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* o gminnych inwestycjach,
* promocja albumu fotograficznego  

Suchedniów Zmienne – Stałe,
* suchedniowskie obchody Dnia Seniora,
* przy Jedynce zakopano kapsułę czasu,
* sukcesy uczniów Trójki,
* ślubowania pierwszaków w naszych szkołach,
* u przedszkolaków,
* za nami Marszobieg Jesienny.
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Jubileusz Złotych Godów
W czwartek 17 października w sali kinowej suchedniowskiej Kuźnicy odbyła się podniosła uroczystość. Dwadzieścia par małżeńskich, które pół wieku 

temu zawarły związek małżeński, świętowało piękny jubileusz Złotych Godów.                      Czytaj na str. 2, fotorelacja na str. 24

Umowa na historyczną inwestycję podpisana
Na tę wiadomość mieszkańcy  

Suchedniowa czekali od dekad.  
9 października burmistrz Suchednio-
wa Cezary Błach z prezesem firmy 
Budromost Starachowice podpisali 
umowę na przebudowę ul. Powstań-
ców i Krótkiej. Prace już się rozpoczę-
ły.

Czytaj na str. 4

Pamięci Macieja Brzozy
7 października  

w Suchedniowie 
przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. 
E. Peck odsłonię-
to i poświęcono 
obelisk pamięci  

Macieja Brzozy, tragicznie zmarłego nauczyciela 
szkoły. Posadzono również Brzozę Pamięci. 

Czytaj na str. 12-13

Nauczyciele  na  medal
Magdalena Boro-

wiec i Magdalena 
Miernik z SSP w Ostojo-
wie zostały odznaczone  
Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, najwyż-
szym polskim odzna-
czenie resortowym nadawanym za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra 
Edukacji Narodowej.     Czytaj na str. 3

„Mistrzem być…”
Spotkanie z Mar-

cinem Prusem 
pod tytułem Mi-
strzem być… od-
było się w piątek 
20 września na hali 

sportowo-rehabilitacyjnej w Suchedniowie. 
Pomysłodawczynią i inicjatorką spotkania 
była Kamila Katarzyna Pająk.

Czytaj na str. 22, fotorelacja na str. 23
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Wydarzenia

Jubileusz Złotych Godów

W czwartek 17 października w sali  
kinowej suchedniowskiej Kuźnicy odbyła 

się podniosła uroczystość. Dwadzieścia par 
małżeńskich, które pół wieku temu zawarły 
związek małżeński świętowało piękny jubi-
leusz Złotych Godów.

Przybyłych powitał kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Paweł Lisowski, życze-
nia Jubilatom przekazali burmistrz Ceza-
ry Błach i przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec. –To, że wytrwaliście 
wspólnie pół wieku, jest godne podziwu i za-
sługuje na najwyższe uznanie. To tym bar-
dziej ważne dziś, kiedy tak wiele związków się 
rozpada – mówił burmistrz.

Później odbyliśmy podróż w przeszłość. 
Na prezentacji multimedialnej zaprezento-

wano zdjęcia ślubne Jubilatów. Następnie 
montaż słowno-muzyczny zaprezentowa-
li uczniowie SSP Nr 3 przygotowani przez 
Martę Przeworską i Urszulę Piastę- 
-Kuszewską pod okiem dyrektor Izabeli 

Głowali-Działak, która także przybyła na 
uroczystość. 

Pół wieku temu sakramentalne tak 
w Gminie Suchedniów wypowiedziało 31 
par; natomiast wspólnie zechciało święto-
wać złoty jubileusz 20 par: Krystyna i Sta-

nisław Białek, Zofia i Wiesław Czubak, 
Anna i Leszek Działowscy, Wanda i Ma-
rian Górscy, Marianna i Józef Jędrzej-
czyk, Jolanta i Jan Komoń, Barbara i Jan 
Kopeć, Halina i Kazimierz Kowalik, Bo-
gusława i Stanisław Krogulec, Teresa 
i Albin Lasota, Alicja i Zdzisław Mame-

ła, Danuta i Wiesław Niemczyk, Halina 
i Andrzej Ostrowscy, Grażyna i Krzysztof 
Pilch, Helena i Marek Pomocnik, Kry-
styna i Bogumił Serek, Anna i Henryk 
Swat, Danuta i Kazimierz Ślusarczyk,  
Irena i Józef Wawrzeńczyk oraz Lidia 
i Alfred Zolbach.

Jacenty Kita
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AktuAlności

Pani Alicji Rużyckiej
Przewodniczącej osiedla nr 4

wyrazy szczerego współczucia z powodu 
śmierci Matki - Janiny Miernik

składają 
Burmistrz i Pracownicy Urzędu Miasta 

i Gminy Suchedniów.

Nauczyciele  na  medal
Dzień Edukacji Narodowej jest jednym z wy-

jątkowych dni dla polskiej edukacji. Upamiętnia 
on datę  14 października 1773 r., dzień powołania 
przez polski Sejm z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Naro-
dowej.  Towarzyszą mu życzenia dzieci, rodziców, 
kwiaty, lokalne uroczystości. Nagradzani są wy-
różniający się nauczyciele.  

Podczas tegorocznej  powiatowej uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielki SSP 
w Ostojowie Magdalena Borowiec i Magdale-
na Miernik zostały odznaczone  Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej. Jest to najwyższe polskie 
odznaczenie resortowe nadawane za szczególne 

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur,
Bóg jako bramę               (W. Flex)

9 października 2019 r. odeszła nagle 
kochana Mama, Babcia, Teściowa

Ś.P. Ryszarda Pajek
Naszej Koleżance Annie Dziób oraz Jej 

najbliższym
składamy najszczersze wyrazy współczucia,

a łącząc się w bólu życzymy wielu sił od Boga
do przetrwania tych trudnych chwil żałoby.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Pracownicy

Przedszkola Samorządowego 
im. Jana Pawła II w Suchedniowie

Będą mieli czym ratować ludzi
W dniu 19 września w Suchedniowie przebywał poseł  

Michał Cieślak, który przekazał strażakom z OSP Ostojów zestaw 
do ratownictwa me-
dycznego. Sprzęt z jego 
rąk przyjęli prezes jed-
nostki Marek Malicki 
oraz druhowie Edwin  
Pedrycz, Mateusz Mik 
i Mateusz Kosiński. 
Obecny był przy tym 
również zastępca burmistrza Dariusz Miernik.            (jk)

Uhonorowani medalami „Pro Patria”
Na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie odbyła się uroczystość wręczenia 

medali Pro Patria 11 mieszkańcom wsi, którzy ocaleli z masakry, jaką w czasie wojny Niemcy zgotowali 
tamtejszej ludności. 

Uroczystość rozpoczęła polowa Msza Święta, odprawiona przez księdza Stanisława Pichetę. Na-
stępnie odczytano listy, skierowane do uhonorowanych między innymi przez premiera Mateusza 
Morawieckiego. 

Medale Pro Patria otrzymali Jan Biela, Romana Białek, Zofia Cisek, Kazimiera Grzywacz, 
Anna Krogulec, Wanda Pietrzyk, Teodora Tabiszewska, Feliksa Urban, Bogusław Wikło, Ma-
rianna Wikło i Marian Wikło.

Uhonorowane medalem Pro Patria mogą być osoby i instytucje za szczególne zasługi w kultywowaniu 
pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie przyznaje Urząd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

zasługi dla oświaty i wy-
chowania przez Ministra 
Edukacji Narodowej.  

Medal jest przyznawa-
ny nauczycielom za wy-
różniającą działalność dy-
daktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą, inicjującym 
i podejmującym nowator-
skie formy i metody pracy 
edukacyjnej. Magdalena 
Borowiec  jest nauczyciel-
ką matematyki, Magdale-
na Miernik nauczycielką 
edukacji wczesnoszkolnej  
i wychowawczynią kla-
sy drugiej w Samorządo-
wej Szkole Podstawowej 
w Ostojowie. 

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukce-
sów zawodowych.

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie Paniom i Panom zaangażowa-

nym w przygotowanie i obsługę wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r.

Państwa zaangażowanie i wkład pracy przyczyniły się do sprawnego 
wykonania czynności wyborczych na terenie Miasta i Gminy Suched-
niów.

Cezary Błach 
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Ewa Kaniewska
Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej
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konać to zadanie, planuje całkowite zamknięcie 
tej drogi, co najprawdopodobniej – na szczęście 
- nastąpi dopiero po Wszystkich Świętych (mówi 
się o 4 listopada). 

Firma Budromost – wykonawca zadania – aby 
ułatwić życie mieszkańcom i umożliwić dojazd 
z Suchedniowa do Bodzentyna dokonał solidne-
go remontu drogi gminnej Michniów – Krzyż-
ka, na którą skierowany zostanie ruch samocho-
dów osobowych. Zadania to wykonane zostało 
ze środków wykonawcy oraz Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Samochody cięża-
rowe będą kierowane objazdem przez Staracho-
wice. 

(jaki)

inwestycje

Remont mostu w Suchedniowie w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 752 wraz z odocinkami dróg na 
ul. Bodzentyńskiej i Jasnej powoduje spore utrud-
nienia w ruchu. Wykonawca, aby terminowo wy-

Na tę wiadomość mieszkańcy Suchedniowa 
czekali od dekad. 9 października burmistrz Su-
chedniowa Cezary Błach z prezesem firmy Bu-
dromost Starachowice podpisali umowę na prze-
budowę ul. Powstańców i Krótkiej. Jej wartość 
brutto to 8.241.000 złotych, a ostateczny termin 
zakończenia prac to 30 września 2021 roku.

Będzie nowy most, a przy okazji
… wyremontowano drogę gminną Michniów – Krzyżka

Umowa na historyczną inwestycję podpisana. Prace rozpoczęte
-To historyczna chwila dla miasta. Mieszkań-

cy czekali na nią od lat, ale zadanie jest bardzo 
skomplikowane technicznie, dlatego zostało ono 
podzielone na trzy etapy – mówi burmistrz i do-
daje: -Zarówno gmina, jak i wykonawca zdajemy 
sobie sprawę z dużych utrudnień dla mieszkańców 
i przedsiębiorców działających w tej części miasta. 
Ale już dziś uzgodniliśmy, że zrobimy wszystko, aby 
było one jak najmniejsze. Będziemy wychodzić na-
przeciw ich oczekiwaniom.

Przy podpisaniu umowy obecna była radna 
województwa Agnieszka Buras. 

Przypomnijmy, że część kanalizacyjna i wodo-
ciągowa współfinansowana jest ze środków Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego, a część drogowa 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wstępne prace związane ze zmianą organiza-
cji ruchu rozpoczęły się w piątek 18 października. 
Harmonogram prac jest następujący:
•	 etap	1	–	w	2019	roku	–	udrożnienie	lewoskrę-

tu z ul. Powstańców do ul. Kieleckiej, odcinek 
od skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Fabrycz-
ną, do wyjazdu na starodroże DK nr 7; odcinek 
ten będzie wykonany kompleksowo wraz ze 
wszystkimi robotami branżowymi (wodocią-
gowe, kanalizacyjne) w sposób, który umożliwi 
przekazanie go do częściowego użytkowania;

•	 etap	 2	 –	 do	 1	 grudnia	 2020	 roku	 –	 odcinek	
od ul. Bodzentyńskiej do skrzyżowania z ul.  
E. Peck wraz z ul. Krótką wraz ze wszystkimi ro-
botami branżowymi w sposób, który umożliwi 
przekazanie go do częściowego użytkowania;

•	 etap	 3	 –	 do	 30	września	 2012	 roku	 –	 od	 ul.	 
E. Peck do u. Fabrycznej. 

Jacenty Kita
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inwestycje

Mury bardzo szybko rosną do góry
W bardzo szybkim tempie postępują prace przy budowie hali sportowej 

przy Jedynce. Po wyjściu z ziemi, dosłownie codziennie widać zachodzące 
na placu budowy zmiany.

Hala to I etap budowy kompleksu sportowego w ramach zadania pod 

nazwą Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Sza-
rych Szeregów 6 w Suchedniowie oraz Przebudowa i termomodernizacja bu-
dynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. Wykonawcą jest 
firma Hotex, całość kosztować ma  6.748.970 zł, przy czym  gmina na ten 
cel pozyskała dotację 2.468.000 zł z Ministerstwa Sportu w ramach pro-
gramu Sportowa Polska oraz dofinansowanie w wysokości 499.772,62 zł 
w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi 
priorytetowej 7, Sprawne usługi publiczne RPO Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021 i podzielona została 
na trzy etapy.

Obecnie realizowany jest I, który – przypomnijmy - obejmuje budo-
wę budynku sali sportowej z łącznikiem, salę gimnastyczną o wymiarach 
36,00 x 19,00 m (684,00 m2) wraz z wyposażeniem i zapleczem, łącznika 
ze szkołą istniejącą zawierający wejście, komunikację i szatnie uczniów. 
W etapie I wykonane zostanie również odwodnienie boiska i terenów 
przyległych, włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Szarych Szeregów, instalację gazową zewnętrzną od miejsca przyłącza do 
kotłowni projektowanej, przyłącze wody oraz wymianę fragmentu istnie-
jącej sieci wodociągowej na terenie działki, rozbudowę i remont instala-
cji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne zewnętrzne 
od nowego przyłącza elektrycznego z instalacją oświetlenia terenu i od-
gromową, a także wymianę lamp oświetleniowych w budynku starej sali 
gimnastycznej. 

Jacenty Kita

Tu powstaje OSA
Zdjęcie w tym tekście jest już historyczne. Tego placu zabaw ma terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji już nie ma. Powstaje za to OSA, Otwarta Stre-
fa Aktywności, czyli suchedniowski element rządowego programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym. 

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref spor-
towo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktyw-
ności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą 
w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia 
mieszkańców danego obszaru.

Gmina na ten cel pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 50.000 zł. Całość zadania kosztować będzie 259.530 zł. Termin 
zakończenia prac do 15 listopada br.

Co będzie obejmowała OSA? Nowy plac zabaw składał się będzie z huś-
tawki łącznej, piramidy wspinaczkowej, ścianki wspinaczkowej, zestawu za-
bawowego, stołu do gry w szachy, gry edukacyjnej kółko-krzyżyk. Natomiast 
siłownie zewnętrza składać się będzie z urządzeń fitness: Przywodziciel-Od-
wodziciel, Stepper, Orbitek, Prasa nożna, Drążki do podciągania i Trójkąta.

A co będzie ze starym, ale w całkiem dobrym stanie placem zabaw?  
–Zostanie one przeniesiony i zamontowany na terenie szkoły podstawowej nr 3 
– wyjaśnia zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

Jacenty Kita

Jest już rondo w Suchedniowie
Tak żartują mieszkań-

cy miasta odwiedzający 
suchedniowski cmentarz. 
Mowa o skwerku w tym 
kształcie, który własnym 
sumptem wykonali pra-
cownicy suchedniowskie-
go magistratu.

Na to właściwe, przy Tesco, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
(jaki)



Gazeta Suchedniowska • październik 20196

Suchedniowska
GazetaGazeta

bro płynie z waszych 
działań. Życzę, aby ta 
energia dawała wam 
radość z tego co robi-
cie. Burmistrz poin-
formował również 
o tym, że na ostatnim 
etapie rozpatrywania 
w Urzędzie Marszał-
kowskim jest wniosek 

Gminy Suchedniów o po-
zyskanie środków w wy-
sokości niemal 2,5 mln 
złotych na stworzenie 
przy ul. Sportowej Klu-
bu Seniora.

Dużo śmiechu wśród 
zebranych wzbudzi-
ło przedstawienie Targ 
Chłopski wg scenariusza 

i reżyserii Zenona Juchniewicza. Wystąpili: Iwona Wąsowska, Anna 
Margas, Teresa Przeorska, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, Jan 
Kaczor, Andrzej Synowiec oraz dzieci: Gabrysia Margas, Jowita Ma-
zurek i Lena Wąsowska. Premiera przedstawienia miała miejsca pod-

czas wernisażu wystawy fotograficznej Janusza Buczkowskiego w Bo-
dzentynie.

Wystąpiły również Aniołki Katarzyny Klusek, czyli dzieciaki ze Stu-
dia Piosenki: Ewa Pajek, Nikola Świtek, Gabrysia Pokrzywa, Julia 
Majcher, Liliana Dąbrowska, Laura Mazurkiewicz, Laura Wrotnia, 

Wydarzenia

20 października zapisze się na kartach historii suchedniowskich seniorów. 
Tego dnia o godz. 15.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy 
rozpoczęły się obchody Dnia Seniora. Sala kinowa ośrodka wypełniła się do 
ostatniego miejsca.

Wydarzenie poprowadzili Agnieszka Włodarczyk-Mazurek oraz  
Andrzej Karpiński.

Na początek koncert dał zespół muzyczny Niepokonani działający przy Kuź-
nicy w składzie: Andrzej Karpiński – instrumenty klawiszowe, vocal, Lech 
Zachariasz – instrumenty klawiszowe, Paweł Stępnik – gitara prowadzą-
ca, vocal, Piotr Kabała – gitara basowa, vocal oraz Piotr Mondzik – per-
kusja. Na koniec zespół zagrał utwór Niepokonani zespołu Perfect. –Nazwa 
naszego zespołu mówi o tym, że chodzi nam o zachowanie tradycji muzycznej 
– mówił Andrzej Karpiński.

Wiersze swego autorstwa dedykowane seniorom recytowali Danuta 
Świerzyńska (opublikujemy go za miesiąc) oraz Andrzej Synowiec. 

Życzenia seniorom złożył burmistrz Cezary Błach: -Ciepła energia i do-

Wyjątkowy suchedniowski Dzień Seniora
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Paulina Antoniak, Bartłomiej Antoniak, Blanka Jaworska i Mag-
dalena Brzoza.

O działalności swych stowarzyszeń seniorów opowiada-
li: o Radzie Seniorów Halina Ostrowska, o Parafialnym Klubie Se-
niora Radosław Kowalik (który w imieniu klubu zaprosił na kon-
cert Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 27 października o godz. 16.30 
w Chrześcijańskim Ośrodku Kultury), o Klubie Seniora Kreatywni Danuta  
Rokita (która odczytała dwa wiersze Krystyny Sasal o kaszy – opubli-
kujemy je za miesiąc), natomiast informację Zofii Żuczek o pracy Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odczytał prowadzący. Dodajmy, że 
w organizację wydarzenia zaangażowana była również Sekcja Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz koła gospodyń wiej-
skich z Michniowa i Mostek, których trzon stanowią seniorzy.

Na koniec wystąpił Chór Seniora pod kierunkiem Natalii Nastiuk, 
a słuchał go m.in. Jerzy Fąfara, były jego dyrygent.

Wydarzenia

Wystawa fotografii i promocja albumu 
20 października w suchedniowskiej Kuźnicy odbył się wernisaż wystawy 

fotograficznej oraz promocja albumu fotograficznego Suchedniów Zmienne 
– Stałe.

Zaprezentowa-
no na niej fotogra-
fie zmarłego w 2001 
roku fotografa Ma-
riana Musiała, do-
kumentalisty życia 
Suchedniowa i jego 
mieszkańców. Sta-
rym zdjęciom towa-

rzyszą nowe, nawiązujące do nich tematycznie, które w przeciągu zaled-
wie kilku miesięcy wykonał jego wnuk Jan Anderman. On też wspólnie 
z burmistrzem Cezarym Błachem dokonali oficjalnego otwarcia wysta-

wy. Przybyły tłumy miesz-
kańców miasta. Samych 
kuponów biorących udział 
w losowaniu albumu wy-
dano 233.

-Suchedniów miał ten 
szczęśliwy los, kiedy w 1946 
roku osiedlił się tutaj Marian 
Musiał. Dokumentował co-
dzienne życie mieszkańców, uroczystości rodzinne, pejzaże, architekturę. Gdy 
zmarł w 2001 roku pozostawił po sobie cenne i bogate archiwum fotograficz-
ne. Pasję tę przejęły jego dzieci Hanna i Maciej oraz wnuk Jan Anderman. 
To właśnie on z determinacją i profesjonalizmem opracował materiał, dając 

mu drugie życie – mówił 
prowadzący wydarzenie 
Andrzej Karpiński. - 
Suchedniów to niezwykłe 
miejsce. Jest tu wszyst-
ko. To duże miasto w mi-
niaturze – mówił z kolei 
Jan Anderman.

Głos zabrał również 
burmistrz Cezary Błach dziękując wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie tego wyjątkowego wydarzenia.

W dalszej części tego wyjątkowego spotkania dokonano rozlosowania 
50 egzemplarzy albumów, czego dokonała Jowita Mazurek, a wręcza-

To było niezapomniane popołudnie, które na długo zapadnie w pamięci na-
szych seniorów.

Jacenty Kita
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scach: Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica, Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna przy ulicy Kościelnej 3, Hala Sportowa przy ulicy Sportowej 
5, Urząd Miasta i Gminy przy ulicy Fabrycznej 5, NZOZ Promyk przy ulicy 
E. Peck 9a oraz w Banku Spółdzielczym przy ulicy Mickiewicza 8. Instytucje 
te są partnerami projektu.

Pierwszych 50 osób, które odwiedzą wszystkie wystawy i udokumen-
tują to zbierając specjalne pieczątki, w Urzędzie Miasta będzie mogło ode-
brać album.

Promocja albumu i wernisaż wystawy sfinansowane zostały z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich Europa inwestująca 

w obszary wiejskie, a album opracowany został przez Gminę Suchedniów ze 
środków UE w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego i kierowanego przez społeczność Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jacenty Kita

Wydarzenia

li je przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec oraz burmistrz  
Cezary Błach.

Album wydano 
w nakładzie 500 eg-
zemplarzy. Na okład-
ce znajduje się foto-
grafia córki Mariana 
Musiała - Hanny 
z koleżanką, Jan An-
derman opracował 
koncepcję albumu 

i jego projekt graficzny, teksty napisali: Piotr Breliński, Magdalena Dą-
browska-Tabor, Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Jadwiga Jastrzęb-
ska, Anna Łukomska, ks. Wojciech Marchewka, Anna Pasek, Agniesz-
ka Włodarczyk-Mazurek i Jan Anderman.

Wystawy czynne będą do 30 listopada 2019 r. w następujących miej-
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w Gminie i okolicy

Biblioteka zachęca najmłodszych
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła 

II w Suchedniowie przystąpiła do projektu Mała Książka - 
Wielki Człowiek. 

Przeznaczony jest on dla dzieci z roczników 2013-2016. 

Mały czytelnik, który przyjdzie do biblioteki otrzyma 
w prezencie wyprawkę czytelniczą: a w niej: książkę oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, otrzyma naklejkę. A po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

DŻ

I znów wielki sukces uczniów z „Trójki”!
To się nie śni,
To się dzieje
Pragniemy ogłosić z wielką radością 

wszystkim, wszem i wobec, że  ucznio-
wie z kl. VIb pod kierunkiem Katarzyny 
Przeworskiej w konkursie ekologicz-
nym pt. Przesłanie klimatyczne zorgani-
zowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
zdobyli nagrodę w wysokości 10.000 złotych na wyposażenie sali edukacyjnej. Nakręcony 
film zatytułowany Wsłuchaj się w serce Ziemi znalazł się wśród najlepszych prac konkurso-
wych w województwie świętokrzyskim i uczniowie otrzymali dodatkową nagrodę w  wy-
sokości 4.000 złotych na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej.                

Odbiór nagrody nastąpił na uroczystej Gali Finałowej w Centrum Kongresowym Targów 
Kielce dnia 2 października 2019 roku. 

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów! Gratulujemy uczniom i pani Kasi Prze-
worskiej sukcesu!  

Wychowawczyni kl. VIb
Anna Salwa

Wielki sukces uczniów „Trójki”
W ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017- 2022 od 17 września we 

wszystkich powiatach naszego województwa organizowany jest Wielki Świętokrzyski Quiz 
Historyczny Gramy dla Niepodległej. Konkurs przy-
gotował Urząd Wojewódzki, a patronat objęła 
wojewoda Agata Wojtyszek. 

Ideą Quizu jest zwiększenie świadomości oby-
watelskiej i historycznej młodych Polaków przy 
wykorzystaniu współczesnych zdobyczy techno-
logicznych. W naszym powiecie Konkurs odbył się 
24 września. Do suchedniowskiej Kuźnicy przyby-
ło kilkanaście zespołów, reprezentantów klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych. Szkołę 
Podstawową nr 3 reprezentowali uczniowie klas ósmych tj. Krystian Żmijewski, Oliwia 
Brzezińska i Mateusz Śmigiel. Uczestnicy odpowiadali  przy pomocy pilotów bezprze-

wodowych, każdorazowo ma-
jąc maksymalnie 20 sekund na 
odpowiedź. Pytania dotyczyły 
drogi Polaków do odzyskania 
niepodległości, faktów histo-
rycznych oraz ciekawostek tego 
okresu. Druga kategoria nawią-
zywała do 15-lecia członko-

stwa Polski w Unii Europejskiej. Po pierwszej turze pytań okazało się, że na czele są ucznio-
wie suchedniowskiej Trójki! Ten wspaniały wynik Krystian, Oliwia i Mateusz utrzymali 
do końca, wygrywając w cuglach nawet z reprezentantami szkół ponadpodstawowych! 
Pierwsze miejsce w powiecie (z pięciopunktową przewagą nad miejscem drugim!), wspa-
niałe nagrody rzeczowe, uścisk dłoni wojewody Wojtyszek oraz zakwalifikowanie się do 
ostatniego wojewódzkiego etapu to trofea nie do przecenienia!

A odnieść triumf pomogła uczniom nauczycielka języka polskiego i historii Marta  
Przeworska.
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kursowych Komisja Konkursowa 
postanowiła przyznać następu-
jące miejsca: 

W kategorii klas 0-IV szkół 
podstawowych (tematem było 
wykonanie pracy plastycznej 
z przewodnim hasłem Cztery 
pory roku z OZE)  pierwsze miej-
sce zajęła Zuzanna Niemczyk, 
drugie Filip Jaworski a trze-
cie Nina Gałczyńska. Z kolei 
w kategorii klas V-VIII szkół pod-
stawowych (tematem było wy-

konanie pracy plastycznej w formie kalendarza 
z tematyką nawiązującą do walki ze smogiem) 
zwyciężył Jakub Dulemba, druga była Maria 
Bolechowska a trzecia Malwina Frontczak.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 
O terminie i miejscu wręczenia nagród konkurso-
wych, laureaci zostaną poinformowani.

ekoloGia

Gmina Suchedniów wraz ze Związkiem Gmin 
Gór Świętokrzyskich, wzorem ubiegłego roku, 
przeprowadziła konkurs plastyczny pn. Rok bez 
smogu w Górach Świętokrzyskich w 2 kategoriach 
wiekowych: klasy 0-IV oraz klasy V-VIII szko-
ły podstawowej.

W wyniku przeprowadzonej oceny prac kon-

Suchedniowski „Eko piknik” 

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Su-
chedniowie 21 września odbył się Eko - Piknik, 
zorganizowany przez nieformalną grupę Eko Su-

chedniów. Choć cieszył się on umiarkowanym za-
interesowaniem, to był bardzo udany.

Najpierw jednak o 14.00 grupa kilkunastu osób 
wyruszyło nad suchedniowski zalew, aby po-
sprzątać jego brzegi. –Zebraliśmy łącznie prawie 
pół kontenera śmieci – mówi Kamil Garbala, 
uczestnik akcji. 

O 16.00 na terenie OSiR-u rozpoczął się piknik. 
W jego ramach odbył się kiermasz zatytułowa-
ny Drugie Życie Rzeczy, w który zaangażowały się 
przede wszystkim dzieci. Zbędne już im zabawki 
i książki wystawiły m.in. Marysia Bolechowska 
i Ewa Pajek.

Członkowie tego nieformalnego stowarzysze-
nia zachęcali do zakładania kwietnych łąk przyja-

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

znych dla pszczół. Tłumaczyli, jakie rośliny są naj-
lepsze, rozdawali też ich sadzonki. Obecni byli też 
pszczelarze z Ostojowa i Michniowa, którzy czę-
stowali różnego rodzaju miodami i ciekawie opo-
wiadali o pszczelarstwie. Można też było obejrzeć 
różnorodne domki dla pszczół, które można za-
montować nawet na balkonie czy na działce. 

Grupę Eko Suchedniów tworzą: Agnieszka An-
drzejewska, Anna Korytowska, Maria Pajek, 
Monika Ptak - Korbacz, Karolina Gałczyńska 
- Szymczyk i Radek Kowalik.

Jacenty Kita
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zleciła kosztem 23.000 zł opracowanie dokumen-
tacji technicznej remontu. Z 37 wniosków złożo-
nych do Urzędu Marszałkowskiego, do ostatecz-
nych negocjacji przeszło 14 z nich. Nasz jest na 10 
miejscu. Negocjacje powinny zakończyć się do 31 

października, a ostateczną decyzję poznamy do 
końca listopada.

Jacenty Kita

powinno starczyć nie tylko na remont obiektu, 
ale i na zakup samochodu dla potrzeb seniorów 
oraz 32 miesiące działalności Klubu. Gmina już 

U SenioróW

IV sesja Rady Seniorów w Suchedniowie od-
była się 19 września. Otworzyła ją przewodni-
cząca Halina Ostrowska, która powitała rad-
nych seniorów oraz gości w osobach: zastępcy 
burmistrza Dariusza Miernika, dyrektora SOK 
Kuźnica Andrzeja Karpińskiego, kierownika 
CKI w Michniowie Zenona Juchniewicza oraz 
przedstawiciela Parafialnej Rady Seniorów Rad-
ka Kowalika.

Po przyjęciu porządku obrad i wysłuchania 
sprawozdania z działalności rady między sesja-
mi, dyskutowano na temat zaplanowanych na 20 
października obchodów Suchedniowskiego Dnia 
Seniora. 

Seniorzy wstępnie dyskutowali również nad 
ramowym planem działania na tę kadencję oraz 
na temat powstania w mieście Klubu Seniora, 
miejsca w którym seniorzy znaleźliby swą sie-
dzibę i miejsce spotkań. Jak wyjaśnił zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik Gmina złożyła 
w Urzędzie Marszałkowskim wniosek opiewający 
na około 2,5 mln złotych. Gdyby udało się te pie-
niądze pozyskać, to w budynku przy ul. Sporto-
wej znalazłaby się siedziba tego klubu. Pieniędzy 

Będzie dom dla osób starszych
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus podjęło decyzję 

zorganizowania Domu dla osób starszych w Suchedniowie przy ul. Kieleckiej 54 w budynku dawnej 
szkoły podstawowej. 

Obecnie trwają wstępne prace remontowo-budowlane, prowadzone przez miejscowego wykonaw-
cę zgodnie z opracowanym projektem. Pierwszym widocznym efektem jest wykonany mostek umoż-
liwiający bezpośredni wjazd na plac budowy.

O kolejnych etapach przedsięwzięcia Siostry będą sukcesywnie informować.
M. Dąbrowska-Tabor

Obradowała suchedniowska Rada Seniorów
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PAmięci mAciejA Brzozy

Pamięci Macieja Brzozy

7 października  w Suchedniowie przy Szko-
le Podstawowej Nr 1 im. E. Peck odsłonięto 
i poświęcono obelisk pamięci Macieja Brzozy, tra-

gicznie zmarłego nauczyciela szkoły. Posadzono 
również Brzozę Pamięci. Uczynili to brat zmarłego 
nauczyciela, Marcin Brzoza i córka Marta. Przy 

drzewku, poświęconym przez księdza Wojcie-
cha Marchewkę, ustawiono obelisk z imieniem 
Maciek i cytatem z wiersza ks. Jana Twardowskie-
go: Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Tak jak 
byś nie chciał swym odejściem smucić... tak jakbyś 
wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem 
z dobrą wieścią wrócić.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, na-
uczyciele, a także samorządowcy, w tym rad-
ny powiatowy Jerzy Żmijewski i burmistrz  
Cezary Błach.

Wydarzeniu towarzyszył konkurs recytatorski 
pod hasłem W Cieniu Brzozy, którego organizato-

rami byli Liderzy dla młodzieży: Anita Sołkiewicz 
- nauczyciel SSP Nr 3, koordynator wolontariatu, 
opiekun SU, Radek Kowalik – Dom Entuzjastów 
Sztuki Kultury Arteterapii, Dominika Chmie-
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rystyki konnej Ignacówka za projekt i wykonanie 
pamiątkowej statuetki w kształcie listka brzozy.

Dodajmy, że nauczycielka SSP Nr 1 Małgorza-
ta Bujnowska była inicjatorką szkolnego mura-
lu, drogi w cieniu brzóz, które stworzyli: Natalia 

Kowalska, Natalka Kucharska, Karolina Ko-
walska, Stanisław Michalkiewicz, a wydarze-
nie poprzedzało wykonanie przenośnego mura-
lu w dniu urodzin Maćka (16 września), na które 
zaproszono absolwentów gimnazjów i byłych 
uczniów. Mural ten stanowił tło konkursu, a jego 
kontynuacją będzie stworzenie podobnych mu-
rali – brzóz – w Kunowie, Pawłowie, Starachowi-
cach oraz Kielcach

W czasie trwania konkursu uczestnicy ocze-
kujący na występ oraz uczniowie szkoły wzięli 
udział w warsztatach ekologicznych, prowadzo-

nych przez Liderów dla Młodzieży oraz treningu 
koszykówki na wózkach prowadzonych przez za-
wodników Filipa Moćko, Szymona Moćko oraz 
Michała Wronę.

Jako ciekawostkę można dodać, że Anna Ko-
rytowska napisała specjalnie na tą okazje wiersz 
zatytułowany Sekretne życie brzóz.

Jacenty Kita

w Łącznej, Ostojów, Gózd, Zalezianka oraz SP Nr1 
Skarżysko. Wyniki konkursu były następujące:
Kategoria klas I-III
1. Zuzanna Wiech - Szkoła Podstawowa w Zale-

ziance (nauczyciel przygotowujący ucznia Jo-
lanta Łakomiec)

2. Pola Andrzejewska - SSP Nr 3 Suchedniów 
(Ewa Jędrzejska)

3. Wiktoria Nowak – SSP Ostojów (Magdale-
na Miernik)

Wyróżnienia: Bartek Antoniak - SSP Nr 3 w Su-
chedniowie (Magdalena Przygoda), Agata 
Zegadło - Szkoła Podstawowa w Zaleziance 
(Jolanta Łakomiec), Julia Juzwa - Szko-
ła Podstawowa w Zaleziance (Jolanta Łako-
miec)

Kategoria klas IV-VI
1. Zuzanna Chrząszcz - SSP Ostojów (Agniesz-

ka Witczak)
2. Blanka Bujnowska - Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Łącznej (Iwona Domagała)
3. Laura Dulęba - SP Nr1 Skarżysko (Anna Choj-

nacka)
Wyróżnienia: Julia Majcher - SSP Nr1 Suched-

niów (Mariola Pasek), Nikola Morawska 
i Maja Podgórska - SSP Nr 3 (Anna Salwa)

Kategoria klas VI-VIII
1. Maja Wydrych - SSP Ostojów (Agniesz-

ka Witczak)
2. Martyna Gula - SP Nr 1 w Skarżysku 

(Anna Chojnacka)
3. Iga Patyk SP Nr1 w Skarżysku (Monika  

Kuroś)

Każdy z uczestników warsztatów, konkursu, 
opiekunowie otrzymali sadzonkę brzozy, którą 
mogą posadzić w dowolnie wybranym przez sie-
bie miejscu. W tym miejscu organizatorzy dzięku-
ją Karolinie Gałczyńskiej – Szymczyk z Wy-
działu Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy 
Suchedniów za przekazanie nagród oraz Magda-
lenie Sułek z ośrodka rozwoju kreatywnego i tu-

lewska – przewodnicząca Młodzieżowej Rady 
Miasta Starachowice, Dominika Lipa - koordy-
nator wolontariuszy Stowarzyszenia Gmina Paw-
łów Plus, Julia Dziuba – wiceprzewodnicząca 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Julia Pająk – przewodnicząca Mło-
dzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzy-

skiego, przewodnicząca MRM w Kunowie, Filip 
Moćko. Pomocy udzieliły wolontariuszki, człon-
kinie MRM Suchedniów oraz Stowarzyszenia 
Gmina Pawłów Plus – Małgorzata Dulęba, Ali-
cja Sitarz, Maja Łokieć, Marta Brzoza, Wik-
toria Maciąg i Joanna Głowacka.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I-III, IV – IV i VII – VIII, a w jury 
zasiedli: Małgorzata Wiśniewska - dyrektor 
biblioteki w Suchedniowie, Kinga Głowacka - 
nauczyciel biblioteki w SSP Nr1 oraz Piotr Kogut 
– Dom Spokojnej Książki. Zaproszenie do konkur-
su przyjęło siedem szkół: SSP 1 Suchedniów, SSP 
3 Suchedniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny 

PAmięci mAciejA Brzozy
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rozmAitości

Ewakuacja „Trójki”
W piątek 27 września do zastęp-

cy dyrektora SP Nr 3 Renaty Wikło 
w Suchedniowie dotarła informacja 
o podejrzanym ładunku podłożo-
nym w budynku. Natychmiast po-
wiadomiono służby i zarządzono 
ewakuację szkoły. 

Nastąpiła ona bardzo sprawnie. 
Na miejsce przybyły dwa radiowozy 
policji oraz samochód Państwowej 
Straży Pożarnej ze Skarżyska-Ka-

miennej. Dzielnicowi Krzysz-
tof Berus i Grzegorz Par-
szewski przeszukali budynek 
i okazało się był to alarm fał-
szywy.

Na szczęście ewakuacja to 
element przeprowadzonych 
tego dnia w powiecie ćwi-
czeń Milica ‘2019. Obserwo-
wał je zastępca burmistrza  
Dariusz Miernik.

(jaki)  

Kapsuła czasu zakopana
18 września 2019 r. w fundamentach budowa-

nej sali gimnastycznej przy SSP Nr 1 w Suchednio-

wie zakopano kapsułę czasu. Ci, którzy wykopią 
ją za ileś tam lat, znajdą w niej m.in. informacje 
o Suchedniowie i szkole zamieszczone na pen-
drive (setki zdjęć), współczesne monety, prace 
plastyczne dzieci, list od władz miejskich oraz 
wydruk stron: Nasz Suchedniów i Suchedniów.pl, 

a także wydanie Echa Dnia ze środy 18 września 
oraz ostatniego numeru Gazety Suchedniowskiej.

To pomysł wicedyrektora szko-
ły, Dariusza Kowalika oraz Wiesława  
Dąbrowskiego, inżyniera budowy. Na nieco-
dziennym wydarzeniu byli obecni radna Sejmi-
ku Wojewódzkiego Agnieszka Buras, zastępca 

burmistrza Dariusz Miernik, przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Adamiec, radny To-
masz Kutwin, dyrektor szkoły Zdzisław Woj-
narski, zastępca dyrektora Dariusz Kowalik  
oraz właściciele firmy Hotex i przedstawiciele sa-
morządu uczniowskiego oraz grona nauczyciel-
skiego.

(jaki)

W dniach od 5 do 
15 września w Ca-
orle, Jesolo i Eraclea 
koło Wenecji we Wło-
szech odbyły się 21. 
Mistrzostwa Europy 
w Lekkiej Atletyce 
Masters. Startował 
w nich suchednio-
wianin Zdzisław 
Włodarczyk. Pytany 

o to jak je ocenia, mówi krótko: -Impreza bardzo 
udana, z dużym rozmachem, ale i typowym wło-
skim bałaganem. Zabrakło nawet medali! A gdy 
przyszedł czas na sjestę, to świat się może walić– 
mówi nasz sportowiec. Starował w czterech kon-
kurencjach: 

-Nie do końca wyleczyłem kontuzję, ale wyniki 
były niezłe. Najlepszy wynik osiągnąłem w biegu 
na 80 m przez płotki. Byłem czwarty. W rzucie 
ciężarkiem zająłem szóste miejsce, w rzucie mło-
tem dziesiąte a rzucie dyskiem byłem szesnasty 
– wylicza nasz weteran. 

Jak zauważa Zdzisław Włodarczyk było to 

ogromne przedsięwzięcie. Łącznie przez dwa 
tygodnie zmagało się około 4000 zawodników, 
w tym 122 reprezentantów Polski. Z naszego po-
wiatu startowała jeszcze Czesława Stępniew-
ska. 

Poza zmaganiami, był też czas na zwiedzanie: 
-Wenecja to piękne miasto – mówi.

Za naszym pośrednictwem Zdzisław Wło-
darczyk pragnie podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania jego wyjazdu. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do Ka-
tarzyny Pająk za przeprowadzoną zbiórkę pie-
niędzy.

Jacenty Kita

Duży rozmach i… włoski bałagan
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ni przez wychowawczynie Katarzynę Tusznio 
i Magdalenę Przygodę  musieli przedstawić to,  
czego się już w szkole nauczyli. Odświętnie ubra-
ni i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowa-
nia swoich umiejętności. 

Pomagał im w tym reporter TVS czyli Szkolnej 
Lokalnej Telewizji, w którego wcielił się uczeń kl. 
VIIIb  Mateusz Śmigiel. Zadaniem uczniów było 
m.in. zaśpiewanie piosenek,  recytacja wierszy 
i umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo waż-
nych pytań. 

Najważniejszym momentem uroczystości był 
akt ślubowania na sztandar szkoły.

Pasowania na ucznia kolorowym ołówkiem 
dokonała dyrektor szkoły.

Na koniec zaproszeni goście i rodzice złożyli 
świeżo upieczonym pierwszakom życzenia suk-
cesów w nauce i samych radosnych przeżyć. Nie 
obyło się również bez słodyczy i upominków.

Jacenty Kita

sztandar szkoły, dyrektor pasował pierwszaków 
na ucznia. Od rodziców dzieci otrzymały upomin-
ki.

Ślubowanie w „Trójce”
Po powitaniu przybyłych przez dyrektor Izabe-

lę Głowalę-Działak, pierwszacy przygotowa-

z ŻyciA szkół

W piątek 11 października odbyły się uroczy-
ste ślubowania uczniów klas pierwszych w su-
chedniowskiej Jedynce i Trójce. Wyjątkowo licznie 
w tym wyjątkowym dniu pierwszakom towarzy-
szyli rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście. 
Samorząd Suchedniowa reprezentowali: prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik oraz in-
spektor ds. edukacji Beata Kaszuba.

Ślubowanie w „Jedynce”
Uczestników wydarzenia powitał dyrektor 

Zdzisław Wojnarski. 

Później pierwszaki zaprezentowały swe wyso-
kie już umiejętności recytatorskie i muzyczne. To 
zasługa ich wychowawczyń – Jolanty Ambro-
zik i Joanny Babiarz. 

Po występie uczniowie złożyli ślubowanie na 

Ślubowanie pierwszaków w Jedynce i Trójce
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dzice, którzy wcielili się w rolę fi-
gur gry królewskiej. 

Szachowym krokiem opartym 
na określonych zasadach dzieci 
klasy pierwszej w dniu 16 paź-
dziernika 2019 roku wkroczyły 
w obowiązki uczniów SSP w Ostojowie.

Udział w ceremonii pasowania na ucznia to 
bardzo ważny moment dla każdego dziecka. 
Podczas uroczystości pierwszoklasista prezentu-
je znajomość hymnu narodowego, hymnu szko-
ły, oddaje hołd Patronce szkoły, zdaje egzamin 
z umiejętności określonej tematem uroczystości, 
składa przysięgę uczniowską, uczestniczy w akcie 

pasowania, otrzymuje strój ga-
lowy i legitymację szkolną. 

Jak co roku dzieciom w tej 
wyjątkowej chwili towarzy-
szyli rodzice, dyrektor szkoły, 
nauczyciele, koledzy z wszyst-
kich klas oraz zaproszeni go-
ście, których powitała dyrektor 
szkoły wraz  z przewodniczą-
cą Samorządu Uczniowskie-

go Leną Bujnowską. Dyrektor szkoły Joanna 
Piasta-Siechowicz dokonała aktu pasowania 
na ucznia. Uroczystego błogosławieństwa udzie-
lił proboszcz parafii św. Alojzego Orione w Osto-
jowie ks. Sławomir Molendowski. Uhono-
rowania uczniów elementem stroju galowego 
dokonał Krzysztof Adamiec, 
przewodniczący rady miejskiej 
wraz z Małgorzatą Stępień, 
miejscową  radną. Wszyscy 
otrzymali legitymacje ucznia 
z rąk burmistrza Cezarego 
Błacha, Beata Kaszuba - 
inspektor do spraw edukacji 
wręczyła dyplomy pasowania. 
Gośćmi uroczystości byli rów-
nież Wojciech Gałczyński - 
wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Su-
chedniowie, Halina Czwarniewicz - wiceprezes 
Zarządu TERMATEX, Małgorzata Wiśniewska 
- dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Jana Pawła II w Suchedniowie, Marta Ptak 
- pracownik Nadleśnictwa Suchedniów, st. asp. 
szt. Pan Krzysztof Berus - przedstawiciel Poli-
cji, Marzena Kumalska - sołtys Ostojowa oraz 
Waldemar Krogulec - przedstawiciel Suche-

dniowskiej Korporacji Samorządowej. W imieniu 
rodziców pierwszoklasistów wystąpiła Edyta 
Stępnik, która złożyła dzieciom gratulacje i ży-
czenia owocnej nauki oraz podziękowała za pra-
cę z dziećmi. Pierwszaki podziękowały gościom 
uroczystości za obecność upominkami w postaci 
figur szachowych, tak aby były one inspiracją do 
samodoskonalenia. Dużą radością dla bohaterów 

tego dnia były prezenty przygotowane przez go-
ści i rodziców oraz słodki poczęstunek w Ich to-
warzystwie. 

W tym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie 
rozpoczęło czternaścioro uczniów:  Hanna De-
tka, Maciej Fąfara, Antoni Jędrzejczyk, Se-
bastian Kapel, Kamil Kutwin, Julia Miernik, 
Maja Niemczyk, Antoni Osman, Amelia Pa-

jąk, David Sarat, Liwia Skupin, Kacper Stęp-
nik, Aleksander Turski, Piotr Tuśnio. Wycho-
wawcą klasy jest Agnieszka Brzezińska.

W imieniu Uczniów i ich Rodziców serdecz-
nie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom 
za Państwa czas poświęcony dla uczniów naszej 
szkoły, prezenty i uświetnienie swoją obecnością 
szkolnej uroczystości.

Magdalena Miernik

z ŻyciA szkół

Samodoskonalenie, logika, strategiczne myśle-
nie, kreatywność, koncentracja, pamięć, uwaga, 

zasady.  Te procesy wpływają na rozwój kompe-
tencji i od początku roku szkolnego kierunkują 
wiele działań naszej placówki. Labirynt wiedzy 
z zadaniami na inaugurację roku szkolnego, Sza-

chowy Dzień Chłopaka, samodoskonalenie pod-
czas zadań domowych. 

Tegoroczne Pasowanie na ucznia stanowiło 
kontynuację tych działań. Scenariusz całości uro-
czystości oparty był na zasadach gry w szachy. 
Dzieci wykonywały zadania z różnych dziedzin 
nauki we współpracy z rodzicami. Poruszanie się 
na polach szachownicy stanowiło płynne przeni-
kanie się elementów należących do wielu dyscy-
plin naukowych. Pozwoliło to wszystkim postrze-
gać uroczystość jako pewną harmonijną całość. 
Na planszy szachowej dzieciom towarzyszyli ro-

Pasowanie na ucznia w SSP w Ostojowie
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z suchedniowskiego komisariatu policji, którzy 
czuwali nad naszym bezpieczeństwem, przema-
szerowały ulicami miasta. Jakże miło było po-
patrzeć na uśmiechnięte buzie dzieci ubranych 
w kolorowe koszulki. Nasz barwny korowód pro-
wadziła dyrektor Grażyna Milanowicz niosąc 
wraz z panią Jolą baner przypominający o tym 

ważnym dla nas święcie. 
Punktem kulminacyjnym 
było spotkanie pod Urzę-
dem Miasta i Gminy z za-
stępcą burmistrza Dariu-
szem Miernikiem oraz 
Justyną Wierzbińską, 
których powitaliśmy hym-
nem przedszkolaka. Pan 
burmistrz skierował do nas 
życzenia z okazji święta 

przedszkolaków, a także odznaczył przedstawi-
cieli każdej grupy wiekowej pamiątkowym or-

derem. On sam również otrzymał taki sam order, 
aby za każdym razem pamiętać, że Dzień Przed-
szkolaka jest właściwie każdego dnia, nie tylko 
we wrześniu. Była także okazja do wspólnej za-
bawy przy muzyce. A na zakończenie w górę po-

szybowały balony wypełnione helem, zaś każde 
dziecko mogło poczęstować się małym słodkim 
co nieco. 

Po powrocie do przedszkola panie przygoto-
wały dla swoich wychowanków seans bajkowy, 
gdzie można było obejrzeć ulubione bajki dzie-

cięce sprzed lat. 
Wszystkim Przedszkolakom z okazji ich świę-

ta życzymy radosnego dzieciństwa oraz spełnie-
nia marzeń.

Justyna Bera

W PrzedSzkolU

„Dzień Przedszkolaka jest 
właśnie dzisiaj”…

Słowa tej piosenki rozbrzmiewały w suche-
dniowskim przedszkolu od samego rana w pią-
tek 20 września, bo oto ta data została uchwa-
lona przez sejm w 2013 roku, jako Ogólnopolski 

Dzień Przedszkolaka. Ma podkreślać wagę eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz populary-
zować nowoczesne wychowanie przedszkolne, 
a także integrować przedszkola z różnych regio-

nów kraju oraz środowiska, osoby, instytucje, 
które mają wpływ na wizerunek i jakość ich funk-

cjonowania. Przy okazji dostarcza dzieciom oka-
zję do świętowania, zabawy i czerpania radości 
z bycia przedszkolakiem.

W godzinach przedpołudniowych przedszkola-
ki wraz ze swoimi paniami, w asyście policjantów 
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W PrzedSzkolU

Mały Miś w świecie wielkiej literatury
W październiku suchedniowskie przedszkolaki rozpoczęły swoją przygo-

dę z Małym Misiem w świecie wielkiej literatury. Na inaugurację ogólnopol-
skiego projektu roz-
wijania czytelnictwa 
zaproszono burmi-
strza Cezarego Bła-
cha oraz dyrektor 
Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
Małgorzatę Wi-
śniewską, którzy 
z wielką przyjemno-
ścią  włączyli się do 

realizowanego projektu i przeczytali najmłodszym bajkę Mały Tomek jest 
nieśmiały i opowiadanie o misiu.

Nie zabrakło misiowej gimnastyki oraz wspólnego odśpiewania piosenki 
Czytaj z misiem.

Następnie 
przedstawiciele 
poszczególnych 
grup odebrali plu-
szowe misie, które 
będą towarzyszy-
ły przedszkolakom 
podczas trwania 
projektu. 

Na zakończenie spotkania dyrektor przedszkola Grażyna Milanowicz 
wręczyła wyjątkowym gościom specjalne podziękowania. Najmłodsi z nie-
cierpliwością czekają na  przyjęcie pluszowego misia w swoim domu.

Zapraszamy do śledzenia naszych projektowych poczynań, a także ser-
decznego przyjęcia  misiów w Państwa domach. 

Monika Kamionka

Święto Pieczonego Ziemniaka
Uśmiech, humor i zabawa 
– to dziś najważniejsza sprawa 

Już po raz kolejny w Suchedniowskim Przedszkolu Samorządowym od-
było się Święto Pieczonego Ziemniaka. Tym razem przenieśliśmy się do krainy 
Ziemniakolandii i wspólnie z Panią Jesienią oraz ziemniakiem Zenkiem ba-
wiliśmy się wspaniale. Dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów, brały udział 
w różnych konkursach, w których głównym bohaterem był ziemniak. Ro-
dzice także świetnie bawili się w przygotowanych dla nich zadaniach i kon-
kursach. Na koniec miłej zabawy była degustacja ziemniaczków i kiełbasek. 

A słodki upominek przygotowała wszystkim Pani Jesień. Pobyt na świeżym 
powietrzu zrobił swoje, gdyż apetyt dopisywał dzieciom. Mamy nadzieję, 
że wspólnie spędzony czas  dostarczył pozytywnych wrażeń.

Monika Kamionka
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z ŻyciA ssP w ostojowie

Wyjątkowa wizyta w Filharmonii 
Świętokrzyskiej

Uśmiechaj się do każdej chwili…. Takie przesłanie towa-
rzyszyło uczniom, nauczycielom oraz emerytowanym pra-

cownikom SSP w Ostojowie podczas niecodziennej wizyty 
w Filharmonii Świętokrzyskiej. 

W dniu 11 października br. mieliśmy okazję przeżyć mu-
zyczną ucztę. Uczestniczyliśmy w koncercie, który był po-
święcony pamięci Anny German. W programie usłyszeliśmy 

najpiękniejsze piosenki z repertuaru artystki, lubiane ze 
względu na melodyjność i poetyckie teksty. Utwory w wy-
konaniu Joanny Nawrot do złudzenia przypominały znaną 
i cenioną śpiewaczkę.

„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”
Pod takim hasłem  uczniowie z SSP w Ostojowie przystąpili w dniach 20-24 września do 

akcji Sprzątanie Świata Polska 2019. Celem  tegorocznej edycji było  podejmowanie  działań, 
dzięki którym nauczy-
my się nie tworzyć nie-
potrzebnych odpadów 
i będziemy stawać się 
coraz bardziej odpowie-
dzialnymi konsumen-
tami, a w konsekwen-
cji nie będziemy 
zaśmiecać ani,  
w takim stopniu 
jak dotąd, zuży-
wać i niszczyć 

środowisko. W całej akcji,  równie ważne jak nieśmiecenie i sprzątanie,  jest  zmia-
na naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i fir-
mach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).  
Uczniowie naszej szkoły sprzątali drogę łączącą Ostojów z ulicą Koszykową oraz 
najbliższą okolicą szkoły. Było bardzo dużo śmieci  plastikowych i szklanych, a na-

Na świętokrzyskim szlaku
W dniu 17 września br. uczniowie klasy V z SSP w Ostojowie uczestniczyli w wyciecz-

ce edukacyjnej w ramach 
projektu Poznaję i chro-
nię własne dziedzictwo 
przyrodnicze. Organiza-
torem był Związek Gmin 
Gór Świętokrzyskich, do 
którego należy gmina Su-
chedniów. 

Pierwszą część wyciecz-
ki stanowiły zajęcia w Świętokrzyskim Parku Narodowym na ścieżce edukacyjnej Kako-
nin-Łysica-Święta Katarzyna. Uczniowie pieszo pokonali kilkukilometrowy szlak z prze-
wodnikiem z ŚPN. Poznali cele i formy ochrony przyrody w Polsce. Obserwowali  unikalne 
naturalne ekosystemy gołoborza i lasu jodłowo-bukowego. Zachwycili się dziedzictwem 
kulturowym naszego regionu na przykładzie kapliczki św. Mikołaja i  zabytkowej chałupy 
w Kakoninie. 

Drugą częścią wy-
cieczki były edukacyjne 
warsztaty pszczelarskie 
w Świętej Katarzynie. 
Uczniowie  dowiedzieli 
się o znaczeniu pszczół 
dla przyrody i człowie-
ka oraz  poznali ich nie-
zwykły świat. Ciekawe 

okazały się też zwyczaje  pszczelarskie. Na zakończenie uczniowie samodzielnie wykonali 
świece na bazie składników pochodzenia naturalnego, czyli wosku pszczelego. 

Wycieczka miała ogromne walory poznawcze i wychowawcze.

wet opony samochodowe. Zebrano kilkanaście worków od-
padów. Udział w akcji Sprzątanie Świata  po raz kolejny udo-
wodnił, że porządki należy zacząć od siebie m.in. poprzez 
kształtowanie właściwych nawyków.
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trasę szlakiem zielonym z Mostek do Suchedniowa, gdzie uczestnicy odwiedzili 
Zagrodę  Atis Alpakoterapia.

Goście mieli okazję poznać kilka twarzy sieci Suchedniow.Naturalnie. Były bli-
skie spotkania z alpakami: Hugo Pako Kenzo Negro i Diego. Były gawędy Panów 
Pszczelarzy i degustacje produktów pszczelich (miód z czekoladą to prawdziwy 
hit). Były białe rzodkiewki, czarne pomidory, sałaty japońskie i mnóstwo innych 
pyszności z gospodarstwa Na Polu u Kopra. Był mini sklepik Eko Suchedniowa 
z MINIŁĄKAMI (nasionka łąki kwiatowej) oraz ĆWIERKARMĄ (karmą dla ptasz-
ków na zimę). Był konkurs z nagrodami od Burmistrza Suchedniowa, który wy-

grał Ryszard Niemiec. Powiatowy Marszobieg Jesienny był doskonałą okazją 
do aktywnego wypoczynku, pogoda dopisała, frekwencja również.

(jk)

rekreAcjA

W sobotę 12 października z udziałem około 150. osób odbył się Po-
wiatowy Marszobieg Jesienny. Jego uczestnicy pokonali  8. kilometrową 

Powiatowy Marszobieg Jesienny z alpakami w tle
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trudnych począt-
kach i pasji. Poka-
zał też dużo zdjęć, 
a nawet dwa Złote 
Medale Mistrzostw 
Świata. Uczniów 
przekonywał, że 
marzenia da się 
spełnić, potrzeba 
tylko dużo pracy 
i motywacji. Mówił 
też o zagrożeniach, 
jakie czyhają na 
młodych ludzi, między innymi używkach. Cieka-

wie poruszał także drob-
ne zdawałoby się sprawy, 
jak wyśmiewanie kolegów 
w szkole. Interesujący wy-
kład, okraszany dobrym 
humorem oraz konkursami 
dla młodzieży bardzo się 
podobał. W sposób humo-
rystyczny przeprowadził 
kilka konkursów z nagro-
dami. 

Marcin Prus w 1996 
roku wywalczył Mistrzo-

stwo Europy, a rok później Mistrzostwo Świata 
Juniorów w piłce siatkowej, był też czterokrot-

nym Mistrzem Polski. Znakomitą karierę prze-
rwała przedwcześnie poważna kontuzja. Obec-
nie jest dziennikarzem sportowym. Prowadzi też 
motywacyjne spotkania dla młodzieży. 

Jacenty Kita

SPort

„Mistrzem być…”

Spotkanie z Marcinem Prusem pod tytułem 
Mistrzem być… odbyło się w piątek 20 września 
na hali sportowo-rehabilitacyjnej w Suchednio-
wie. Pomysłodawczynią i inicjatorkom spotkania 

była Kamila Katarzyna Pająk.
Z 97. krotnym reprezentantem Polski w piłce 

siatkowej spotkała się w dwóch turach młodzież 
ze wszystkich suchedniowskich szkół. 

Marcin Prus opowiadał o swojej karierze, 
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dla najmłodszych.
Przypomnijmy, że inicjatorką wydarzenia 

i pomysłodawczynią zaproszenia Marcina Pru-
sa do Suchedniowa była Kamila Katarzyna 
Pająk, która kilka tygodni wcześniej zorgani-
zowała zbiórkę pieniędzy na wyjazd Zdzisława 
Włodarczyka na Mistrzostwa Świata Masters 
we Włoszech.

Jacenty Kita

warzyszenie Forum Siatkówki 
Wanmięs, a trzecie Starostwo 
Powiatowe Skarżysko Belfry. 
Najlepszym zawodnikiem zo-
stał uznany Dominik Wanko 

(Stowarzyszenie Forum Siatkówki Wanmięs).
Były też konkursy z ciekawymi nagrodami, 

a także licytacja piłki z autografami siatkarzy Oni-
co Warszawa, czyli m.in. z podpisem Bartosza 
Kurka. Piłkę wylicytował Maciej Glijer, suche-
dniowski przedsiębiorca i prezes klubu tenisa sto-
łowego Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów.

W przerwie na parkiecie wystąpiła Forma-
cja Taneczna AXIS, organizatorzy przygotowa-
li również kawiarenkę i mini-miasteczko zabaw 

SPort

Tym razem nie wynik był najważniejszy, ale 
przede wszystkim wielka sportowa, siatkarska 
zabawa. Na okoliczność pobytu w Suchedniowie 
Marcina Prusa, który w koszulce pierwszej re-
prezentacji siatkówki wystąpił 97 razy, 20 wrze-

śnia po południu na hali sportowo-rehabilitacyj-
nej rozegrany został z udziałem sześciu drużyn 
turniej siatkarski.

W turnieju wystąpiły zespoły: Rada Miejska 
w Suchedniowie, Starostwo Powiatowe Skar-
żysko Belfry, Stowarzyszenie Forum Siatkówki 
Wanmięs, Przyjaciele Suchedniowa, Nauczyciele, 
Mieszkańcy Suchedniowa. Po niemal pięciogo-
dzinnych zmaganiach najlepsi okazali się Przy-
jaciele Suchedniowa, drugie miejsce zajęło Sto-

Wspaniała siatkarska zabawa
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