta: Zuzanna Turska, Oliwia Obara. Opie-
kunem był Krzysztof Piątek. Natomiast SSP 

M 4 - 43. Artur Kowalik – 999; 45. Dominik 
Miernik – 954; M 3 - 2. Michał Gałczyński – 
2041, 16. Marcin Banasik – 1663, 17. Tomasz 
Piasta – 1636, 18. Marcin Biały – 1614; F 0 - 
2. Jakub Przeworski – 1250; F 2 - 8. Michał 
Pawlik – 1008; FK 4 -4. Małgorzata Bieniek 
– 978.

Szymon Piasta

Młodzi badmintoniści na podium

nr 3 grała w składzie: Kacper Więckowski, 
Mateusz Kukuryk oraz Alicja Więckowska, 
Pola Andrzejewska - opiekunowie: Marek 
Gałczyński, Dominik Ziętkowski. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że dziewczęta z Osto-
jowa tworzyły najmłodszą drużynę turnieju. 
Natomiast w zespole SP Staszów zagrały siostry 
Ewa i Dominika Bartłomiejczuk, zawod-
niczki Orlicza. 

Opiekunem zawodników z Ostojowa jest  
Krzysztof Piątek, a z Trójki Marek Gałczyń-
ski, Dominik Ziętkowski. Sędzią głównym 
był Zdzisław Włodarczyk.

(jk)
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W niedzielę 10 listopada na hali sportowej 
w Suchedniowie z udziałem 115. zawodników 
rozegrany został II Memoriał im. Stefana Paw-
lukiewicza – zasłużonego pedagoga i wycho-
wawcy, twórcy sportowej potęgi Suchedniowa 
w badmintonie.

Na okoliczność Święta Niepodległości naj-
pierw odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Później 
przybyłych gości powitał Zdzisław Włodar-

czyk. Wśród nich byli: żona Stefana Elżbieta 
Pawlukiewicz, przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec, burmistrz Cezary Błach, 
prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona 
Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Fundacji 
Narodowy Badminton Mirosław Adamczyk, 
prezes MKS Orlicz Suchedniów Justyna Wierz-
bińska.

Sylwetkę Stefana Pawlukiewicza przybliżył 
Zbigniew Wojciechowski, turniej oficjal-

Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza

nie otworzył burmistrz Cezary Błach, sędzią 
głównym był Krzysztof Piątek, pomocni-
czymi Zdzisław Włodarczyk, Sebastian  
Dulemba, Weronika Zięba.
Wyniki były następujące:

U-11 - gry pojedyncze chłopców

1. Jakub Chrząszcz - SP Ostojów
2. Wiktor Utczyk - SP Suchedniów
3. Aleksander Turski - SP Ostojów
 Oskar Pawelec - SP Ostojów

U-11 - gry pojedyncze dziewcząt
1. Zuzanna Turska - SP Ostojów
2. Gabriela Turska - SP Ostojów
3. Zuzanna Ceglińska - SP Suchedniów
 Nikola Skowrońska - SP Łagów

U-13 - gry pojedyncze chłopców
1. Tymon Obara - SP Ostojów
2. Jan Gadowski - SP Łagów
3. Radosław Rębak - SP Suchedniów
 Jan Bujnowski - SP Ostojów

U-13 - gry pojedyncze dziewcząt
1. Oliwia Obara - SP Ostojów
2. Julia Fąfara - SP Ostojów
3. Patrycja Bator - SP Suchedniów
 Zuzanna Kita - SP Ćmińsk

U-15 - gry pojedyncze chłopców
1. Wojciech Wierzbiński - SP Suchedniów
2. Kacper Relikowski - SP Bodzechów
3. Filip Obarski - SP Suchedniów
 Filip Kotwa - SP Łagów

U-15 - gry pojedyncze dziewcząt
1. Alicja Zapała - SP Suchedniów
2. Amelia Drej - SP Chęciny
3. Kinga Kaczmarczyk - SP Bodzechów
 Patrycja Petelicka - SP Chęciny

Organizatorem turnieju i fundatorem nagród 
była Fundacja Narodowy Badminton, współor-
ganizatorem i gospodarzem MKS Orlicz Suched-
niów i Aleksandra Dąbczyńska.

Jacenty Kita
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We wtorek 22 października z udziałem 159 
zawodników z 25 szkół podstawowych z całego 
województwa świętokrzyskiego na hali spor-

towej w Suchedniowie rozegrano Edukacyjny  
Turniej Badmintona. Puchary najlepszym wrę-

czali m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera i Minister Edukacji Narodowej 
Dariusz Piontkowski.

Rywalizacja trwała ponad sześć godzin.  

Sędzią głównym zawodów był 
Krzysztof Piątek, a pomagali 
mu Aleksandra Dąbczyńska, 

Aneta Łakomiec i Zdzisław 
Włodarczyk. W uroczystym 

podsumowaniu i zakończe-
niu – poza wyżej wspomnia-
nymi gośćmi – udział wzięli: 
radna sejmiku wojewódzkiego 
Agnieszka Buras, Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty Kazimierz 
Mądzik, burmistrz Cezary 
Błach, przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Adamiec 
i prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona 
Zbigniew Wojciechowski.

Zawody zdominowali zawodnicy z naszej 
gminy. Wyniki były następujące: kat. klas III
-IV dziewczęta: 1. Pola Andrzejewska (SP 3),  
2. Oliwia Obara (SP Ostojów), 3. Zuzanna 
Turska (SP Ostojów): kat. klas III-IV chłop-
cy: 1. Jakub Chrząszcz (SP Ostojów), 2. Piotr  
Sawicz (SP 1), 3. Oskar Pawelec (SP Osto-
jów); kat. klas V-VI dziewczęta: 1. Kaja Ziół-

kowska (SP 1), 2. Alicja Więckowska (SP 3),  
3. Gabriela Winkler (SP 1); kat. klas V-VI 
chłopcy: 1. Jakub Dulemba (SP 1); kat. klas 
VII-VIII dziewczęta: 1. Joanna Więckowska 
(SP 3), 2. Emilia Szumielewicz (SP 3); kat. klas 
VII-VIII chłopcy: 1. Szymon Turski (SP Osto-
jów), 3. Mateusz Mirek (SP Ostojów).

Po wręczeniu pucharów dla młodych bad-
mintonistów z udziałem zaproszonych gości ro-
zegrano amatorski turniej VIP-ów.

Jacenty Kita

Ministrowie wręczyli puchary badmintonistom
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