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* burmistrz podsumowuje pierwszy rok,
* prestiżowe wyróżnienie dla firmy ACCAR,
* MRM przeprowadziła świąteczną zbiórkę żywności,
* jubileusz 60. lecia Koła Łowieckiego nr 1,
* jubileusz 60. lecia Trójki,
* w przedszkolu i w szkołach,
* hojny św. Mikołaj oraz dodatek sportowy.
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Czas wigilijnych spotkań

Kiedy myślimy o Świętach Bożego Narodzenia, naszą wyobraź-
nię, obok stajenki betlejemskiej, porusza zawsze rozświetlona, pełna 
kolorowych bombek, świecidełek i słodyczy choinka oraz wigilijna 
wieczerza w gronie najbliższych. Wówczas łaska Boża subtelnie, ale 
i zdecydowanie puka do drzwi naszej duszy. 

Czytaj w tym wydaniu „Gazety”.

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia 
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom Gminy Suchedniów życzą

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Styczeń

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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Czas wigilijnych spotkań
Kiedy myślimy o Świętach 

Bożego Narodzenia, naszą wy-
obraźnię, obok stajenki betle-
jemskiej, porusza zawsze roz-
świetlona, pełna kolorowych 
bombek, świecidełek i słody-
czy choinka oraz wigilijna wie-
czerza w gronie najbliższych. 
Wówczas łaska Boża subtelnie, 

ale i zdecydowanie puka do drzwi naszej duszy. 
W wyjątkowej atmosferze już od 20. lat Koło Gospodyń Wiej-

skich w Mostkach organizuje 
wigilijno – opłatkowe spotka-
nia, dla osób samotnych, cho-
rych, będących w potrzebie, ale 
także ich gości oraz darczyń-
ców. –Oby nasza życzliwość nie 
skończyła się w wigilię – apelo-
wał proboszcz parafii pw. Zesła-
nia Ducha Świętego w Parszowie  
ks. Emanuel Kolatorowicz.

Przybyłych powitał kierow-
nik Wiejskiego Domu Kultury 
w Mostach Krzysztof Szczygieł 
a wśród licznie przybyłych gości 
była m.in. poseł Marzena Okła 

- Drewnowicz, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, członek zarzą-
du Katarzyna Bilska, władze samorządowe gminy z przewodni-
czącą rady miejskiej Małgorzatą Styczeń, radnymi, burmistrzem  

Cezarym Błachem, zastępcą burmistrza Dariuszem Miernikiem, 
sekretarz miasta Ewą 
Kaniewską. Obecni 
byli sponsorzy spotka-
nia, pracownicy insty-
tucji kultury, władze 
samorządowe Wąchoc-
ka z burmistrzem Jaro-
sławem Samelą i jego 
zastępcą Sebastianem 
Staniszewskim,  
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów działając na podstawie art. 

35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, w dniu 01 grudnia 2015 r. 
wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalo-
wej przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach

Lek. stomatolog 
Grzegorz  Ogonowski 

informuje pacjentów o zmianie numeru telefonu. 
Aktualny nr to 601 177 060.

mieszka ńcy Mostek 
i Parszowa.

Okol ic z no ś c iow y  
program świąteczny 
przedstawił zespół Sko-
kotliwi, na który skła-
dały się recytacje oraz 
kolędy i pastorałki. Wy-
stępowi akompaniowali 
Bogusław Sitek – akor-
deon, jednocześnie opie-

kun artystyczny zespołu oraz Zofia Ślęzak - skrzypce. Piękne wier-
sze recytowali Krystyna Żmijewska, Anna Kulińska, Helena Nowak  
i Marian Losek.

Po odczytaniu frag-
mentu Ewangelii i modli-
twie zebrani połamali się 
opłatkiem oraz zasiedli do 
wieczerzy wigilijnej. Ży-
czenia radosnych i pogod-
nych Świąt Bożego Naro-
dzenia złożył burmistrz 
Cezary Błach, ks. pro-
boszcz oraz poseł Marzena 
Okła – Drewnowicz, która 

obdarowała zespół pięknymi, własnoręcznie wykonanymi bombkami. 
Jacenty Kita

PS
Kolejne spotkania świąteczne odbyły się również w CKI w Mich-

niowie 19 grudnia oraz w magistracie w dniu 22 grudnia. Napiszemy 
o tym za miesiąc.
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Wyjątkowe wyróżnienie dla suchedniowskiej firmy
W ogólnopolskim badaniu ja-

kości świadczonych usług przepro-
wadzonym przez Centrum Badania 
Opinii Klientów, obejmujących kilka 
milionów firm działających zarów-

no na rynku ogólnopolskim 
jak i lokalnym, certyfikat FIR-
MA GODNA ZAUFANIA 2015 
otrzymała suchedniowska firma  
ACCAR Auto Serwis. 

To wyjątkowe wyróżnienie 
przyznawane jest za nienaganną 
opinię w internecie, za jakość świadczonych usług i wyróżniające się 

podejście do klientów. Celem pro-
gramu prowadzonego przez CBOK 
jest zbudowanie sieci przedsię-
biorstw – rozpoznawalnych dzięki 
przyznanemu certyfikatowi – któ-
re będą gwarancją jakości świad-
czonych usług i satysfakcji klien-
tów. 

Tu warto też nadmienić, że fir-
ma ACCAR Auto Serwis została wyróżniona przez największy w Pol-
sce internetowy sklep z oponami oponeo.pl rekomendacją Serwis PO-
LECANY za nienaganną opinię ACCAR wśród klientów oponeo.pl 

Jacenty Kita

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

Wszystkim, którzy w trudnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal,

okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 

naszego ukochanego
Męża, Taty i Dziadka

Ś.P. Henryka Garbali
Serdeczne podziękowania 

składają 
żona, syn, córka z rodziną

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, 
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości 

oraz wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej

Ś.P. Mirosawa Jasztala
Serdeczne podziękowania składają pogrążona w żałobie 

żona, córki, zięciowie, wnuki

Koleżance Agnieszce Tusznio
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci ojca

Ś.P. Henryka Garbali
składają

Burmistrz, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchedniów

Okiem burmistrza
W ostatnim czasie w wyniku 

skargi złożonej do Państwowej In-
spekcji Pracy w Kielcach, w szkołach 
na terenie gminy Suchedniów prze-
prowadzona została kontrola przez 
ten urząd. W zaleceniach pokontrol-
nych znalazł się zapis o zapewnieniu terminowej wypłaty wynagro-
dzeń nauczycielom. 

Jak tego dokonać w sytuacji kiedy subwencja otrzymywana z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej nie jest w stanie pokryć kosztów funk-
cjonowania placówek oświatowych? 

Co roku z resortu edukacji na konto gminy wpływa subwencja 
oświatowa. Z tych pieniędzy gmina jest zobowiązana zabezpieczyć 
pensje nauczycieli i koszty utrzymania infrastruktury szkolnej. Dra-
stycznie wzrastają koszty utrzymania wszystkich szkół. Niż demogra-
ficzny powoduje, że dzieci z roku na rok ubywa, klasy są coraz mniejsze 
liczebnie. Subwencja przewidziana jest na ucznia, nie na nauczyciela, 
stąd im mniej liczebne klasy, tym koszty utrzymania szkoły są wyższe. 

Ogółem w sześciu placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Suchedniów zatrudnionych jest 128. nauczycieli na 117,28 eta-
tach. Uczniów we wszystkich szkołach mamy 1069 (w tym przedszko-
le), średnio na jednego nauczyciela przypada 8,35 ucznia. 

Z subwencji gmina jest w stanie pokryć ok. 60 % kosztów prze-
widzianych na oświatę, resztę dokłada z własnych środków budżeto-
wych. Stąd pojawiały się opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla na-
uczycieli. 

Od początku roku do końca listopada 2015 r. gmina Suchedniów 
otrzymała 5.809.239,00 zł. subwencji oświatowej. Na funkcjonowanie 
placówek oświatowych (zespół szkół, trzy szkoły podstawowe, gimna-
zjum, przedszkole) przekazane zostało 10.908.102,00 zł. Po uwzględ-
nieniu środków pochodzących z dotacji (335.570,14 zł.) do funkcjo-
nowania placówek oświatowych gmina ze środków własnych dołożyła 
4.763.293,00 zł. Oznacza to, że środki gminy zaangażowane w po-
krywanie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół nie mogły zostać 
przekazane na inne cele, w tym inwestycje.

Nie ulega wątpliwości, że terminowa wypłata wynagrodzenia na-
leży do podstawowych obowiązków pracodawcy. Termin wypłaty wy-
nagrodzenia dla nauczycieli w sposób jednoznaczny określa Ustawa 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 
191 ze zm.), która w art. 39 ust. 3 stanowi: Wynagrodzenie wypłaca-
ne jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. 
Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Niewypłacenie wy-
nagrodzenia w ustalonym terminie i czasie z całą pewnością oznacza, 
że zobowiązanie nie zostało przez pracodawcę wykonane należycie.

Prognozy demograficzne dla naszej gminy (liczba mieszkańców, 
liczba urodzeń, migracje) są jednoznacznie niekorzystne. Emigracja 
oraz niski poziom urodzeń wskazuje, że dzieci w naszych szkołach 
będzie coraz mniej. Środków z subwencji oświatowej na utrzymanie 
szkół będzie również coraz mniej i coraz więcej środków własnych 
gmina będzie zmuszona przekazywać na funkcjonowanie placówek 
oświatowych. 

Skąd je wziąć? Już dzisiaj dzieje się to kosztem inwestycji, których 
w zasadzie w Naszej Gminie nie ma. W obecnej sytuacji wywołuje to 
określone, najczęściej negatywne emocje. 

Jako cała społeczność stajemy wiec przed koniecznością podjęcia 
decyzji, czy idziemy dalej w tym samym jak dotychczas kierunku, czy 
decydujemy się i akceptujemy zmiany, które wydają się niezbędne.

Cezary Błach

W wigilię magistrat nieczynny
Informujemy, że w wigilię 24 grudnia Urząd Miasta i Gminy bę-

dzie nieczynny w zamian za dzień wolny, który przypada 26 grudnia.
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Szanowni Państwo!
Pierwszy rok mojej pracy na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy  

Suchedniów to czas  porządkowania finansów publicznych, czas nie-
ustannych  starań o zabezpieczenie terminowego regulowania bieżą-
cych zobowiązań, ale przede wszystkim czas poszukiwania rozwią-
zań i podejmowania trudnych decyzji mających na celu racjonalizację 
wydatków i spłatę zadłużenia. Odzyskanie płynności finansowej jest 
bowiem jednoznaczne z odzyskaniem zdolności realizacji inwestycji 
i wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczno – gospo-
darczemu naszej gminy. 

Z uwagi na aktualną kryzysową sytuację finansową, takie działa-
nia naprawcze były priorytetem i z założenia programowego rok 2015 
nie był rokiem inwestycji. Można natomiast nazwać ten rok ROKIEM 
PRZYGOTOWAŃ STRATEGICZNYCH DO INWESTYCJI PLANO-
WANYCH NA KOLEJNE LATA, w ramach perspektywy 2014-2020, 
stanowiącej niepowtarzalną i jedyną szansę na uzyskanie dofinan-
sowania ze środków unijnych w wielu dziedzinach, które w naszym 
mieście wymagają naprawy, jak efektywność energetyczna, rewitaliza-
cja, kanalizacja, a także rozwój przedsiębiorstw, włączenie społeczne 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Jednym z pierwszych kroków było podjęcie trudnej i budzącej 
liczne kontrowersje decyzji o przekazaniu prowadzenia Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie powiatowi skarżyskiemu. 
Decyzja ta wynikała przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. 
W aktualnej sytuacji finansowej, gminy Suchedniów nie stać na utrzy-
mywanie szkoły ponadgimnazjalnej, której prowadzenie należy do za-
dań własnych powiatu.  Musimy skoncentrować się w pierwszej kolej-
ności na  zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie zadań własnych 
gminy, gdzie tak wiele pozostaje do zrobienia. Przekazanie szkoły ma  
nastąpić od 31 sierpnia 2016 roku. 

Kolejną decyzją była zmiana organizacji szeroko rozumianej go-
spodarki komunalnej poprzez przekształcenie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Zmia-
na ta  już w 2016 roku zaowocuje poprawą jakości usług związanych 
z utrzymaniem porządku i pielęgnacją zieleni miejskiej świadczonych 
na terenie gminy, a w konsekwencji poprawą  estetyki i czystości mia-
sta. Do zmiany wizerunku miasta z pewnością przysłuży się także 
nowy sprzęt, zakupiony przez  ZGK w roku 2015 w tym między inny-
mi: profesjonalna kosiarka, piaskarka, przyczepa itp. 

Trzecim przedsięwzięciem o znaczeniu strategicznym będzie re-
organizacja suchedniowskiej  oświaty. W tym przypadku  argumen-
ty mają charakter demograficzny (liczba dzieci spada) i ekonomiczny 
(od  stycznia do listopada  2015 r. łączne koszty funkcjonowania placó-
wek oświatowych wyniosły 10.908.102,14 zł, z czego 4.763.293 zł to do-
datkowe środki przekazane przez gminę poza subwencją oświatową). 
Wszyscy mamy zgodę co do konieczności  przeprowadzenia zmian 
w obszarze oświaty, ale wciąż nie rozstrzygnięta jest kwestia w jaki 
sposób ich dokonać. Konkretną propozycję rozwiązania tej sprawy 
przedłożę Radzie Miejskiej w roku 2016. 

Prawdziwym sukcesem roku 2015 jest uzyskanie przez gminę Su-
chedniów  tzw. białych  certyfikatów - świadectw efektywności ener-
getycznej. Jest to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania 
prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przed-
sięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej. Na początku 2015 
r. zleciłem przystąpienie do przetargu na białe certyfikaty organizo-
wanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniki postę-
powania przetargowego uzyskaliśmy 701 białych certyfikatów. Aktu-
alnie trwa procedura, w wyniku której budżet gminy zostanie zasilony 
kwotą około 500 tys. złotych. 

Efekty podjętych działań obrazują liczby: na koniec 2014 r. zadłu-
żenie w stosunku do dochodów gminy  ogółem wynosiło 60,08 %, na 
koniec roku 2015 wyniesie 55,7%. Zadłużenie spadło z 15,05 mln zł 
do 14,55 mln zł. W 2016 r. planowana jest dalsza spłata zadłużenia, 
które na koniec roku wyniesie 47,5 % w stosunku do dochodów gmi-
ny ogółem. 

Warto podkreślić, że mimo strategii zaciskania pasa w roku 2015 

w obszarze inwestycji mamy kilka powodów do satysfakcji. Po pierw-
sze zakończona została przebudowa drogi w Mostkach. Przedsięwzię-
cie to o wartości ponad 46 tys. złotych zostało w 50%  dofinansowa-
ne ze środków Województwa Świętokrzyskiego. Z kolei przy udziale 
środków Nadleśnictwa Suchedniów zakończono remont poszycia mo-
stu w ciągu drogi gminnej Dobra Dróża – Kaczka. Ponadto, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sfinalizo-
waliśmy zakup gruntów pod drogi, w tym: Szeroka – Langiewicza oraz 
Kościuszki – Poziomskiego. Pozyskaliśmy także dotację w wysokości 
20 tys. zł na usuwanie materiałów zawierających azbest, oraz 15 200 zł 
na sporządzenie ich inwentaryzacji. 

Sprawą dużej wagi w obszarze inwestycji było zawarcie porozu-
mienia w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 751, która prze-
biega przez naszą gminę ulicą Mickiewicza, Bodzentyńską, Berezów 
i do Michniowa. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020, a co najważniejsze 
wkład własny zabezpieczy Województwo Świętokrzyskie. 

Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym 
co jest robione dla nich.  Jestem przekonany, że jakiekolwiek inwesty-
cje „twarde” mają  sens wyłącznie wówczas,  kiedy równolegle i z nie 
mniejszym zaangażowaniem,  inwestujemy w  rozwój zasobów ludz-
kich i budowanie potencjału społecznego. Stąd moim priorytetem jest 
szeroko pojęta aktywizacja społeczności lokalnej i w roku 2015 podją-
łem kilka ważnych działań w tym obszarze. 

Po pierwsze  zainicjowałem powołanie Suchedniowskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych, którego celem jest  wzmocnienie poten-
cjału, mobilizacja zasobów i integracja środowiska lokalnego, a tak-
że wymiana doświadczeń oraz wzmocnienie dialogu obywatelskiego. 
Moja wizja to organizacje pozarządowe jako silny partner samorządu,  
prowadzące działalność gospodarczą, inicjujące działania w obszarze 
gospodarki społecznej , tworzące miejsca pracy.  

Bardzo ważnym krokiem była także decyzja o przystąpieniu do 
konsorcjum projektu Latarnicy 2020.pl dotyczącego edukacji cyfro-
wej dorosłych mieszkańców gminy, w szczególności seniorów. W ra-
mach projektu przez okres 3 lat w kilku pracowniach zlokalizowanych 
w placówkach gminnych, prowadzone będą zajęcia wprowadzające 
w świat internetu i usług cyfrowych, sfinansowany zostanie zakup 
podstawowego sprzętu do pracowni edukacji cyfrowej, a także szkole-
nia dla edukatorów lokalnych i wiele innych działań służących szero-
ko pojętej integracji środowiska lokalnego. 

W ramach współpracy z młodzieżą zainicjowałem powołanie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, która  działać będzie w zakresie wspie-
rania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, oraz 
zwiększenia aktywności młodych ludzi na rzecz rozwoju lokalnego. 

Kolejnym priorytetowym zadaniem w roku 2015 było przystą-
pienie do sporządzenia trzech niezbędnych dokumentów strategicz-
nych: Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (w tym przypadku uzy-
skaliśmy dotację na opracowanie dokumentu w wysokości 11.200 zł), 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 oraz 
Gminnego Programu Rewitalizacji. Konieczność sporządzenia tych 
dokumentów wynika ze standardów europejskich. Będą one stano-
wić dla gminy formalną podstawę do ubiegania się o dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Budowanie 
tych dokumentów ma charakter partycypacyjny, tj. odbywa się z za-
angażowaniem społeczności lokalnej. I tak na przykład w  warszta-
tach strategicznych uczestniczyło ponad 100. mieszkańców naszego 
miasta, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorcy, 
młodzież, lokalni działacze społeczni, członkowie organizacji poza-
rządowych, pracownicy urzędu, szkół i gminnych instytucji. Program 
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Suchedniów, po konsultacjach społecznych  zostaną sfinalizowane 
w ciągu najbliższych miesięcy. Do opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji przystąpimy z początkiem roku 2016. Będziemy ubiegać 
się o jego dofinansowanie ze środków RPO. Jeśli działania pójdą zgod-
nie z planem, w  IV kwartale 2016 r. będziemy gotowi aby wystartować 
w konkursie o środki na rewitalizację obszaru obejmującego między 
innymi suchedniowski zalew, park i ulicę Powstańców 1863 r. 

Dok. na str. 6
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Na początek, po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego, modlitwę odmówił ks. ka-
pelan, wspominając członków koła, którzy 
już odeszli na wieczne łowy. Sygnaliście za-
grali im Pożegnanie. 

Rys historyczny 
koła przedstawił prezes 
Miazga, wspominając 
najważniejsze wydarzenia: 1971 – podział koła i powstanie nowego 
koła Bażant (istnieje do dziś – jego prezesem jest obecny na uroczy-

stości Janusz Kuźdub), 
1976 – pierwsze polowanie 
dewizowe, 1981 – otwar-
cie na Opalu domku my-
śliwskiego, 1995 rok – trzy 
pierwsze miejsca podczas 
zawodów okręgowych, 2005 
– otwarcie kapliczki Huber-
tusa na Opalu.

Jubileusz to czas skła-
dania życzeń i gratulacji, co 

uczynili goście, w tym burmistrz Suchedniowa. –Przez 90.lat istnie-
nia PZŁ w Polsce dobrze gospodarujemy łowiskami. To my jesteśmy 
najlepszymi ekologami i znamy potrzeby zwierząt – mówił Tadeusz  
Fatalski.

Spotkanie było też 
okazją do wręczenia 
odznaczeń. Medale za-
sługi łowieckiej otrzy-
mali Waldemar Paw-
liszak i Emilian Zuba, 
zaś odznaki Zasłużony 
dla łowiectwa kielec-
czyzny Kazimierz Bar-
cicki, Witold Ożóg, 
Roman Musiał i Filip Szymkowiak.

Aktualnie koło liczy 50 członków. Zarząd tworzą: Marek Miazga 
– prezes, Witold Ożóg – łowczy, Wal-
demar Pawliszak – sekretarz, Emilian 
Zuba – skarbnik. Komisji rewizyjnej 
przewodniczy Zbigniew Biskup. Koło 
gospodaruje na dwóch obwodach ło-
wieckich o powierzchni 12.650 ha. By-
tuje na tym obszarze 160 jeleni, 170 
saren, 130 dzików, 270 zajęcy, 350 ba-
żantów, 420 kuropatw, 70 lisów, 70 ja-
rząbków. Ważnym elementem działal-

ności koła jest zimowe dożywianie zwierząt. O skali tej działalności 
świadczą ilości wykładanego 
rokrocznie pokarmu: 3 tony 
karmy suchej, 90 ton karmy 
soczystej, 5 ton karmy treści-
wej, 500 kg soli. Ważne miej-
sce zajmuje działalność edu-
kacyjna m.in. w szkołach.

Darz bór!
Jacenty Kita

j u b i l EuSZ  ko ł A  ło W i E C k i E g o

60.lecie Koła Łowieckiego nr 1
Suchedniowskie Koło 

Łowieckie formalnie zare-
jestrowane zostało w roku 
1955, choć umowy na 
dzierżawę pierwszych te-
renów łowieckich podpi-
sało rok wcześniej. Pierw-
szym prezesem został 

Piotr Krzysztofik, który funkcję 
tę pełnił aż do 1971 roku. Wśród 
założycieli był m.in. Bolesław Bo-
czarski Jurand, jeden z pierwszych 
i bardziej znanych partyzantów 
oddziału Wybranieckich.

12 grudnia w restauracji My-
śliwska w Skarżysku – Kamiennej 
(o lepsze miejsce w okolicy chyba trudno) członkowie koła świętowali 
sześć dekad działalności. Przybyłych powitali najpierw sygnaliści Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz prezes koła 
Marek Miazga a wśród gości byli m.in. Tadeusz Fatalski – przewodni-
czący Okręgowej Rady Łowieckiej, Jarosław Mikołajczyk – przewod-
nicząca zarządu okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, ks. Andrzej 
Madej, diecezjalny kapelan myśliwych, Janusz Mazur z Naczelnej 
Rady Łowieckiej, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, wójt Imielna 
Zbigniew Huk, Kazimierz Barcicki – najstarszy członek koła, leśnicy, 
koledzy myśliwi z sąsiednich okręgów łowieckich. 

Dok. ze str. 5
Warto także wspomnieć o naszym zaangażowaniu w opracowy-

wanie dokumentów strategicznych Lokalnej Grupy Działania Wokół  
Łysej Góry i Powiatu Skarżyskiego. Współpraca z LGD  już w roku 
2016 otworzy szerokie i ciekawe możliwości uzyskiwania dotacji  
w szczególności dla przedsiębiorców i dla organizacji pozarządowych 
działających w partnerstwie z samorządem lokalnym.  

Warto wspomnieć o kilku innych mniejszych przedsięwzięciach, 
które mają istotny wpływ na podniesienie standardu pracy i jakości 
obsługi mieszkańców. Było to między innymi udostępnienie usługi 
związanej z informacją przestrzenną z  wykorzystaniem portalu in-
ternetowego: www.geoportal.gov.pl,  kontynuacja procesu szeroko 
pojętej informatyzacji urzędu, w tym przygotowanie do wdrożenia 
elektronicznego obiegu dokumentów, oraz rozbudowa infrastruktury 
informatycznej w ramach projektu e-świętokrzyskie. Ważnym dzia-
łaniem o charakterze długoterminowym jest realizacja planu szkoleń 
dla pracowników urzędu oraz jednostek podległych z wykorzysta-
niem finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Drodzy Mieszkańcy. Czas chaotycznych decyzji podejmowanych 
pod wpływem impulsu, w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb spo-
łeczności lokalnej już minął. Dotychczas jeszcze nigdy planowanie 
nie było tak ważne przy ubieganiu się o środki na rozwój regionu. 
Prace trwają. Przed nami  ogromne wyzwania i duże przedsięwzię-
cia. Jestem przekonany, że powodzenie w realizacji celów, których się 
podjąłem zależy przede wszystkim od koncentracji  i zaangażowania 
w sprawy strategiczne, bowiem jak powiedział Eurypides Sukces jest 
wynikiem właściwej decyzji. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam 
Wszystkim Mieszkańcom Suchedniowa  serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszel-
kich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie 
prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały 
nowy rok. 

Cezary Błach 
Burmistrz  Miasta i Gminy Suchedniów
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szansę wielu mło-
dym aktorom. Dziś są 
oni czołówką polskiej 
sceny teatralnej i fil-
mowej – Borys Szyc, 
Michał Dorociński, 
Maciej Sztur, Urszula 
Grabowska, Karolina 
Gruszka, Małgorza-
ta Lewińska.

Dyrektor szkoły 
Izabela Głowala-Działak po-
dziękowała gościom za przyby-
cie. Osobne słowa podziękowa-
nia skierowała do Sławomira 
Zielińskiego uważając Go za 
Przyjaciela szkoły. Natomiast 
Mateusz Damięcki na ręce dy-
rektorki przekazał egzemplarz 
książki Józefa Hertela Stefan 
Żeromski i Konstancin z dedy-
kacjami twórców filmu Przed-
wiośnie. Chętni mogli zdobyć 
autografy aktorów, którzy z pu-
blicznością wdali się w poga-
wędkę.

Jacenty Kita

j u b i l EuSZ  T r ój k i

Niezwykli goście w „Trójce”
26 listopada do Szkoły Podsta-

wowej nr 3 w Suchedniowie przybyli 
niezwykli goście. Okazja do organi-
zacji tego wydarzenia była potrójna: 
90. rocznica śmierci Stefana Żerom-
skiego, patrona placówki oraz obcho-
dzone właśnie 60.lecie szkoły, a także 
15.lecie rozpoczęcia prac nad filmem 
Przedwiośnie. Film ten od rana mogła 
oglądać młodzież oraz wszyscy chętni.

Za sprawą Sławomira Zielińskie-

go do szkoły przy-
byli goście, jakich 
w Suchedniowie jesz-
cze nie było: Da-
niel Olbrychski (rola 
Szymona Gajowca), 
Mateusz Damięcki 
(filmowy Cezary Ba-
ryka), a także produ-
cent filmu Dariusz 
Jabłoński, Juliusz 
Braun, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
w czasie gdy powstawał film oraz Sławomir Rogowski, w tamtych 
czasach dyrektor Agencji Filmowej TVP. W sali im. Ireny Zielińskiej 
obecni byli również pierwszy dyrektor szkoły Ryszard Zieliński, pre-
zes Radia Kielce Jarosław Kusto, dyrektor Teatru im. S. Żeromskie-
go w Kielcach Michał 
Kotański, poetka 
Anna Zielińska-Bru-
dek, świętokrzyska 
kurator oświaty Mał-
gorzata Muzoł, bur-
mistrz Cezary Błach, 
grupa radnych, dy-
rektorzy szkół, insty-
tucji kultury, mło-
dzież.

Benefis Przedwio-
śnia poprowadził dyrektor kieleckiego oddziału Telewizji Polskiej Ma-

rek Mikos. –Polska, ko-
biety i troska o drugiego 
człowieka – to były mi-
łości Żeromskiego 
i o tym opowiada Przed-
wiośnie – mówił Daniel 
Olbrychski. –Kluczem 
do sukcesu filmu było to, 
że został on przetłuma-
czony na młody język – 
dodał Mateusz Damięc-

ki, który przywiózł 
oryginalny mundur, 
w którym grał swą 
rolę. Aktor osobi-
ście przebrał w niego 
Tomka Burego.

Dariusz Jabłoń-
ski powiedział, że 
reżyser Filip Ba-
jon tym filmem dał 

Świąteczna zbiórka żywności
W wyniku świątecz-

nej zbiórki żywności 60 
paczek trafiło do suche-
dniowskich rodzin. Akcję 
w dniach 11-13 grudnia 
w 6. punktach handlo-
wych przeprowadzili 
członkowie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej wspieranej 
przez ponad 120. wolonta-

riuszy – 2. ze szkół podstawowych, 114. z gimnazjum oraz 9. ze szko-
ły ponadgimnazjalnej.

Organizatorem zbiórki była Młodzieżowa Rada Miejska w skła-
dzie: Katarzyna Łopacka, Patrycja Gryz, Patrycja Wojtyna, Karol 
Franczyk, Mateusz Ubysz, Bartek Graba, Hubert Koziński, Paweł 
Kowalczyk, Kamila Frontczak, Ania Kazarjan, Kinga Kowalik, 
Matylda Radzięda, Wiktoria Miernik, Julia Pająk, Radek Żak, pod 
opieką Anity Sołkiewicz, Pauliny Pedryc, Łukasza Gałczyńskiego.

Koordynatorzy ak-
cji składają podziękowa-
nia dla wszystkich wolon-
tariuszy i mieszkańców 
za hojność i dobre serce, 
sklepom za umożliwie-
nie organizacji zbiórki: 
Gasco, Lewiatan Bugaj, 
Delikatesy przy Moście, 
Tesco, Robert, Lewiatan 
Dom Towarowy.

Specjalne podziękowanie dla pani Marii Zuby i Michała Gałczyń-
skiego za nieodpłatny wydruk plakatów i ulotek

Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowska s t yc z e ń  20168

jubilEuSZ Trójki

Jubileusz 60.lecia „Trójki”
1 września 1955 roku 

w budynku przy ul. Kielec-
kiej przejętym od Dyrekcji 
Okręgowej Szkolenia Za-
wodowego w Kielcach, 255. 
uczniów po raz pierwszy 
rozpoczęło naukę w Szko-
le Podstawowej nr 3. Na 
pierwszej stronie Kroniki 
szkolnej czytamy:

Szkoło, która jesteś mistrzynią życia,
prowadź nas prze tajemną krainę Wiedzy,
rozwijaj potęgę i bogactwo naszych Uczuć i Myśli,
byśmy mogli stać się budowniczymi Szczęścia i Pokoju,
we własnej Ojczyźnie i świecie

Mimo upływu sze-
ściu dekad słowa te na-
dal są aktualne. 27 li-
stopada odbyły się 
uroczystości jubileuszo-
we, które rozpoczęto 
Mszą św. sprawowa-
ną przez ks. Grzegorza  
Łabędzia. Witając 
obecnych na nabożeń-

stwie ks. proboszcz Ma-
rek Migocki mówił: 
-Szkoła kształtuje mło-
de pokolenia oraz przy-
szłą polską inteligencję. 
W homilii zaś ks. Grze-
gorz stwierdził: -Nauka 
to pokłon dla rozumu. 
Nauka ma nas rozwijać, 

w myśl tak prostego po-
wiedzenia Jak posiejesz, 
tak zbierzesz. Uroczysto-
ści kościelne uświetniła 
obecność pocztu sztan-
darowego oraz występ 
chóru szkolnego pod kie-
runkiem Urszuli Piasty-
-Kuszewskiej.

Uroczystości kon-
tynuowano w szkole. 
Najpierw wprowadzo-
ny został poczet sztan-
darowy i odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskie-
go. Obecnych powitała 
dyrektor szkoły Izabe-
la Głowala – Działak 
i jej zastępczyni Re-
nata Wikło. - Każdy 
ma swoje ulubione 

miejsce w dzieciństwie, 
to jest ojczyzna duszy – 
pisał w Przedwiośniu Ste-
fan Żeromski - mówiła 
dyrektorka Trójki Izabela 
Głowala-Działak. Wśród 
przybyłych byli ks. pro-
boszcz Marek Migocki, 
poseł Maria Zuba, se-
kretarz powiatu Małgo-
rzata Łakomiec, władze 
miejskie z przewodni-
czącą rady Małgorzatą  
Styczeń i burmistrzami Cezarym Błachem i Dariuszem Miernikiem. 
Szczególnie ciepło powitała byłych dyrektorów szkoły: Ryszarda  

Zielińskiego, Jerzego  
Fąfarę i Hannę Miernik, 
których młodzież uhonoro-
wała kwiatami. Obecni byli 
emerytowani i aktualni na-
uczyciele szkoły, jej absol-
wenci, przedstawiciele in-
nych szkół, stowarzyszeń, 
instytucji i firm współpra-
cujących z placówką na co-
dzień.

Część artystyczną po-
prowadził Marek Gałczyń-
ski –W przygotowanym 
programie historia przepla-
tać się będzie z teraźniej-
szością. Zajrzymy w oczy 
przeszłości, w której nieje-
den z nas dziś się przegląda. 
Autorem scenariusza była 
Marta Przeorska. 

Uczniowie, rodzice 
a także nauczyciele wy-

stąpili w okolicznościowym programie artystycznym. Uczniowie 
w formie telegraficznych informacji przekazywali najważniejsze wy-
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jubilEuSZ Trójki

Rafał Olbromski z Popiołów, Szymon Gajowiec z Przedwiośnia, 
Azja Tuhajbejowicz, Andrzej Kmicic, Tuhaj-bej, Gerwazy, Piastun 
(nie sposób wymienić tu wszystkich ról), czyli Daniel Olbrychski oraz 
Cezary Baryka z Przedwiośnia, ordynator Krzysztof Radwan, proku-
rator Frydrych, mały Jurek Zarychta, czyli Mateusz Damięcki gościli 
w naszej szkole z okazji potrójnych rocznic- 90. lat od śmierci Stefana 
Żeromskiego, 60.lecia SP3 w Suchedniowie, 15. lat od powstania fil-
mu Przedwiośnie. Przybył również producent Przedwiośnia, Dariusz  
Jabłoński. 

Aby opisać to, co działo się u nas 26 listopada trzeba najpierw 
ochłonąć, potem zebrać myśli i dopiero ubrać je w słowa. A dziś skła-
dam Panom serdeczne, ogromne podziękowania. Jako Szkoła czujemy 
się zaszczyceni, wyróżnieni, szczęśliwi, dumni i nie wiem, jacy jeszcze. 
Wiemy, że Panom również się u nas podobało, o czym przeczytaliśmy 
na facebooku Pana  Mateusza Damięckiego.

Pan Sławomir Zieliński – sprawca tego wydarzenia. Dla Pana 
jako podziękowanie sparafrazujemy słowa piosenki, którą dzień póź-
niej na naszej scenie śpiewali uczniowie: Bo jak nie Ty, to nikt tego le-
piej nie zrobi tu.

Dziękujemy panu Markowi Mikosowi, dyrektorowi TVP Kiel-
ce za błyskotliwe i efektowne poprowadzenie spotkania z gwiazdami 
filmu. Dziękujemy również panu Jarosławowi Kusto, prezesowi Ra-
dia Kielce, ekipie TVP 2, Polskiego Radia, Skarżysko Info. Zobaczyć 
i usłyszeć się na antenie, to nie jest zwykła i codzienna rzecz.

Dziękujemy suchedniowskim mediom - Jacentemu Kicie i Szy-
monowi Piaście. Panu Mateuszowi Bolechowskiemu z Echa Dnia 
i jego żonie Magdzie dziękuję również za występ na szkolnej sce-
nie drugiego dnia. Piosenka w waszym wykonaniu Wytrąciłaś mnie 
z równowagi dała nam do myślenia.

Dziękujemy gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili naszą 

Szkołę w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. A byli to: Maria Zuba - po-
seł na Sejm RP, Małgorzata Muzoł - Świętokrzyska Kurator Oświa-
ty, Juliusz Braun - przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, gdy powstawał film, Sławomir Rogowski - wtedy dyrektor 
Agencji Filmowej TVP, Michał Kotański - dyrektor Teatru im. Ste-
fana Żeromskiego w Kielcach, Anna Zielińska - Brudek – poetka, 
Małgorzata Łakomiec - sekretarz powiatu, ks. Marek Migocki - pro-
boszcz parafii, Cezary Błach - burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,  
Małgorzata Styczeń - przewodnicząca Rady Miejskiej, Radni Rady 
Miejskiej, Dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, dyrekto-
rzy instytucji suchedniowskich, przyjaciele szkoły.

Szczególnie jestem wdzięczna p. Ryszardowi Zielińskiemu, 
pierwszemu kierownikowi szkoły oraz wcześniejszym dyrektorom  
p. Jerzemu Fąfarze i p. Hannie Miernik oraz wszystkim emerytowa-
nym pracownikom i nauczycielom szkoły.

Aby godnie przyjąć tak wspaniałych i miłych gości potrzebne było 
ogromne zaangażowanie bardzo wielu ludzi, którzy nie szczędzili cza-
su, wysiłku i życzliwości. Oto osoby, które przyczyniły się do zorga-
nizowania uroczystości w SP3, a tym samym reklamy naszej szkoły 
i Suchedniowa nie tylko w kraju, ale i poza granicami (relacje były 
emitowane również w Telewizji Polonia).

Dziękuję Rodzicom: Monice Bator, Agacie Kożuchowskiej, Jo-
lancie Żońcy, Małgorzacie Tumulec, Katarzynie Bober, Marioli 
Więckowskiej, Agnieszce Andrzejewskiej, Waldemarowi Krogulco-
wi i Marcinowi Pałacowi, Państwu Tomaszowi i Annie Zubińskim, 
Mateuszowi i Magdzie Bolechowskim.

Radzie Miejskiej za ufundowanie tortu.
Jestem wdzięczna Panom Cezaremu i Piotrowi Przeworskim za 

profesjonalne filmowanie i montaż materiałów jubileuszowych.
Nasz były uczeń Paweł Zubiński zapewnił drugiego dnia fachowe 

nagłośnienie. Była uczennica Jolanta Wolańczyk jest współautorką 
obrazu Tradycje pielęgnujemy, marzenia spełniamy.

Na naszej szkolnej scenie 27 listopada wystąpili również inni ab-
solwenci: Marta Świtek, Bartek Wilkowski, Zuzia Lech, Patrycja 
Gryz, Ada Zubińska, Adam Fudala, Weronika Miernik, Weroni-
ka Adamiec.

Dziękuję Państwu Dorocie i Waldemarowi Franczykom za wy-
pożyczenie zastawy, Panu Andrzejowi Karpińskiemu i Pani Joannie 
Piasta-Siechowicz za wypożyczenie sztalug. 

W imieniu emerytowanych i obecnych nauczycieli i pracowników 
serdecznie dziękuję Siostrom z Zakonu Sióstr  Imienia Jezus za umoż-
liwienie nam odwiedzenia budynku starej szkoły.

Moi drodzy Nauczyciele i Pracownicy SP3!
Odkryliście przed nami swe dodatkowe talenty: recytatorskie, ak-

torskie, plastyczne, wokalne, muzyczne, organizatorskie a nawet ku-
linarne. Wasza inwencja twórcza, pomysłowość nie mają granic, wy-
konanie jak zawsze na najwyższym poziomie, zaangażowanie swoje, 
umiejętność zaangażowania uczniów – ogromne. Pracować z Wami 
to zaszczyt i radość.

Izabela Głowala – Działak
Dyrektor Szkoły

To były słodkie uroczystości - podziękowania

darzenia w dziejach szkoły  
i w ten nietypowy sposób 
odbyliśmy podróż senty-
mentalną. Na scenie za-
prezentowali się również 
rodzice i nauczyciele. Na 
wielu twarzach było wi-
dać wzruszenie a niejed-
nokrotnie zakręciła się na-
wet łezka, zwłaszcza wtedy, 

kiedy zobaczyli klip poka-
zujący dawną szkołę przy 
ul. Kieleckiej. 

Z okazji 60-lecia przy-
gotowano także okolicz-
nościową broszurkę oraz 
poczęstunek, przy którym 
spotkało się wiele pokoleń 
uczniów i nauczycieli.

Jacenty KIta
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Spotkanie diabetyków

12 grudnia w swej siedzibie w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej 
im. Jana Pawła II spotka-
li się suchedniowscy dia-
betycy, od 2009 zrzesze-
ni w miejskim oddziale 
Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków. Okazja 
ku temu była podwój-
na – zbliżające się święta 
oraz obchody Światowe-
go Dnia Walki z Cukrzy-

cą, który obchodzo-
ny był 14 listopada. 
Dzień ten ustanowio-
ny został w roczni-
cę urodzin odkryw-
cy insuliny Frederica 
Bantinga przez Mię-
dzynarodową Fede-
rację Diabetologiczną 
w 1991 roku. Cukrzy-
ca określana jest mia-

nem epidemii XXI wieku. W Polsce choruje na nią około 3 mln osób, 
z czego 1/3 o tym nawet nie wie.

Przybyłych na spotkanie powitała prezes oddziału Sylwia Janik 
a wśród gości byli ks. proboszcz Marek Migocki, burmistrz Cezary 
Błach, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Magdalena Ogonowska, wiceprezes zarządu okręgowego w Kielcach 
Mirosław Kobiec, dia-
betycy ze Skarżyska – 
Kamiennej z prezesem 
Stanisławem Regułą.

Podczas spotka-
nia sekretarz oddziału 
Bogusława Krogulec 
przybliżyła zebranym 
podstawowe informa-
cje na temat choroby, 
jej leczenia oraz konsekwencji braku leczenia. Na temat stosowania 

pomp insulinowych 
mówił Ryszard 
Wojdat. Burmistrz 
Błach zadeklaro-
wał wolę współpra-
cy ze stowarzysze-
niem i uczestnictwa 
w jego pracach.

Uroczysty cha-
rakter spotkania, na 
które przybyło oko-
ło 40. z 82. członków 

stowarzyszenia podkreślała obecność pocztu sztandarowego.

Druga część spotkania miała charakter świąteczno – wigilijny. Ks. 
proboszcz przybliżył historyczny kontekst narodzin Jezusa i złożył ży-
czenia świąteczne. Podobnie uczynił burmistrz, a zebrani zaśpiewali 
kolędę Wśród nocnej ciszy. Połamano się opłatkiem, składano wzajem-
ne życzenia oraz konsumowano wigilijne potrawy.

Jacenty Kita
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Zafascynowani Sienkiewiczem
1 grudnia 2015 r. w Ze-

spole Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza odbył się 15. 
jubileuszowy Konkurs Re-
cytatorski Fascynacje Sien-
kiewiczowskie. Przybyłych 
13. młodych recytatorów 
z pięciu szkół w imieniu 
organizatorów powitali 
dyrektor szkoły Grzegorz 
Michnowski oraz zastęp-
ca burmistrza Dariusz  

Miernik. Zanim rozpoczęły się zmagania na słowa zasady konkursu 
przybliżył jego główny organizator Michał Redlica.

Umiejętności recytatorskie oceniało jury w składzie: Mariola  
Pasek, Małgorzata Rek, Zenon Juchniewicz, które po zakończeniu 
prezentacji ogłosiło wyniki: 

I miejsce: Marlena Śliwa z II LO im. A. Mickiewicza (recytowała 
m.in. fragment Potopu), 

II miejsce: Urszula Krzemińska z I LO im. J. Słowackiego (Rodzi-
na Połanieckich), 

III miejsce: Patrycja Skrocka z ZS Ekonomicznych im. Mikołaja 
Kopernika (Pan Wołodyjowski).

Ponadto Jury wyróżniło: Aleksandrę Mikita z II LO (Pan Włody-
jowski), Wiktorię Bogusiewicz z Gimnazjum w Suchedniowie (Żura-
wie), Klaudię Michtę z ZS im. H. Sienkiewicza (Ogniem i Mieczem). 

Dzięki hojności sponsorów z zaprzyjaźnionych ze szkołą suche-
dniowskich firm ufundowano cenne nagrody. Dyrekcja ZS im. H. 
Sienkiewicza w Suchedniowie oraz organizatorzy konkursu składają 
podziękowania wszystkim darczyńcom za zaangażowanie w rozwój 
młodzieży i wspieranie młodych talentów. Tegorocznymi sponsorami 
byli: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Deltabud Ostojów, Pizzeria 
Na Hali, Baros, ACCAR, MotoGross, Urząd Miasta i Gminy Suched-
niów.

Jacenty Kita

k u lT u r A

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”
W miesiącu wrześniu br. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna  im. Jana Pawła II w Su-
chedniowie, złożyła wniosek do 
Instytutu Książki, który ogłosił 
nabór do Programu Kraszew-

ski. Komputery dla bibliotek 2015. 6 listopada okazało się, że nasza bi-
blioteka znalazła się na liście  pozytywnie rozpatrzonych wniosków. 
W tym roku jesteśmy jedyną bi-
blioteką z województwa święto-
krzyskiego, której udało się speł-
nić wszystkie wymagania założone 
w regulaminie programu.

Na realizację zadania prze-
znaczono 18 580 zł. Dofinansowa-
no z Instytutu Książki 85% z całej 
kwoty. W ramach realizacji zada-
nia zakupiłyśmy 4 zestawy kom-
puterowe w skład którego wchodzą: oprogramowanie i urządzenie 

wielofunkcyjne. 
Zakupiony sprzęt znajduje 

się w czytelni. Ze sprzętu  mogą 
korzystać wszyscy użytkownicy 
odwiedzający bibliotekę. Dostęp 
do Internetu jest bezpłatny, na-
tomiast korzystanie z urządzenia 
wielofunkcyjnego zgodne z cen-
nikiem obowiązującym w naszej 
bibliotece. 

 Bibliotekarze wykorzystują sprzęt do elektronicznej obsługi pro-
cesów bibliotecznych min.: katalogowanie zbiorów i udostępnianie 
czytelnikom katalogu on-line. Istniejący katalog on-line można już 
przeglądać ; link jest umieszczony na stronie biblioteki pod nazwą Ka-
talog

Zachęcamy do korzystania  z naszych zasobów.
M.W.

Zespoły nagrodzone
Podczas ostatniej sesji rady 

powiatu skarżyskiego wręczo-
no nagrody finansowe dla kół 
gospodyń wiejskich z Mostek 
i Michniowa, które rywalizo-
wały o miano najsmaczniej-
szej potrawy podczas Powiato-
wego Marszobiegu Jesiennego 
w tzw. Potyczkach kulinarnych. 
Przypomnijmy, że Mostko-

wianki przygotowały dla 
uczestników marszobiegu 
pazibrodę, a Michniowan-
ki pierogi. Obie potra-
wy głosami uczestników 
marszobiegu zdobyły jed-
nakowe uznanie. 

Nagrody Starosty 
Skarżyskiego w wyso-
kości po 400 zł wręczyli 
przedstawicielkom kół gospodyń starosta Jerzy Żmijewski i przewod-
nicząca rady powiatu Bożena Bętkowska.

(jaki)
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Przedszkolne czary - mary
Komu bliski czarów świat
kto u Andrzeja szuka rad
ten zostanie zaproszony
na zabawę wymarzoną.
Unieś głowę, spójrz do góry 
czarodziejski proszek z chmury
spada, tańczy i wiruje
wszystkie dzieci zaczaruje.

Andrzejki to tradycja ludowa pielęgnowana od najdawniejszych 
czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obchodzona nie 
tylko w Polsce, ale w innych krajach też np. w Niemczech, Szwajca-
rii. Dawniej w dniu św. Andrzeja wróżyły sobie panny, które bardzo 
chciały wyjść za mąż. Wróżby odbywały się w samotności przy zapa-
lonych świecach, zasłoniętych oknach - wieczorami. W postaci zbli-
żonej do dzisiejszej andrzejkowe wróżby pojawiły się na przełomie 
XVI i XVII wieku. Przetrwały do dziś, mimo że przez stulecie Kościół 

potępiał je jako zabobony. Dzisiaj wróżby stały się okazją do spotkań 
i zabaw andrzejkowych często przy muzyce. Do dziewcząt dołączy-
li chłopcy, którzy też chcą się dowiedzieć, jaka czeka ich przyszłość.

W przedszkolu jak co roku, każdy wieczór andrzejkowy należał 
do wyjątkowych i magicznych. Zabawy w poszczególnych oddziałach 
odbywały się przez trzy dni, od 24 do 26 listopada. Zanim rozpoczęło 
się wspólne czarowanie i przepowiadanie przyszłości wszyscy, którzy 

przybyli w tych dniach do 
przedszkola, mieli okazję 
obejrzeć inscenizację baśni 
Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków w wy-
konaniu rodziców naszych 
wychowanków. Jedna baśń, 
ale ze względu na różną ob-
sadę, trzy różne wykona-
nia a każde jakże wyjątko-

we. Wszystko zależało 
bowiem od pomysło-
wości oraz możliwo-
ści aktorskich. Akto-
rzy – amatorzy dołożyli 
wszelkich starań, aby 
przedstawienia się uda-
ły i wszystkim podo-
bały.

Po przedstawieniach dzieci z poszczególnych oddziałów wraz 
ze swoimi rodzicami przenieśli się do swoich sal, aby tam kontynu-
ować przyjemnie rozpoczęty wieczór. Były tańce i zabawy przy muzy-
ce, przepowiadanie przyszłości, odgadywanie, jaką drogę zawodową 
wybiorą dzieci w dorosłym życiu, czy też jakie imię będzie nosił wy-
branek lub wybranka życiowa. Oprócz zabaw na stołach czekał po-
częstunek przygotowany przez rodziców w postaci zdrowych przeką-
sek. Wzrok przykuwały m.in. kolorowe kanapki z ciemnego pieczywa, 
różne zwierzątka wykonane z owoców i warzyw, owocowe szaszłyki 
a nawet ciasta i desery wykonane z soków owocowych czy kolorowych 
galaretek. Wszyscy zgodnie twierdzili, że zabawy należały do udanych 
i w radosnych nastrojach wracali do swoich domów.

Justyna Pałgan

VII Przegląd Pieśni Patriotycznej
 26 listopada przed-

szkolaki z grupy II re-
prezentowały placówkę 
na  VII Przeglądzie Pie-
śni Patriotycznej orga-
nizowanym przez Miej-
skie Centrum Kultury we 
współpracy z Urzędem 
Miasta w Skarżysku - Ka-

miennej. Celem przeglądu było kształtowanie 
postawy patriotycznej, tradycji oraz  zaintere-
sowanie pieśnią żołnierską od najmłodszych 
lat. Naszą placówkę reprezentowała solistka 
– Julia Chylak w pieśni Warszawo ma, któ-
ra swoim delikatnym głosem rozczuliła serca  
całej widowni. Natomiast  Zespół Przedszko-
landia (w składzie: Zuzia C., Julcia Ch., Mi-
chasia D.,  Wiktorka N., Kubuś Ch., Oska-
rek M., Nadusia O., Agatka R., Oliwierek Ś., 
Wiktorek Z. ) radośnie i bez tremy zaśpie-
wał pieśń Płynie Wisła płynie. Dzieci odważ-
nie wkroczyły na scenę mocno dopingowa-
ne przez nauczycielki i rodziców. Warto zaznaczyć że był to nasz debiut 
na dużej scenie i  byliśmy najmłodszymi (4-latki) uczestnikami przeglą-
du. Wszystkie placówki w tej kategorii otrzymały dyplomy a dzieci słod-
kie upominki.

Jesteśmy z Was dumne i gratulujemy. Serdecznie dziękujemy Rodzi-
com za okazaną pomoc.

Monika Kamionka
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200. rocznica utworzenia Królestwa 
Polskiego

W roku bieżącym mija nieco za-
pomniana 200. rocznica utworzenia 
Królestwa Polskiego. Państwo zostało 
utworzone na mocy decyzji Kongresu 
Wiedeńskiego i formalnie – wraz z pod-
pisaniem konstytucji w dniu 27 listo-
pada 1815 roku (ogłoszonej formalnie 
24 grudnia tegoż roku) rozpoczęło swą 
16-letnią egzystencję. Królestwo Polskie 
pozostawało w unii personalnej z Rosją, 
miało ograniczoną suwerenność, jed-
nakże w stosunku do traktatu rozbioro-
wego z roku 1795 był to znaczący krok 

naprzód w historii istnienia polskiej państwowości. 
Na mocy konstytucji w Królestwie funkcje urzędnicze sprawować 

mogli tylko Polacy, językiem urzędowym był język polski, funkcjo-
nowały polskie organy przedstawicielskie – Sejm i Senat oraz polski 
rząd. Dynamicznie rozwijała się gospodarka, powstało wiele nowo-
czesnych jak na ówczesny okres zakładów przemysłowych. Szczegól-
nie dynamicznie rozwijał się Staropolski Okręg Przemysłowy i Okręg 
Dąbrowski. W centralnym okręgu rozwijać zaczął się przemysł lekki 
w tym włókienniczy. Utworzony został Bank Polski – jeden z pierw-
szych w Europie. Intensywną działalność prowadziły instytucje kul-
tury z Towarzystwem Naukowym na czele. W roku 1816 utworzony 
został Uniwersytet Warszawski oraz Naczelna Dyrekcja Dróg. Króle-
stwo posiadało własną armię z polską komendą wojskową. Wielu po-
lityków, wojskowych i uczonych odgrywających czołową rolę w admi-
nistracji, polityce i kulturze państwa miało rodowód w radykalnym 
nurcie patriotycznym epoki Sejmu Wielkiego i czasów napoleońskich. 
Z trudem godzili się oni z faktem ograniczonej suwerenności Polski, 
z drugiej jednak strony wychodzili z założenia, że należy polskość ra-
tować w tym wymiarze w jakim jest to w danej chwili dziejowej moż-
liwe.

Przypominając dzieje Królestwa Polskiego wskazanym jest także 
przypomnieć, iż w roku 1815 utworzone zostały jeszcze dwie jednost-
ki państwowe mające polski charakter – Wielkie Księstwo Poznańskie 
i Rzeczpospolita Krakowska.

Wspomniana rocznica prezentowana była przez Stowarzyszenie 
Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza w okresie od  
6 października do 18 grudnia b.r. (pod patronatem Federacji Regional-
nych Związków Gmin i Powiatów RP i przy współpracy Ogólnopol-
skiego Porozumienia Organizacji Samorządowych). 

W ramach współpracy między Stowarzyszeniem i Samorządem 
Gminy Suchedniów w dniu 1 grudnia wystawa prezentowana była 
w Suchedniowski Ośrodku Kultury. 

Po zakończeniu prezentacji miała miejsce debata historycz-
na z udziałem prelegentów m.in. przewodniczącego Stowarzyszenia 
Grzegorza Świetlika oraz młodzieży.

(jaki)

nie za wszystkie prezenty i do zobaczenia!
Z okazji mikołajek, w przedszkolu został zorganizowany konkurs 

plastyczny pt. Mikołaj jak malowany. Napłynęło mnóstwo prac, wszyst-
kie bardzo ciekawe i pomysłowe. Obecnie można je obejrzeć na wysta-
wie w hallu naszego przedszkola. Każda praca jest kodowana, tak więc 
nie wiadomo, kto jest ich autorem. W poniedziałek 7 grudnia, można 
było oddać głos na jedną wybraną przez siebie pracę. Oddane głosy zo-
staną policzone i na tej podstawie zostaną wyłonieni laureaci oraz zwy-
cięzca. O wynikach konkursu poinformujemy w najbliższym czasie.

Justyna Pałgan

W  SZ ko ł AC h

Wizyta Świętego Mikołaja
To już czas, to już czas…
Prezenty przywieź nam.
My jesteśmy bardzo grzeczni,
Oceń proszę sam

W poniedzia-
łek 7 grudnia już od 
rana w przedszko-
lu rozbrzmiewa-
ły dźwięki piosenek 
o Świętym Mikołaju. 
Dzieci oczekiwały go 
w swoich udekoro-
wanych na tę okazję 
salach z niecierpli-
wością. Na spotkanie 
z Nim przygotowały 
specjalne miejsce, by 

mógł usiąść i odpocząć, wesołe piosenki i wierszyki, którymi chciały 
się odwdzięczyć za przyniesione prezenty. Zastanawialiśmy się, czym 
on przyjedzie skoro nie ma nawet odrobiny śniegu. Padało mnóstwo 

propozycji – samochodem, rowerem, autobusem, aż wreszcie nadszedł 
ten czas i usłyszeliśmy dzwoneczki i pukanie do drzwi. Okazało się, 
że nasz wyczekiwany Gość przyjechał saniami, które zamiast płozów 
miały koła, a cały zaprzęg ciągnęły zaczarowane renifery. Przyznał, że 
jest bardzo zmęczo-
ny, bo w końcu pra-
cował cały poprzed-
ni dzień i noc, by 
zdążyć na czas z pre-
zentami do dzieci 
na całym świecie. 
Dlatego też chętnie 
skorzystał z chwili 
odpoczynku w na-
szym przedszkolu. 
Mikołaj pamiętał 
o wszystkich przed-
szkolakach. Przymknął oko nawet na tych, którym czasem zdarzy się 
rozrabiać i po krótkiej rozmowie oraz wysłuchaniu piosenek i wier-
szyków, obdarował dzieci upominkami. Kto odważny mógł usiąść mu 
na kolanach i uwiecznić tę chwilę na pamiątkowej fotografii. Wszyscy 
byli bardzo  podekscytowani i chcieli jak najszybciej dowiedzieć się, co 
też znajduje się w kolorowym pudełku. Było mnóstwo radości i gwa-
ru przy rozpakowywaniu upominków. Mikołaj wychodząc obiecał, że 
wróci do nas za rok, a więc …. trzymamy za słowo i obiecujemy, iż bę-
dziemy grzeczni i uprzejmi wobec siebie nawzajem. Dziękujemy pięk-
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Andrzejkowe spotkanie z Dobrą Wróżką
Tegoroczne andrzejki 

w SSP w Ostojowie przy-
brały charakter spotka-
nia z Dobrą Wróżką. Ba-
śniowy świat: stoliczku 
nakryj się zapełniły cia-
steczka z życzeniami, ba-
loniki z pozytywnym 
przesłaniem i kostiumy 

postaci znanych dzieciom z literatury i filmu. Kreatywnej zabawie 
w odczytywaniu symboli wpisanych w tradycję towarzyszył taniec.

Edyta Jungowska czyta dzieciom
23 listopada uczniowie SSP 

w Ostojowie w ramach akcji Cała 
Polska czyta dzieciom  uczest-
niczyli w spotkaniu z Edytą  
Jungowską. Odbyło się ono 
w Wojewódzkim Domu Kultury 
im. Józefa Piłsudskiego w Kiel-
cach. Organizatorami przedsię-
wzięcia była Pedagogiczna Bi-
blioteka Wojewódzka w Kielcach 
i Towarzystwo Nauczycieli Biblio-
tekarzy Szkół Polskich Oddział 
w Kielcach. 

Aktorka zabrała dzieci w zaczarowany świat książek Astrid 
Lindgren. Uczniowie poznali warsztat pracy aktora ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy w filmie. Na zakończenie spotkania aktorka 
udzieliła krótkiego wywiadu i rozdała autografy na płytach z nagra-
niem słuchowisk w jej wydaniu.

Godzina Kodowania w Ostojowie
Żyjemy w świecie pełnym komputerów. Zdolność osiągnięcia suk-

cesu w dorosłym życiu w coraz większym stopniu będzie zależała od 

zrozumienia, jak działa technologia informatyczna, która jest dzisiaj 
fundamentem dla każdej branży. 

Uczniowie naszej szkoły kolej-
ny raz uczestniczyli w globalnej akcji, 
w której udział biorą dziesiątki milio-
nów uczniów z ponad 180 krajów. Od 
7 do 13 grudnia uczyli się kodowania 
w ramach Tygodnia Edukacji Infor-
matycznej (Computer Science Educa-
tion Week) i tym samym uczestniczyli 
w największej inicjatywie edukacyjnej, 
za jaką powszechnie uważa się akcję 

Godzina Kodowania ( https://hourofcode.com/pl ).

Larp tematyczny „Przygody z mitologią” 
w SSP w Ostojowie 

Uczestnicy sobotniego spotka-
nia z mitologią wspólnie tworzyli 
i przeżywali opowieść, odgrywając 
role i realizując zadania. Uczniowie 
i nauczyciele wzięli udział w larpie 
tematycznym osadzonym w świe-
cie mitologicznym.

Organizatorami przedsięwzię-
cia było stowarzyszenie Tygiel z Su-
chedniowa a wśród nich rodzice na-
szych uczniów, absolwenci naszej 
szkoły a przede wszystkim pasjona-
ci gier i fantastyki: Justyna Flasiń-
ska, Anna Winiarska, Agnieszka 
Rogala, Krzysztof Rogala, Michał 
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Pajek, Marcin Gaw-
liński, Michał Reut, 
Marcin Obara.  Wnę-
trze budynku szkoły 
zamieniło się w m.in. 
magiczną górę Olimp, 
kuźnię Hefajstosa, 
stajnię Augiasza, bi-
bliotekę Ateny, labi-
rynt Minotaura, rzekę 
Styks. W salach i  na 
korytarzach szkolnych przygotowane zostały stanowiska ze starannie 
dobranymi zadaniami edukacyjnymi związanymi z postaciami mito-
logicznymi. Uczestnicy wykazywali się wiedzą, logiką, sprytem, sa-
modzielnością, wyobraźnią, umiejętnością pracy  w zespole i spraw-
nością fizyczną.

Spotkania ze św. Mikołajem

Widowisko taneczno-mu-
zyczne Dziadek do orzechów 
w opracowaniu Kieleckiego Te-
atru Tańca wprowadziło uczniów 
SSP w Ostojowie w magiczne dni 
spotkań z tajemniczą postacią św. 
Mikołaja. Dzieci spędziły w Kie-
leckim Centrum Kultury bezcen-
ny czas, podczas którego mogły 
obcować ze sztuką najwyższych 
lotów.  Niezwykle istotnym atu-
tem widowiska była dekora-
cja, kostiumy oraz muzyka Pio-
tra Czajkowskiego. Po spektaklu 
uczniowie spotkali się z zaprzy-

jaźnioną ze szkołą 
tancerką Kieleckiego 
Teatru Tańca, panią 
Małgorzatą Ziół-
kowską, która zagra-
ła kilka postaci: Kle-
mentynę, Królową 
Myszy, Różę w walcu 
kwiatów,  Śnieżyn-
kę i rolę Czarnego 
buta w tańcu hisz-
pańskim. Po krótkim 
wywiadzie na temat 

pracy tancerza, dzieci 
nagrodziły występ bra-
wami i wręczyły na jej 
ręce kwiaty dla całego 
zespołu. 

Jednym z bohaterów 
Dziadka do orzechów 
był święty Mikołaj. 
Uczniowie spotkali się 
z tą postacią kilka dni 
później w szkole. Mi-
kołaj odwiedził każdą 
klasę i wręczył upomin-
ki przygotowane przez 
uczniów, każdy dla swojego kolegi lub koleżanki, odpowiadający jego 
marzeniom opisanym wcześniej w liście. Dzień ten nie był dla nas sko-
mercjalizowanym świętem, ale okazją do pokazania, że niesie w sobie 
znacznie głębszą wartość daru człowieka dla drugiej osoby.

Przedszkolaki z SSP w Ostojowie w teatrze
10.12.2015 r. dzie-

ci z klasy przedszkol-
nej pojechały do Teatru 
Lalki i Aktora Kubuś 
w Kielcach, aby obej-
rzeć przedstawienie pt. 
Kopciuszek. Spektakl 
ten to opowieść o tym, 
że los sprzyja ludziom 
dobrym i szlachetnym, 
ale również o cudowno-
ści i niezwykłości świa-
ta. Oprócz Wróżki dzie-
ci widziały gadającego 
kota, śpiewające warzy-

wa i mówiące dziwny-
mi językami przedmio-
ty. Dla małych widzów 
atrakcyjne i przyciągają-
ce uwagę były lalki typu 
mappet oraz piosenki 
i muzyka funky połączo-
na z jazzem. 

Wyjazd do teatru 
wzbudził pozytywne 
emocje i uczucia, o czym 
świadczyły uśmiechy 
i rozmowy po zakończeniu przedstawienia. Za sprawą magii teatru la-
lek, które dały dzieciom niezapomniane przeżycia, zostały rozbudzo-
ne zainteresowania sztuką.

Będą nas reprezentować w powiecie
Artur Kinsman (kl. V)  i Michał Łutczyk  (kl. VI)  z SSP w Osto-

jowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursów przed-
miotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w  Kiel-
cach. Artur weźmie udział w konkursie języka angielskiego a Michał 
w konkursie matematyczno-przyrodniczym. 

Eliminacje powiatowe już w styczniu, zatem  czasu na przygoto-
wanie niewiele. Życzymy więc  powodzenia i będziemy mocno trzy-
mać kciuki.
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„Szkoła Dialogu” w Suchedniowie
22. osobowa grupa uczniów Gimnazjum im. Stanisława Staszi-

ca (Julia Dawidowicz, Dagmara Sputo, Marta Świtek, Małgorzata 
Sztando, Sandra Stępień, Julia Pańczyk, Anna Kuszewska, Nata-
lia Chrząszcz, Jakub Stępnik, Olga Rzeszutek, Ewelina Tuśnio, Ju-
lia Górniak, Patrycja Wawrzeńczyk, Maria Wierzbińska, Weronika 
Skrzeczyna, Izabela Działak, Nina Łakomiec, Wiktoria Krogulec, 
Bartłomiej Rasztabiga, Zosia Obarska, Wiktoria Miernik, Julia Pa-
jąk) zgłosiła się do projektu Szkoła Dialogu mającego na celu odkryć 
historię mniejszości żydowskiej na terenie naszego miasta. 

W toku jego realizacji odbyły się 4 warsztaty na których dopra-
cowaliśmy szczegóły przeprowadzenia wycieczki, która była punktem 
kulminacyjnym naszego projektu. Była ona skierowana do wszystkich 
grup wiekowych mieszkańców Suchedniowa, zainteresowanych pozo-
stałościami kultury żydowskiej. Kilkadziesiąt osób (w tym duża liczba 
młodzieży gimnazjalnej) przybyła aby zobaczyć owoce naszej pracy. 
Nie zawiedli nas także dorośli. Swoją obecnością zaszczycił nas redak-
tor bloga Nasz Suchedniów, pan Szymon Piasta, który umieścił wpis 
o naszym projekcie na swojej stronie internetowej. Odwiedziła nas 
także pani Beata Lis - przedstawicielka rodziny posiadającej dyplom 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Nie zabrakło również reprezen-
tanta Rady Miejskiej, pana Pawła Słomy, przewodniczącego Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Na wycieczce po-
jawili się także przedstawiciele prasy, m.in. redaktor lokalnej gazety, 

pan Jacenty Kita. Pierwszym punktem wycieczki był Suchedniowski 
Ośrodek Kultury Kuźnica. Tam opowiedzieliśmy zebranym gościom 
historię naszego projektu oraz przedstawiliśmy wyniki ankiety prze-
prowadzonej w trakcie jego przygotowania. Wynikało z niej, że Su-
chedniowianie mają przeciętną wiedzę, na temat kultury żydowskiej. 
Następnie przeszliśmy pod popiersie dr. Witolda Poziomskiego, gdzie 
przedstawiona została jego biografia i związek z suchedniowskimi Ży-
dami. Potem odwiedziliśmy Dom Rabina, gdzie dowiedzieliśmy się 
o historii suchedniowskiego rabina. (Wiele z tych informacji uzyska-
liśmy od jego prawnuczki, pani Gili mieszkającej w Izraelu). Kolejno 
przeszliśmy na ulicę Powstańców, dawniej Handlową, gdzie pozna-
liśmy zwyczaje i codzienne życie żydowskich handlarzy. Następnym 
punktem wycieczki było miejsce dawnej synagogi przy ulicy Bodzen-
tyńskiej. Opowiedzieliśmy tam, jak kiedyś wyglądał dawny dom mo-
dlitw żydowskich mieszkańców. Przedostatnim przystankiem był 
suchedniowski park, w którym, w czasach okupacji hitlerowskiej, spę-
dzano Żydów do wywózki. Na koniec odwiedziliśmy stację kolejową, 
na której poznaliśmy tragiczne losy wywiezionych do obozów zagła-
dy Żydów.

Bartłomiej Rasztabiga

„Lan-Party Suchedniów”

Impreza dla miłośników 
gier komputerowych odby-
ła się w dniach 11-13 grudnia 
w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica. Organizato-
rami wydarzenia byli Patryk  
Herman i Mikołaj Michta, 
wzięło w nim udział ponad 

100. graczy z Suchednio-
wa, terenu powiatu skar-
żyskiego, Kielc i Pieko-
szowa oraz 12 drużyn po 
5. zawodników każda.

Gracze zmierzyli się 
w turniejach indywidu-

alnych w grach: FIFA oraz 
Counter-Strike Global Of-
fensive i CS:Go.

Zwycięzców nagro-
dzono w niedzielę a za-
wodników wsparli Suche-
dniowski Ośrodek Kultury 
Kuźnica, firma Sam-Net 
oraz Urząd Miasta i Gmi-
ny.

(jaki)

„Papierowy zawrót głowy”
10 grudnia w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych  odbył 

się konkurs fryzjerski pt.: Papierowy zawrót głowy. W konkursie brały 
udział następujące szkoły: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suche-
dniowie, Zespól Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, Niepubliczne Technikum 
w Starachowicach oraz Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych 
w Skarżysku-Kamiennej.

Choć konkurs stał na wysokim poziomie, to jednak  nasze uczen-
nice nie wróciły do szkoły z pustymi  z rękoma. W kategorii Kreatyw-
na stylizacja Klaudia Obara z klasy I technikum wraz z modelką  
Kingą Dębowską zajęły III miejsce. Natomiast w kategorii Kreatywna 
fryzura Sylwia Kłys z klasy II technikum z modelką Patrycją Wojtyną 
uplasowały się na II pozycji. W konkursie uczestniczyła także Agata 
Plewa z kl. III technikum.

G.M.
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Sportowa teraźniejszość i wspomnienia
11 grudnia w Zespole Szkół Samochodowo Usługowych w Skar-

żysku – Kamiennej z inicjatywy Starostwa Powiatowego odbyła się 
wieczornica sportowa pod nazwą Sport w powiecie skarżyskim z nutą 
wspomnień w tle. Uczestniczyli w niej trenerzy i zawodnicy z Suche-
dniowa oraz zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

Była to doskonała okazja do przypomnienia historii skarżyskiego 
sportu oraz nagrodzenia zawodników z terenu powiatu skarżyskiego, 
którzy w 2015 roku osiągnęli międzynarodowe sukcesy oraz czołowe 
miejsca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
ogólnopolskie związki sportowe. 

Wieczornica roz-
poczęła się pokazami 
tanecznymi, podczas 
których prezentowa-
li się Ewelina Wojcie-
chowska i Przemysław 
Zdziech z Centrum 
Tańca w Radomiu. 

Później przyszedł 
czas na przypomnienie 

historii sportu na terenie powiatu skarżyskiego. 
O sporcie w powiecie skarżyskim opowiadali zaproszeni specjalni 

goście, którzy odnosili duże sukcesy sportowe wiele lat temu i do dziś 
nie zrezygnowali z aktywności sportowej. 

Wśród nich znaleźli się m.in. 
Stefan Pawlukiewicz - nauczy-
ciel, trener badmintona w klubie 
MKS Orlicz Suchedniów, które-
go zawodnicy mają sukcesy na 
arenie ogólnopolskiej i między-
narodowej oraz Zdzisław Wło-
darczyk – Orlicz Suchedniów, 
wszechstronny sportowiec, któ-
ry zajmował się w swojej karie-
rze lekkoatletyką, piłką  nożną, 
a nawet podnoszeniem ciężarów.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań trenerom i za-
wodnikom. Wyróżnienia otrzymali także: 

- Orlicz Suchedniów – badminton, trenerzy - Stefan Pawlukie-
wicz, Aleksandra Dąbczyńska oraz zawodnicy: Wiktoria Dąbczyń-
ska, Zuzanna Glijer, Izabela Pajek, Marcin Wnuk;

- Ognisko TKKF Olimpik Suchedniów, trener - Stanisław Wikło, 
zawodnicy: Marek Gałczyński, Tomasz Stopa, Zbigniew Przyjem-
ski, Stanisław Wikło, Joanna Stobiecka, Agnieszka Brojek - Garwo-
lin, Jolanta Brzeźnicka - Garwolin.

(jaki)

Morsy w Mostkach biły rekord Guinnessa
13 grudnia w samo 

południe 37. Morsów 
m.in. z Mostek, Parszo-
wa, Suchedniowa, Skar-
żyska – Kamiennej i Sta-
rachowic zebrało się nad 
zalewem w Mostkach, aby 
uczestniczyć w biciu re-
kordu Guinnessa w naj-

większej ilości równocześnie kąpiących się 
morsów w wielu miejscach. Aby pobić re-
kord, próbę w Polsce musiało podjąć po-
nad 1799 osób w minimum 10. punktach.

O 12.00 sygnał do wejścia do wody dał 
burmistrz Cezary Błach, który wraz ze 

swym zastępcą Dariuszem Miernikiem byli sędziami zawodów. Tem-
peratura wody wynosiła 3 stopnie a otoczenia 4 stopnie Celsjusza. Po 

50. sekundach morsy uzyskały wymagane po pas zanurzenie, kolejne 
3,5 minuty musieli przebywać w wodzie i dopiero wówczas zaczęli po-

nownie zmierzać na plażę. Ostatni z nich wyszedł po 6 minutach. Każ-
dy otrzymał pamiątkowy dyplom a o tym, czy rekord udało się pobić, 
dowiemy się po 20 grudnia.

Jacenty Kita
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Hodowcy gołębi podsumowali sezon
28 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji spotkali się członkowie 

suchedniowskiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych. Doroczne spotka-
nie było okazją do pod-
sumowania tegorocznego 
sezonu lotów.

Przybyłych powi-
tał prezes liczącej 55 
osób sekcji Sławomir 
Pająk, będący od kil-
ku tygodni prezesem 
zarządu okręgowego 

w Kielcach. Wśród gości znaleźli się m.in. członek zarządu powiatu Bo-
gusława Krawczyńska, burmistrz Cezary Błach, zastępca burmistrza  
Dariusz Miernik, przewodnicząca Rady Gminy w Łącznej Monika 
Pająk oraz wójt tej gminy Romuald Kowaliński. Prezes podsumo-

wał miniony sezon, 
w którym zorgani-
zowanych zostało 14 
lotów sportowych 
w różnych katego-
riach. Następnie naj-
bardziej utytułowa-
nym właścicielom 
gołębi pocztowych 
wręczono dyplomy 
i puchary. Wśród naj-

częściej nagradzanych byli m.in. 
Karol Pająk, Jarosław Sznaucner, 
Tomasz Bryczkiewicz, Grzegorz 
Pająk, Tadeusz Fąfara, Wojciech 
Ślusarczyk, Jan Pardoła, Jerzy 
Gruba, Michał Mik.

Obecni na spotkaniu samorzą-
dowcy życzyli zebranym udanych 
lotów w roku 2016 oraz złożyli ży-
czenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Kilka dni później w Kielcach odbyła się 66. Ogólnopolska Wy-
stawa Gołębi Pocztowych, na której 670 ptaków reprezentowało 135. 
hodowców. Podczas charytatywnej licytacji 129. gołębi hodowcy ze-
brali 51.100 złotych, które  zostaną przekazane do oddziału Onkologii 
Dziecięcej szpitalowi w Kielcach.

Jacenty Kita

Nagroda dla przedszkola!!!
14 grudnia w sali Kieleckiego Centrum Kultury odbyło się uroczy-

ste wręczenie nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej, 
organizowanych przez Ligę 
Ochrony Przyrody. Jednym 
z nich był konkurs pod ha-
słem Zostań Przyjacielem 
Ziemi, przeznaczony dla 
przedszkoli i klas I-III, któ-
re przez cały rok realizowa-
ły działania na rzecz ochrony 
przyrody. Nasze przedszkole 
zgłosiło udział w konkursie, 
zebrało i udokumentowa-
ło ponad 80 działań. Z dużą 
radością przyjęliśmy zapro-
szenie na uroczystość wrę-
czenia nagród. Nasza ra-
dość była jeszcze większa, 
gdy okazało się, że Samorzą-
dowe  Przedszkole im. Jana 
Pawła w Suchedniowie zdo-
było II nagrodę czyli piękny, 
40. calowy telewizor. Jest to 
wspaniały sukces, gdyż licz-
ba uczestników była duża 
i większość placówek uczest-
niczy w konkursie już od lat, 
a nasze przedszkole po raz pierwszy.

Uroczystość uświetniły występy młodych aktorów z koła teatralnego, 
którzy przedstawili program złożony z prac nadesłanych na konkurs lite-
racki. Jan Wróblewski, językoznawca i znawca zwierząt przywiózł z pta-
siego azylu, który prowadzi w Ostrowie, sowę płomykówkę o imieniu Ire-
na i opowiedział o jej zwyczajach. 

Cieszymy się z cennej nagrody, która będzie służyć wszystkim przed-
szkolakom.

Anna Dziób
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Mikołajki, Mikołajki
Gość z dalekiej Laponii mimo braku śniegu i związanych z tym utrudnień w podróży, dotarł do Gminy Suchedniów.
5 grudnia zabawa mikołajkowa odbyła się w sali lustrzanej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica. Najpierw przybyłych powitał  

dyrektor Andrzej Karpiński a później grubo ponad setka dzieciaków wraz z rodzicami obejrzało bajkę O smoku wawelskim w wykonaniu Teatru 
Lalki i Aktora Dzięcielinek z MCK w Skarżysku-Kamiennej. 

Później zabawę poprowadził Zenon Juchniewicz, z czasem dotarł św. Mikołaj (w tej roli Roman Nieczajew) w towarzystwie Śnieżynek  
(Marysi Wędrychowskiej i Weroniki Okienko). Paczek starczyło dla każdego, podobnie jak dobrej zabawy. Nagłośnienie zapewnił Paweł  
Zubiński.

7 grudnia Mikołaj (Paweł Kleszcz) dotarł do CKI w Michniowie, wcześniej zabawy z dziećmi prowadzili Z. Juchniewicz i Sylwia Garbala. 
Ponad 40. dzieciaków otrzymało paczki ufundowane dzięki sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Suchedniowie, Tesco, Edycie Stępień oraz 
Stowarzyszeniu Kuźniczy Krąg. Organizacyjnie pomogły Katarzyna Garbala, Sylwia Garbala i Grażyna Kozieł.

Jacenty Kita
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