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* nasze stowarzyszenia pozyskują dotacje 
i są wyróżniane,

* Tadeusz Bałchanowski w zarządzie powiatu,
* uhonorowanie laureatów konkursów,
* Gala Szlachetnej Paczki,
* Jubileusz 40-lecia Sekcji Emerytów 

i Rencistów ZNP,
* z pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej,
* podsumowanie projektu i obchody Dnia Seniora,
* w przedszkolu, szkołach i wydarzenia sportowe,
* stawki podatkowe na 2019 rok oraz 

harmonogram wywozu odpadów,
* niezwykłe widowisko eko-taneczne.

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile 
pełne wiary, nadziei i miłości. Z tej okazji prosimy 

o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji zarówno w życiu 

zawodowym, jak i rodzinnym.
Niech Nowy Rok 2019 będzie rokiem spełnienia 

nadziei i oczekiwań, a życie osobiste i zawodowe będzie 
pełne sukcesów, które każdemu z nas przyniosą radość 

i satysfakcję.

Rada Miejska kadencji 2018-2023 rozpoczęła pracę

Za nami dwie pierwsze sesje Rady 
Miejskiej VIII kadencji, wyłonionej 
w wyborach samorządowych 21 paź-
dziernika na kadencje 2018-2023. Rada 
wyłoniła prezydium, burmistrz złożył 
ślubowanie, powołano komisje rady. 
Rada podjęła również pierwsze decyzje 
merytoryczne, m.in. uchwaliła podatki  
na 2019 rok.         

Czytaj na str. 2, 4, 21.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec
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W Samorządzie

Leżańska oraz dwóch Członków Zarządu, na 
których wybrano Katarzynę Bilską i Tadeusza 
Bałchanowskiego. 

Sesję zakończono podjęciem przez radnych 
dwóch uchwał w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na 
lata 2018-2035 oraz w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Dodajmy, że w radzie powiatu z naszej gminy 
jest 3 radnych: Tadeusz Bałchanowski, Emil 
Tokarczyk i Jerzy Żmijewski.

(jaki)

22 listopada w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica odbyła się pierwsza sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji, wyłonionej w wyborach 
samorządowych 21 października na kadencję 
2018-2023. 

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i od-
śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego sesję poprowa-
dził radny - senior Eugeniusz Zegadło.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
Agnieszka Jaszczur i zastępca przewodniczą-

I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

29 listopada br. odbyła się II w kadencji sesja 
Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad rad-
ni wybrali starostę skarżyskiego, którym został 
Artur Berus. Wybrano również na wicestarostę 
Annę Leżańską oraz dwoje członków zarządu 
powiatu: Katarzynę Bilską i Tadeusza Bał-
chanowskiego.

Sesję otworzył przewodniczący rady Jacek Je-
żyk, następnie starosta V kadencji Jerzy Żmi-
jewski przedstawił sprawozdanie z działalności 
zarządu między sesjami oraz raport o stanie po-
wiatu na koniec kadencji.

Jednym z najważniejszych punktów czwartko-
wych obrad był wybór Starosty Skarżyskiego VI 
kadencji. W głosowaniu tajnym radni oddawali 
głosy na dwie zgłoszone kandydatury, dotych-
czasowego wicestarostę Artura Berusa oraz 
Mariusza Bodo. Ostatecznie stosunkiem gło-
sów 10:9 starostą skarżyskim został Artur Be-
rus. W dalszej części posiedzenia przystąpiono 
do wyboru wicestarosty, którym została Anna 

Tadeusz Bałchanowski w zarządzie powiatu

cej Teresa Sułek przedstawiły wyniki wyborów 
oraz wręczyły zaświadczenia o wyborze na rad-
nego oraz na burmistrza. Następnie wszyscy zło-
żyli ślubowanie.

W wyniku tajnego głosowania, które prze-
prowadziła komisja skrutacyjna w składzie: 
Anna Salwa, Marcin Pałac, Tomasz Kutwin, 

przewodniczącym rady miejskiej wybrany zo-
stał Krzysztof Adamiec, a wiceprzewodniczą-

cymi Małgorzata Kuszewska i Eugeniusz  
Zegadło.

Radni dokonali również wyboru stałych komi-
sji rady. Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie 
Małgorzata Stępień, Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Waldemar Krogulec, Komisji Budżetu 
i Finansów Lidia Frątczak, Komisji Rozwoju Go-
spodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicz-
nego Mirosław Obara, a Komisji Oświaty, Kul-

tury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Paweł Słoma.
(jaki)
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Stowarzyszenie „Pod Prąd” 
wyróżnione

Suchedniowskie Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna Pod Prąd było jednym z 50., spośród kil-

ku tysięcy funkcjonujących w Polsce organizacji 
pozarządowych, które przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa zostało wyróżnione w uznaniu za 
zaangażowanie w organizację 26. edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Polsce Niepodległa dla 
Wszystkich. 

Gratulujemy!
(jk)

LGD daje pieniądze dla naszych stowarzyszeń
6 grudnia w Szklanym Domu w Ciekotach w obecności burmistrza Cezarego Błacha podpisano 

umowy na dofinansowanie trzech naszych 
stowarzyszeń. To prawdziwy prezent Miko-
łajkowy.

Małgorzata Stępień, prezes Stowarzy-
szenia Przyjazny Ostojów, podpisała umowę 
na 9.000 złotych na zadanie pn. Wydarzenia 
integrujące społeczność lokalną – w tym gru-
py defaworyzowane w ramach działania I.III.9 
Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – 
w tym grupy defaworyzowane, zaś wicepre-

zes Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg Zenon 
Juchniewicz na kwotę 6.250 zł na zadanie 
pn. 4 światy z historią – planszowa gra edu-
kacyjna w ramach działania I.I.3 Systemy 
i narzędzia promocji i sprzedaży oferty pro-
duktów, usług, zasobów dziedzictwa lokal-
nego obszaru LGD. W ramach tego samego 
działania Suchedniowskie Stowarzyszenie 
Cyklistów otrzyma również 6.250 zł na za-
danie pn. Nowoczesny system promocji kolarstwa i turystyki rowerowej w Górach Świętokrzyskich.

Kolejne nabory są zaplanowane na I półrocze 2019 roku.
Jacenty Kita

Wręczono nagrody w konkursie „To my two-
rzymy atmosferę w Górach Świętokrzyskich”

Burmistrz Cezary Błach wręczył cenne nagrody laureatom biorącym udział 
w konkursie plastycznym pn. To my tworzymy atmosferę w Górach Świętokrzy-
skich, zorganizowanym przez Gminę Suchedniów wspólnie ze Związkiem Gmin 
Gór Świętokrzyskich.

W kategorii klas 0-IV szkół podstawowych - tematem było wykonanie pracy 
plastycznej w formie plakatu pn. Śmieci? Dziękuję, nie palę. I miejsce zajęła Ma-

ria Sawicz (nagroda - rower 
damski), II - Martyna Front-
czak (nagroda - mikrowieża 
Blaupunkt MS35), III - Julia 
Skóra (nagroda - mikrowieża 
Blaupunkt MS5BK)

W kategorii klas V-VIII szkół 
podstawowych i klasy gimna-
zjum tematem było wykona-

nie pracy plastycznej w formie ulotki informującej społeczeństwo o korzyściach 
płynących ze stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). I miejsce zajęła Mal-
wina Frontczak (nagroda - rower damski), II - Maria Bolechowska (nagroda 
- mikrowieża Blaupunkt MS35), III - Julia Nowak (nagroda - mikrowieże Blau-
punkt MS5BK)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
Beata Kaszuba
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z prac rady miejSkiej  

Dlaczego opłaty za śmieci 
idą w górę?

Rada Miejska na sesji w dniu 29 listopada ustali-
ła wysokość opłat za wywóz śmieci. Od 2019 roku 
wynosić one będą 8,00 zł od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość za śmieci zbierane w sposób 
selektywny oraz 15,00 zł za śmieci niesegregowa-
ne. Dotychczas wynosiły one 5,00 zł na miesiąc za 
segregowane śmieci i 9,00 zł za zmieszane.

Skąd ten wzrost? To problem wszystkich gmin 
w Polsce. Główna przyczyna podwyżek to rosną-
ce ceny składowania odpadów na wysypiskach. Po 
wtóre zmieniły się przepisy w zakresie gospodaro-
wania odpadami zgodnie z którymi gmina, która 
wybiera firmę sprzątającą w przetargu i zajmuje 
się poborem podatku, nie może na tej działalno-
ści zarabiać, czyli ustanawiać opłat wyższych, niż 
koszty, ale nie może również dokładać mieszkań-
com do śmieci. 

Ponadto wzrosły opłaty za śmieci przyjmowane 
na składowisko w Końskich, gdzie trafiają odpady 
z powiatu skarżyskiego. O ile w 2016 roku za tonę 
wwiezionych odpadów opłata wynosiła 216 zło-
tych, to w tym roku cenę podnoszono trzykrotnie, 
obecnie wynosi 350 złotych za tonę, a to podobno 
nie koniec.

W szczególności wzrosły ceny za śmieci niese-
gregowane. Początkowo za tonę płaciło się sym-
boliczną złotówkę plus VAT, a obecnie 150 zł plus 
VAT. 

Na ceny wpływ ma także wzrost tak zwanej 
opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środo-
wiska, czyli składowanie na wysypisku odpadów, 
z którymi nie ma co zrobić. 

Do tego firmy zajmujące się wywozem od-
padów w swych kalkulacjach muszą uwzględ-
nić koszty np. paliwa oraz koszty plac, a te cały 
czas rosną.

Jacenty Kita

Za nami II sesja rady miejskiej
29 listopada odbyła się II w kadencji 2018-2023 

sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. Otworzył ją 
przewodniczący rady Krzysztof Adamiec, se-
kretarzem obrad wybrana została Monika Ba-
tor. 

Po przyjęciu porządku obrad informację 
z pracy między sesjami złożył burmistrz Cezary 
Błach. Pisemną informację burmistrz uzupeł-
nił o fakt, że właśnie tego dnia gmina otrzymała 

umowę na budowę sali gimnastycznej i komplek-
su boisk przy SSP nr 1. Inwestycja kosztować bę-
dzie 5.554.830 zł (przed przetargiem), przy czym 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki wyniesie 2.463.400 zł. Budowa rozpocznie się 
w 2019 roki i potrwa dwa lata. 

Następnie inspektor ds. oświaty Beata Ka-
szuba przedłożyła informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Suchedniów w roku 
szkolnym 2017/2018.

Wynika z niej, że w latach będących przedmio-
tem informacji do szkół podstawowych w gmi-
nie uczęszczało 766 uczniów pracujących w 42 
oddziałach, w przedszkolu było 146 dzieci w 7 
oddziałach. Pracowało z nimi łącznie 97 nauczy-
cieli. 217 uczniów było dowożonych do szkół, 456  
(w tym 142 przedszkolaków) korzystało z doży-
wiania, 75 uczniów otrzymywało stypendia so-
cjalne. 

W minionym roku szkolnych szkoły nasze włą-
czyły się w projekt Aktywna tablica, na który 
otrzymały dotacje po 14.000 złotych. Trzy szko-
ły otrzymały (po 6,7 tys. zł) wyposażenie gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej.

Przy okazji warto odnotować, że subwencja 

oświatowa to tylko 5.043.090 złotych, a około 6 
mln złotych gmina do oświaty dokłada ze środ-
ków własnych. Ponadto gmina przekazała dota-
cję w wysokości 184.505 zł na prywatne przed-
szkole Planeta Dziecka.

Zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2018 zaprezentowała Jolanta Łutczyk, zaś 
założenia Programu współpracy Gminy Suched-
niów z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie na rok 2019 przedstawiła Magdalena Przy-
jemska. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchedniów na lata 2018 – 2038 oraz 
zmiany w budżecie Gminy Suchedniów na rok 
2018 przedstawiła skarbnik gminy Urszula No-
wak.

Radni podjęli również uchwały w sprawie wy-
sokości podatków i opłat w 2019 roku (ich stawki 
na str. 21), ustalenia wydatków, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego, wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieru-

chomości gruntowej oraz o wyrażenie zgody 
na odpłatne ustanowienie prawa służebności 
gruntowej oraz ustalenia wynagrodzenia Burmi-
strza Miasta i Gminy Suchedniów. Pozostało ono 
na nie zmienionym poziomie i wynosić będzie 
10.010,00 zł.

Jacenty Kita

W dniu 13 listopada wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek zatwierdziła wstępną listę 
rankingową wniosków o dofinansowanie w ra-
mach Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Na liście znalazł się suchedniowski wniosek 
na przebudowę ulic Powstańców i Krótkiej, któ-
ry uplasował się na 46. miejscu (na 52). Wartość 
projektu to 4.781.921,35 złotych, wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosi 2.390.960,00 zło-

tych, a deklarowana kwota środków własnych 
2.390.961,35 złotych. 

Przypomnijmy, że gmina m ma już pozyska-
ne dofinansowanie w kwocie 1.115.705 złotych 
w ramach RPO na przebudowę sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej w tej ulicy. Całkowita war-
tość tej części prac zgodnie z kosztorysem to 
1.875.850 złotych.

Zadania ujęte na listach planowane są do reali-
zacji i dofinansowania w 2019 roku. 

(jaki)

Modernizacja ul. Powstańców i Krótkiej coraz bardziej realna
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W Gminie i okolicy

Andrzej Pięta była najlepszy!
Rozstrzygnięty został konkurs multimedialny Razem przeciwko HIV/AIDS dla uczniów klas gimnazjal-

nych i szkół średnich. 
W konkursie wzięło udział 9 uczniów 

z 4 szkół. Przy ocenie prac była punktowana 
poprawność merytoryczna zamieszczonych 
treści, jakość przekazu edukacyjnego, przej-
rzystość slajdów, wyrazistość grafik, tempo 
animacji, dopasowanie podkładu muzycz-
nego oraz oryginalność pracy. 

Pierwsze miejsce zajął Andrzej Pięta 
z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Suchedniowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy spotkania i zaproszeni goście wspólnie obejrzeli zwycięską pre-
zentację.

(jaki)

Lekcja o samorządzie dla klas ósmych
Uczniowie VIII klas Szkoły Podstawowej Nr 1 im. E. Peck wraz z opiekunem Anitą Sołkiewicz 21 

listopada wzięli udział w lekcjach o samorządzie

W magistracie z młodzieżą spotkali się nauczyciele burmistrz Cezary Błach oraz wiceprzewodniczą-
cy rady kadencji 2014-2018 Krzysztof Adamiec oraz Karolina Stąpór, która jest opiekunem Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej.

Uczniowie zapoznali się z najważniej-
szymi aspektami działania samorządu. 
Krzysztof Adamiec przybliżył zagad-
nienia dotyczące uprawnień władz sa-
morządowych oraz zadań własnych i zle-
conych realizowanych w naszej gminie. 
Radny zachęcał młodzież do aktywnego 

udziału w życiu społeczności lokalnej, a w 
szczególności do współpracy z Młodzieżową 
Radą Miejską. 

Następnie uczniowie udali się do poszcze-
gólnych wydziałów, gdzie zapoznali się z pra-
cą urzędników na różnych stanowiskach. Po 
wydziałach oprowadzał ich zastępca burmi-
strza Dariusz Miernik.

(jaki)

Sejmik młodzieżowy 
w Suchedniowie

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskie-
go w dniu 15 grudnia obradował w Hotelu Stary Młyn 
w Suchedniowie na swej III sesji.

Obradom przewodniczyła suchedniowianka Mag-
dalena Małek, a w obradach – poza 26. młodymi rad-
nymi- uczestniczyli również: burmistrz Cezary Błach, 
przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, 
opiekunka naszej Młodzieżowej Rady Miejskiej Karoli-

na Stąpór oraz jej przewodnicząca Natalia Chrząszcz, 
która jest także radną sejmiku wojewódzkiego.

– Pracujemy od wczoraj nad zwiększeniem jako-
ści pracy komisji, staramy się odpowiedzieć na proble-
my, które już pojawiły się w trakcie naszych prac. Sku-
piamy się też nad tym, jak zwiększyć zaangażowanie 
młodzieży w aktywne działania i zwiększenie nasze-
go głosu wśród dorosłych. Widzimy jak wiele na prze-
strzeni dwóch ostatnich miesięcy się zmieniło i jak wiele 
wniosło rozpoczęcie prac komisji, które już dziś przed-
stawią swoje pierwsze projekty – mówiła przewodni-
cząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa, Magda-
lena Malec.

W czasie sesji podjęte zostały uchwały m.in. w spra-
wie konkursu wiedzy o historii ziemi świętokrzyskiej, 
ogłoszenia konkursu w sprawie ustalenia loga sejmiku 
oraz ogłoszeniu projektu O żywych lekcjach historii.

Decyzją młodzieżowych radnych, sesje Młodzieżo-
wego Sejmiku za każdym razem odbywają się w innych 
miejscach województwa. W ten sposób młodzież chce 
zwiększyć efekt promocyjny swojej działalności a także 
udzielić wsparcia młodzieży aktywnej w danym mieście 
lub gminie.

(jaki)
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WiGilijne Spotkania

Czas świątecznych spotkań
Wigilia u diabetyków

15 grudnia w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej 
w Suchedniowie spotkali się suchedniowscy dia-
betycy. 

Powitała ich prezes Sylwia Janik, a wśród 
gości byli: burmistrz Cezary Błach, przewodni-
czący rady miejskiej Krzysztof Adamiec oraz 
prezes oddziału wojewódzkiego Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków Mirosław Kubiec. 

Goście złożyli przybyłym na opłatek życzenia, 
a popołudnie upłynęło przy wigilijnym poczę-
stunku i śpiewaniu kolęd.

Świąteczne spotkanie w Michniowie
Tego samego dnia świąteczne spotka-

nie w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie zorganizowało Stowarzyszenie 
Michniowianie. 

Obecnych mieszkańców oraz zaproszonych go-
ści powitali kierownik CKI Zenon Juchniewicz 
i szefowa Michniowian Teresa Przeorska. Świą-
teczno-noworoczne życzenia złożyli: burmistrz 

Cezary Błach, przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec, jego zastępczyni Małgo-
rzata Kuszewska, dyrektor Kuźnicy Andrzej 
Karpiński i sołtys Alicja Mańturz. Ponadto 
w spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy, 
a z ich gościny skorzystali również radni Moni-
ka Bator, Renata Wikło, Małgorzata Stępień 
i Tomasz Kutwin.

W drugiej części, przed wieczerzą wigilij-
ną, przed zebranymi zaprezentowali się mali 
kolędnicy, których do występu przygotowa-

li Zenon Juchniewicz i Patrycja Ledwójcik. 
Obejrzeliśmy występ: Pauliny Stępień, Julii 
Klimczak, Adama Synowca, Dawida Barwic-
kiego i Oskara Pazia. Dekorację przygotował 
Zbigniew Zaczyński, a wieczór upłynął przy 
wspólnym śpiewaniu kolęd z zespołem Michnio-

wianie.

Wigilia w Mostkach
W niedzielę 16 grudnia Wiejski Dom Kultu-

ry w Mostkach wypełnił się jak każdego roku 
w okresie przedświątecznym. 

Po krótkim powitaniu przez kierownika pla-
cówki Krzysztofa Szczygła, widowisko bożo-
narodzeniowe przedstawił Zespół Pieśni i Tańca 
Skokotliwi. Spektakl wyreżyserował Bogusław 
Sitek. 

Po przedstawieniu życzenia świąteczne ze-
branym złożył proboszcz Parafii Parszów ks. 

Emanuel Kolatorowicz, poseł Marzena Okła
-Drewnowicz, burmistrz Cezary Błach, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Adamiec, 
radny Mostek Waldemar Krogulec oraz sołtys 
Jacek Uba.

Jacenty Kita
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wane są również do  Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Suchedniowie, Przedszkola Samorządowego 
w Suchedniowie – przedszkolaki swoim wystę-
pem umiliły naszą galę finałową oraz  zespołu 
Kumotry z grupą wokalną  za wspaniały koncert 
na zakończenie wydarzenia. Szczególnie podzię-

kowania skierowane są do uczniów klasy VIa 
Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Su-
chedniowie, którzy z własnej inicjatywy zrezy-

gnowali z klasowego Mikołaja, a w zamian za to 
zakupili żywność oraz środki czystości dla potrze-
bujących.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, osobom 
zaangażowanym w pomoc przy transporcie pa-
czek, jak również uczestnikom Gali. Do zobacze-
nia za rok.

Organizatorzy – Rejon Suchedniów
Jacenty Kita

Szlachetna paczka

9 grudnia w Kuźnicy, pod patronatem burmistrza Cezarego Błacha, odbyła się Gala Szlachetnej 
Paczki, którą poprowadziła Katarzyna 
Michta-Połeć.

O szlachetnej idei Szlachetnej Paczki opo-
wiedziała liderka Izabela Paszowska, 
która koordynowała akcję na terenie gmin 
Łączna i Suchedniów. Dary trafiły do 16 ro-
dzin z rejonu Suchedniów oraz Łączna. Za-
angażowanych w akcję było 8 wolontariu-
szy: Monika Osińska, Patrycja Osińska, 
Anna Jóźwik, Agnieszka Urbańczyk, 

Michał Mędak, Maria Wierzbińska, Jesika Zolbach oraz Justyna Magnowska – Janicka. 
Galę uświetnił występ suchedniowskich przedszkolaków przygotowanych przez Justynę Bera, 

Ludmiłę Chłopek i Danutę Pająk oraz występ zespołu Kumotry z Agatą Kożuchowską i grupą 
wokalną. Organizatorzy podziękowali też uczniom klasy VI SP nr 3, którzy 
z własnej inicjatywy zebrali żywność i inne trwałe produkty o wartości 

400,00 złotych.
Wśród obecnych na 

Gali byli m.in. prze-
wodniczący rady miej-
skiej Krzysztof Ada-
miec wraz z grupą 
radnych, burmistrz  
Cezary Blach, zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik i sekretarz miasta Ewa Kaniewska.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Cezarego Błacha - Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Suchedniów - za objęcie patronatem honorowym Gali Finałowej Szlachetnej Paczki, Andrzejowi 
Karpińskiemu - dyrektorowi Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica, jak również pracownikom 

jednostki za współpracę 
i pomoc w organizacji gali 
finałowej, Grzegorzowi  
Michnowskiemu - dy-
rektorowi Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Suchedniowie za udo-
stępnienie pomieszczeń na 
potrzeby magazynu. Słodki 
poczęstunek dla wszystkich 

uczestników gali przekazała Cukiernia Lazur. Słowa podziękowań za pomoc w przygotowaniu skiero-

Gala Szlachetnej Paczki
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W minionym roku zmarły trzy koleżanki nauczycieli emerytów: Stani-
sława Miernik, Janina Cisek i Honorata Brzezińska, której pogrzeb 
odbywał się akurat tego dnia. Ich pamięć uczczono minutą ciszy, zaś pa-
nią Honoratę wspo-
minała Anna Brze-
zińska.

Działania sekcji to 
m.in. organizacja spo-
tkań integracyjnych, 
spartakiady sporto-
we, pomoc dzieciom 
ze świetlicy przy parafii, wspólne wycieczki, z których zebrani najmilej 

wspominają organizowane 
na początku lat 90. wyjazdy 
na… bazar do Tuszyna. 

Całą działalność sekcji do-
kumentują przepiękne kro-
niki, które prowadzi Danu-
ta Rokita. Przez cały okres 
działalności 54 osoby odzna-

czone zostało medalami Za 50-letnią przynależność do Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Na koniec życzenia przekazał burmistrz Cezary Błach. Nie zabrakło też 
okolicznościowego tortu i lampki szampana.

Jacenty Kita

jubileuSz Sekcji

We wrześniu 1978 roku w Suchedniowie przy zarządzie miejskim Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 
powstała Sekcja Emerytów 
i Rencistów ZNP. Przewod-
niczącą sekcji, która wów-
czas liczyła 35 osób, zosta-
ła 93-letnia dziś Barbara 
Kupczak, która swą funkcję 
pełniła 17 lat. Pałeczkę po 

niej przejęła Lucyna Wielechowicz, która funkcję tę pełni do dziś. 
To właśnie ona poprowadziła okolicznościowe spotkanie rocznicowe po-

łączone z Dniem Edukacji Narodowej, które 24 listopada odbyło się w Przed-
szkolu Samorządowym im. Jana Pawła II. Wśród gości byli: burmistrz Cezary 

Błach, przewodnicząca sekcji okręgowej w Kielcach Marianna Szymczyk, 
prezes ZNP Małgorzata Opala, dyrektor przedszkola Grażyna Milanowicz 
i skarbnik sekcji Maria Czaj.

Minione cztery dekady podsumowała prezes Lucyna Wielechoiwcz, któ-
ra poinformowała o działaniach w ostatnim roku. Na dziś do sekcji należy 73 
osoby, z tego 54 w gminie Suchedniów oraz 19 w gminie Łączna. Największą 
grupę – 49 osób – stanowią osoby w wieku do 75 lat, ale są też 3 osoby, któ-
re ukończyły 90 lat. Dominują panie – jest ich w sekcji aż 69, panów tylko 4.

Jubileusz 40-lecia sekcji emerytów i rencistów ZNP
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W tpd

Rozstrzygnięcie konkursu „Dbam o swoje miasto”
49 prac wpłynęło na międzyszkolny konkurs ekologiczny zatytułowany Dbam o swoje miasto zor-

ganizowany przez miejski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  wręczono nagrody i wyróżnienia.
Obecnych na posumowaniu powitała prezes 

TPD Julita Kabała. Prace konkursowe ocenia-
ła komisja w składzie: Karolina Gałczyńska-
Szymczyk, Magdalena Przyjemska, Alicja 
Wikło i Jacek Odzimek, nagrody wręczył bur-
mistrz Cezary Błach.

A oto laureaci: klasy 0-III – I miejsce – 
Gabriela Chłopek, Wiktoria Nowak, 
II – Oliwia Pawelec, III – Gabriela Tur-
ska, wyróżnienia: Julia Paszkiel, Hanna 
Rogala, Kornelia Bujnowska; klasy IV
-VIII – I miejsce – Julia Nowak, Jakub 
Dulemba, II – Kacper Łutczyk, Jakub 
Więckowski, III – Alicja Klys, wyróżnienia: Julia Skokowska, Amelia Pałgan, Mikołaj Zegadło.

Komisja oceniała w szczególności treść pracy, adekwatność przekazu, oryginalność, pomysłowość, 
estetykę pracy, walory artystyczne i samodzielność wykonania.

Celem konkursu było promowanie ekologii 
wśród młodych mieszkańców miasta i gminy, 
uwrażliwienie na problem troski o najbliższe 
otoczenie oraz zachęcanie do działań proekolo-
gicznych na rzecz środowiska. Był on adresowa-
ny do uczniów szkół podstawowych.

Nagrody sfinansowane zostały z projektu 
ekologicznego w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO).

Jacenty Kita

INFORMACJA
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje 

o możliwości bezpłatnego znakowania psów, któ-
rych właścicielami są mieszkańcy gminy Suched-
niów.

Znakowanie (czipowanie) zwierząt to jeden ze 
sposobów zapobiegania ich bezdomności w przy-
padku zagubienia się zwierzęcia. Numer czipa jest 
wprowadzany do specjalnej bazy danych. Dzięki 
temu zabiegowi zagubione zwierzę nie trafia do 
schroniska, lecz powiadamia się właściciela o miej-
scu pobytu/odbioru jego milusińskiego.

Znakowanie zwierząt odbywać się będzie w sie-
dzibie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez 
firmę BAROS - Maciej Glijer przy ul. Berezów 85a 
w Suchedniowie, po wcześniejszym pisemnym 
zgłoszeniu tego zamiaru (na stosownym formula-
rzu) w tutejszym Urzędzie, pokój 210 – II piętro.

Zdrowo i aktywnie z TPD

W suchedniowskiej Kuźnicy miejski oddział To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci podsumował projekt 
zatytułowany Aktywnie i zdrowo, na sportowo, jed-
nym słowem – odlotowo!. Jego celem była promo-
cja aktywnego trybu życia i zachowań prozdrowot-
nych.

W ramach projektu podopieczni świetlicy śro-
dowiskowej mieli zorganizowane zajęcia typu gry 
i zabawy integracyjne, zajęcia twórcze i plastycz-
ne, sportowe, warsztaty kulinarne. Raz w miesiącu 
organizowane były lekcje zumby, odbył się też rajd 
pieszy po okolicy.

TPD Oddział Miejski Suchedniów działa od 16 lat. 

Jego działalność skupia się przede wszystkim na 
prowadzeniu Integracyjnego Ogniska Wychowaw-
czego dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Aktualnie 
w zajęciach uczestniczy około 30. dzieci. Organizo-
wane są dla nich zajęcia polegające na zagospoda-
rowaniu czasu wolnego, dzieci mogą wyrównywać 
podczas zajęć braki dydaktyczno-wychowawcze.

(jaki)
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młodzieżoWa rada miejSka

MRM odwiedziła ZPO
W dniu 20 listopada przedstawiciele Młodzie-

żowych Rad ze Skarżyska, Starachowic oraz Su-

chedniowa odwiedzili Zespół Placówek Oświa-
towych Nr 3 w Skarżysku –Kamiennej. Radę 
z Suchedniowa reprezentowała Alicja Sitarz 
wspólnie z opiekunem – Karoliną Stąpór. 

Młodzież miała okazję poznać radnych z Mło-

dzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego. Podczas spotkania zaprezentowano 
uczniom szkoły działania, które podejmowane 
są przez młodzieżowe organy na terenie naszego 
województwa.  Głównym celem spotkania było 
uświadomienie młodym czym jest samorząd 
młodzieżowy, jakie organizacje działają na rzecz 
młodzieży oraz zachęcenie do angażowania się 
w życie lokalnej społeczności.

W imieniu Młodzieżowej Rady w Suchedniowie 
dziękujemy Panu Michałowi Rokicie za zaprosze-
nie nas do Skarżyska.

Zachęcamy do współpracy oraz dołączenia do 
ciekawej inicjatywy – Przystanek Młodzież.

Karlina Stąpór

Delegacja z Winnicy zawitała do Domu Kultury w Mostkach 
Podczas wizyty w województwie 

świętokrzyskim mieliśmy okazję 
gościć w Wiejskim Domu Kultury 
w Mostach przedstawicieli Winnic-
kiej Obwodowej Administracji Pań-
stwowej.  

Jednym z punktów programu 
wizyty studyjnej było spotkanie 
z Młodzieżową Radą w Suchednio-
wie.  Młode radne zapoznały gości 
z korzyściami płynącymi ze wzmac-

niania aktywności społecznej młodzieży na poziomie gminy w oparciu o swoją działalność. Młodzież 
przedstawiła prezentację na której ukazane były najważniejsze osiągnięcia rady, opowiadała o po-
lityce młodzieżowej realizowanej w Suchedniowie oraz zachęcała do współpracy międzynarodowej.

Nasi goście mogli poznać dom kultury, obejrzeć wystawę prac oraz skosztować pysznej ukrainki – 
ciasta przygotowanego specjalnie dla nich przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Karolina Stąpór
Fot. Alicja Sitarz

III sesja MRM

11 grudnia 2018r. w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica odbyła się III Sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Suchedniowie. 

Z powodu złożenia rezygnacji z pracy w radzie, 
podjęto uchwałę o wygaśnięciu 
mandatu jednej radnej. Pod-
czas obrad wybrano nowego 
sekretarza rady, którym zosta-
ła Małgorzata Dulęba. Mło-
dzież przedstawiła informacje 
z swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym, do których 
należało m.in. sprawozdanie 
z II Turnieju Młodzieżowych 
Rad w piłkę siatkową, który od-
był się 19 maja 2018r. w Suche-

dniowie, podsumowanie projektu Od młodzika do 
młodego polityka, wakacyjna akcja bookcrossin-
gowa - uwolnij książkę, wizyta studyjna Młodzie-
żowej Rady Miasta Lubaczów, udział w III Kon-
gresie Młodzieżowych Rad, akcja  #KochamPolskę, 
spotkanie z młodzieżą z Winnicy oraz spotkanie 
z uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Skarżysku - Ka-
miennej. 

Rada ustaliła również plany na najbliższy mie-
siąc.

Karolina Stąpór

Rada uchwali budżet na 2019 rok
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Suchednio-

wie odbędzie się w dniu 28 grudnia – początek 
o godz. 12.00. Jednym z najważniejszych punk-
tów obrad będzie uchwalenie budżetu Gminy 
Suchedniów na 2019 rok oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata  
2019 – 2038.

(jk)
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Mikrofon był dla wszystkich
W środę 21 listopada w suchedniowskiej Kuźnicy odbył się Mikrofon 

dla wszystkich. Podczas imprezy na scenie zaprezentowali się m.in. mło-
dzi recytatorzy oraz wokaliści, którzy na co dzień kształcą się w sekcjach 
prowadzonych w Kuźnicy przez instruktorów Jagodę Juchniewicz oraz 

Katarzynę Klusek. Ale również mieliśmy bardzo zdolnych uczestników 
ze Skarżyska- Kamiennej oraz Kielc. Formuła imprezy była bardzo prosta, 
chodziło o dobrą zabawę!

W imprezie wystąpili: Jowita Mazurek, Paulina Antoniak, Gabrie-
la Margas, Blanka Jaworska, duet Oliwia Pawelec oraz Julia Pasz-
kiel, Lena Wąsowska, Karen Ghazaryan, Paulina Stępień, Julia 
Majcher, Dawid Majerski, Dominik Żak, Ernest Główczyński.

Na koniec w finałowej piosence pt: Rytm i melodia zaprezentowała się 
cała grupa działającego w Kuźnicy Studia Piosenki.

Wszystkim tym, którzy wystąpili podczas tej edycji Mikrofonu dla 
wszystkich gratulujemy oraz życzymy dalszego artystycznego rozwoju.

Paweł Zubiński

Wyróżnienia dla naszych zespołów ludo-
wych

2 grudnia w WDK 
w Kielcach odbył się 
Świętokrzyski Przegląd 
Teatrów Wiejskich.

Zaprezentowało się 
9 zespołów, które oce-
niała Rada Artystycz-
na w składzie:  prof. 
Stanisław Cygan – językoznawca, Alicja Trukszyn – główny in-
struktor ds. propagowania dziedzictwa kulturowego oraz Lech Su-
limierski – aktor, instruktor teatralny.

Zespół Michniowianie oraz Zespół Pieśni i Tańca Skokotliwi z Mo-
stek zdobyły wyróżnienia.

(jk)

Ogłoszenie Towarzystwa Przyjaciół Suche-
dniowa 

Szanowni Państwo.
Jak co roku informujemy Państwa, że 1 listopada 2018 roku na ze-

zwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zebrali-
śmy 4.369, 19 zł. Rozliczenia wszystkie przesyłamy również do Mini-
sterstwa, jaki i do Urzędu Skarbowego. 

W ubiegłym roku w dniu imienin Księdza Proboszcza Parafii Su-
chedniów wręczyliśmy Akt przekazania wszystkich wyremontowa-
nych kapliczek na terenie miasta. Również wykaz pomników histo-
rycznych i zabytkowych na cmentarzu parafialnym.

Raz w roku zbieramy minimalną sumę. Według kosztorysów i wy-
znaczonych pomników przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
dokonujemy ich remontów.

Z każdym rokiem trudniej jest znaleźć konserwatora, który ze-
chciałby pracować za taką sumę przy tego rodzaju pomnikach. Ofer-
ty jakie są składane nie mieszczą się w naszych możliwościach finan-
sowych. Najtańsza oferta jak do tej pory wynosiła ponad 17 tysięcy 
zł. tj. ogrodzenie Jana Hempla.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu: niech ma-
giczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość a nad-
chodzące Święta będą pełne odpoczynku, ciepła i niepowtarzalnej 
rodzinnej atmosfery.

Prezes TPS
Helena Krzysztofek
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dzień Seniora

W sobotę 8 grudnia w sali widowiskowej Su-
chedniowskiego Ośrodka kultury Kuźnica odbyły 

się jednocześnie trzy ważne wydarzenia dla su-
chedniowskich seniorów. Uroczyście podsumo-
wano projekt Lekarze Suchedniowskim Seniorom, 
działalność Rady Seniorów w Suchedniowie I ka-
dencji, na koniec odbyła się biesiada z okazji Dnia 
Seniora. Wydarzenie poprowadziły Agnieszka 
Włodarczyk-Mazurek oraz Urszula Sułek, 
przewodnicząca Rady Seniorów.

Podsumowanie projektu

W ramach projektu Lekarze Suchedniowskim Se-
niorom lekarze-specjaliści, nieodpłatnie udzielali 
porad lekarskich pacjentom w wieku 60 + z tere-
nu Gminy Suchedniów i zaprezentowali wykłady 
profilaktyczno-edukacyjne z dziedzin medycyny 
typowych dla tej grupy wiekowej. Wzięło w nich 
udział łącznie około 250 seniorów. Zorganizowa-
no również dwie białe soboty, podczas których 
z porad specjalistów skorzystało 100 osób.

Podczas sobotniego spotkania wręczono ofi-
cjalne podziękowania wszystkim zaangażowa-
nym w realizację projektu. Lekarze i inni spe-
cjaliści – wolontariusze w ramach projektu to: 
Agnieszka Barcikowska – dietetyczka, Mał-
gorzata Biskup - doktor nauk o kulturze fizycz-
nej Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Małgo-
rzata Fudala – neurolog, Bogumiła Jaromin 
- endokrynolog, diabetolog, internistka, Piotr 
Michnowski - radiolog, Elżbieta Skorupka 

- chirurg, proktolog, Janusz Paź - kardiolog, 
internista, Benedyktyna Sarwińska – psy-
chiatra oraz Paweł Szymczyk - chirurg naczy-
niowy. Koordynatorami projektu ze strony jego 
partnera, czyli NZOZ Promyk, była prezes Elżbie-
ta Dziekan oraz przełożona pielęgniarek Anna 

Śmigiel, a zaangażowane w niego były również 
pielęgniarki: Grażyna Ginter, Olga Mądra, 
Barbara Flantowicz oraz Renata Kaszyń-
ska – pielęgniarka, asystentka dr Skorupki. 
Przybyłym na spotkanie podziękowania wręczył 
burmistrz Cezary Błach oraz Karolina Gał-
czyńska-Szymczyk, która koordynowała go ze 
strony magistratu. –To dla nas wielki zaszczyt, 

że mogliśmy się zaangażować w tak szczytny cel 
i pomóc. Szczególnie chcę podziękować Karoli-
nie Gałczyńskiej-Szymczyk, która była matką 
tego projektu – powiedziała Elżbieta Dziekan.

Projekt objęty był honorowym patronatem 
burmistrza Suchedniowa – pana Cezarego Bła-
cha i był współfinansowany ze środków progra-
mu rządowego FIO w ramach Świętokrzyskiego 
Funduszu Młodych Inicjatyw – III edycja 

Inicjatorami i realizatorem projektu byli senio-
rzy związani z Radą Seniorów w Suchedniowie 
we współpracy z Przychodnią Zdrowia Promyk 
przy wsparciu Stowarzyszenia Grupa Inicjatyw-
na Pod Prąd oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie. 

Jego celem było zwrócenie uwagi na jeden 

Dzień Seniora i podsumowanie projektu
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rzeli zabawne i dynamiczne przedstawienie ze-
społu Świętokrzyskie Jodły ze Śniadki w Gminie 
Bodzentyn. Zespół w dość nietypowej formie 
artystycznej, jak na przesłanie związane z ob-

chodami 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, zaprezentował kabaret pod tytułem 
W Maciejowej izbie

Na koniec Burmistrz Cezary Błach złożył 
wszystkim suchedniowskim seniorom życzenia 
z okazji ich święta, a goście spotkania zostali za-
proszeni na Biesiadę z okazji Dnia Seniora.

Warto dodać, że pracami zespołu roboczego 
ds. biesiady kierowała Agata Niemczyk – mi-
strzyni kuchni, przy wsparciu logistycznym i or-
ganizacyjnym Urszuli Sułek, a w przygotowania 
uczty zaangażowało się ponad 20 seniorów.

W dowód uznania za kunszt kulinarny pani 
Agata otrzymała uroczą niespodziankę od kole-
żanki – Danuty Świerzewskiej – ręcznie wy-
konany strok świąteczny.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
Jacenty Kita

ra będzie pracować pięć lat, samych sukcesów – 
podsumowała przewodnicząca.

Dzień Seniora
Dwie ostatnie części sobotniego spotkania de-

dykowane były Suchedniowskim Seniorom z oka-
zji ich święta.

W części artystycznej goście spotkania obej-

z największych problemów, z jakim borykają się 
osoby starsze w Suchedniowie i wielu innych ma-
łych miejscowościach, a mianowicie trudnym do-
stępem do lekarzy specjalistów.

Podsumowanie kadencji Rady Seniorów
Projekt, któremu poświęcone było spotkanie to 

jedno z wielu działań realizowanych przez Radę 
Seniorów w czasie kończącej się I kadencji, czyli 
od 28 lutego 2018 r. 

Była to kadencja nietypowa, jeśli chodzi o dłu-
gość, co wynikało zapisów w statucie i związane 
jest z terminem tegorocznych wyborów samo-
rządowych. 

W kolejnej części sobotniego spotkania Prze-
wodnicząca Rady Seniorów w Suchedniowie – 
Urszula Sułek - przedstawiła krótką prezenta-

cję będącą podsumowaniem działalności rady. 
–Była to nietypowa, która kadencja, ale myślę, że 
wiele udało się zrobić. Życzę kolejnej radzie, któ-

dzień Seniora
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Kultura

Oryginalna choina w „Kuźnicy”

Nietypowa i oryginalna choinka stanęła w holu 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica. Nie 
ma na niej typowych osób i światełek, ale mimo 
to wygląda cudnie.

(jk)

Choinka zabłysła w parku

6 grudnia w Mikołajki o godz. 16.00 w parku 
miejskim zabłysła choinka, którą mieszkańcom 
miasta podarowało Nadleśnictwo Suchedniów.

Kilka słów do obecnych skierował bur-
mistrz, Cezary Błach a choinkę zapaliła Lena  
Wąsowska.

Wcześniej drzewko zostało ustrojone w ozdoby 
przygotowane przez przedszkolaków i uczniów 
naszych szkół.

(jk)

Mikołaj zawitał do Centrum
6 grudnia 2018 roku był wyjątkowym dniem 

w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie. Podopiecznych świetlicy prowa-

dzonej przez Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg od-
wiedził święty Mikołaj.

Ale, że tego dnia nie było śniegu, więc droga 
mu się wydłużała, w oczekiwaniu na jego przy-
bycie dzieciaki obejrzały przedstawienie zatytu-

łowane Bajkę o Smoku Wawelskim, które wysta-
wił Teatr Lalki i Aktora Dzięcielinek. W spektaklu 
wystąpili Katarzyna Garbala, Zenon Juchnie-
wicz oraz Zbigniew Zaczyński.

Jako, że droga Mikołaja nadal się wydłuża-
ła, organizatorzy wydarzenia zorganizowali 
dla dzieci gry i zabawy m.in. Chodzenie po linie, 
Świąteczne zagadki. Tę część poprowadzili Zenon 

Juchniewicz, Katarzyna Garbala i Paulina  
Ledwójcik. 

Gdy Mikołaj wreszcie dotarł, nastąpił kulmi-
nacyjny punkt tego popołudnia, czyli wręczenie 
długo oczekiwanych paczek.

(jaki)
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W przedSzkolu

Święto wróżb i czarów 
w przedszkolu

Andrzejki to stary ludowy zwyczaj. Wróżby 
czyniono 29 listopada. Miały one dać odpowiedź 
na pytanie, co czeka pannę lub kawalera w przy-
szłości. W wigilię św. Andrzeja w przeróżny spo-
sób odczytywano swoją przyszłość. Tradycja 
wróżb przetrwała do dzisiaj. Obecnie Andrzejki 
są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu prze-
żyć i emocji. My w przedszkolu, jak co roku, rów-
nież świętowaliśmy Andrzejki. Nasze przedszkol-
ne czary – mary odbywały się w miniony piątek 
30 listopada. Przedszkole powitało wszystkich 
przekraczających jego próg, tajemniczym an-
drzejkowym nastrojem. Przyczyniły się do tego 
zapewne magiczne dekoracje w każdej sali, ale 
również i to, że każdy mógł tego dnia przyjść do 
przedszkola w przebraniu. Można było spotkać 
wróżki, elfy, księżniczki, magików, czarownice 
i czarodziejów, a także postacie z ulubionych ba-
jek. W salach na dzieci czekały emocje i przeżycia. 

Wszystkie przedszkolaki mogły zajrzeć w przy-
szłość, sprawdzić co je czeka kiedy dorosną. Do 
tego celu posłużyły andrzejkowe wróżby oraz 
inne wesołe zabawy m.in. wyciąganie obrazków 
z zawodami z magicznego kapelusza, wrzucanie 
monet do studni życzeń, losowanie imienia przy-
szłej żony lub męża, wróżba z butów oraz wiele 
innych przygotowanych przez panie nauczycielki. 
Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pew-
ne jest to, że przyniosły dzieciom wiele radości, 
były okazją do wspólnej zabawy. Nie zabrakło też 
tańców i zabaw przy wesołych rytmach znanych 
i lubianych przebojów. 

Dzień magii i czarów szybko dobiegł końca. 
Z całą pewnością można go uznać za bardzo uda-
ny. Myślę, że wszyscy będziemy go mile wspomi-
nać, bowiem bawiliśmy się naprawdę wspaniale.

Justyna Bera

6 grudnia, jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj 
chodzi po świecie…. tak też było w  Przedszkolu 
Samorządowym im. Jana Pawła II .

Już od samego rana  można było czuć mikołaj-
kowy czas, wszystkie osoby wchodzące do przed-
szkola witał Mikołaj i częstował cukierkami. Nie-
które oczka dzieci jeszcze zaspane, na widok Św. 
Mikołaja szeroko się otwierały i przedszkolaki 
witały Mikołaja z uśmiechem. Kolejną niespo-
dziankę w tym dniu przygotowali wyjątkowi ar-
tyści – rodzice i babcia naszych przedszkolaków, 
którzy wystąpili w przedstawieniu Zamieszanie 
w krainie bajek.  Wspaniała gra aktorska, barw-
ne stroje sprawiły, że dzieci z dużym zaintereso-
waniem śledziły losy bohaterów znanych bajek 
pomieszane przez złe wróżki. Najmłodsi grom-
kimi brawami nagrodzili aktorów. Cieszymy się, 
że nasi rodzice wspierają nasze inicjatywy i anga-

Mikołajki oraz Teatr Rodziców

żują się w życie przedszkola, dając radość swoim 
dzieciom. 

Oczywiście nie zabrakło wizyty Św. Mikoła-
ja, na którą czekały cały rok. Mikołaj rozmawiał 

z dziećmi, wysłuchał wielu piosenek i wierszy  
przygotowanych specjalnie dla niego. Nie zapo-
mniał również o prezentach dla każdego dziecka 
i wspólnej zabawie. 

A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, na twarzach 
dzieci jeszcze przez długo gościł uśmiech i szczę-

ście. Szkoda tylko, ze ten wyjątkowy Gość od-
wiedza nas tylko raz w roku....  Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim  osobom  zaangażowanym 
podczas przedszkolnych mikołajek.

Monika Kamionka
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W Szkołach

Opowieść muzyczna pt. Jak Antoś został królew-
skim muzykiem? w opracowaniu artystów Filhar-
monii Świętokrzyskiej wprowadziła uczniów SSP 
w Ostojowie w magiczne dni spotkań ze Świętym 
Mikołajem. 

Uczniowie naszej szkoły przenieśli się w zacza-
rowany świat brzmień, śledząc przygody akorde-
onisty Antosia wędrującego po muzycznych stoli-
cach Europy. Widowisko było okazją do poznania 
dźwięków fagotu, waltorni, akordeonu, a także 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Filharmonii Świętokrzyskiej

Cyberprzemoc jest rodzajem przemocy stoso-
wanej przy wykorzystaniu Internetu i środków 
komunikacji elektronicznej, m. in. telefonów ko-
mórkowych. O skutkach cyberprzemocy trzeba 
ciągle rozmawiać i przypomi-
nać.  

Dostrzegając wagę problemu,  
SSP w Ostojowie  przystąpiła ko-
lejny raz do projektu Szybuj bez-
piecznie w internetowej chmurze. 
W ramach działań, jakie przewi-
dywał regulamin było przepro-
wadzenie zajęć na temat bez-
piecznego i odpowiedzialnego 
korzystania z Internetu, następ-
nie wykonanie prac plastycznych  
pt. Razem dla lepszego Internetu. 
W wymaganiach tegorocznej 
edycji konkursu należało podkre-
ślić dwudziestolecie wojewódz-
twa świętokrzyskiego i zaznaczyć, jakie korzyści 
my mieszkańcy województwa, mamy z rozwo-
ju Internetu. Najlepsze prace z etapu szkolnego 
konkursu, przechodzą do etapu wojewódzkiego. 

nowych pojęć tj. transkrypcja, 
stylizacja. Jednak największe 
wrażenie na publiczności wy-
warł znakomity popis muzyków 
Filharmonii Świętokrzyskiej. 

Jednym z bohaterów tego 
wyjątkowego dnia był 
Święty Mikołaj, który uro-
czyście wręczył upominki. 
Uczniowie już od kilku ty-
godni przygotowywali się 
do tego spotkania, pisząc 
listy, losując ten jeden wy-
brany i wreszcie planując 
zakup prezentu dla kolegi 
lub koleżanki. 

Dzień ten nie był dla nas 
skomercjalizowanym świętem, 
ale okazją do pokazania, że 
niesie w sobie znacznie głęb-
szą wartość daru człowieka dla 
drugiej osoby.

VIII edycja programu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”
W skład komisji oceniającej weszli nauczyciele: 
Justyna Prusek, Gabriela Karpińska i Jacek 
Działak.   

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie 

przez policję pogadanki poruszającej zagadnie-
nia związane z projektem. 22 listopada gościli-
śmy asp. sztab Krzysztofa Berusa i asp. sztab. 
Grzegorza Parszewskiego z Komisariatu Poli-

cji w Suchedniowie. Panowie policjanci uczniom 
z klas I-III opowiedzieli o sytuacjach, w których 
Internet bywa wykorzystany niewłaściwie i w 
jaki sposób należy szybować bezpiecznie w Inter-

necie.
Na koniec spotkania uczennice, 

których rysunki zostały zakwalifi-
kowane do etapu wojewódzkiego 
konkursu, z rąk opiekuna Bożeny 
Kaniewskiej odebrały dyplomy 
i nagrody. Są to: Julia Skóra z kl. 
III, Kornelia Bujnowska i Han-
na Rogala z klasy II. Wyróżniona 
została praca Nikoli Zielińskiej 
z kl. II.  Dziewczynki otrzymały 
również gratulacje od panów po-
licjantów i brawa od koleżanek 
i kolegów. Czekamy z niecierpli-
wością na wyniki konkursu, etapu 
wojewódzkiego. Najlepsze prace 

mają szansę być ilustracją do kalendarza na rok 
2019. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym wyróż-
nienie otrzymała Julia Mirek i jej praca znalazła 
się w kalendarzu na rok 2018.
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W Szkolach

Pasowanie na czytelnika 
w SSP w Ostojowie

My uczniowie pierwszej klasy,
uroczyście przyrzekamy,
że  szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy. 

W naszej szkole pasowanie uczniów klasy 
pierwszej na czytelników biblioteki na stałe wpi-
sało się do kalendarza imprez i uroczystości szkol-
nych. Głównym celem imprezy było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki 

szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustanne-
go rozwijania umiejętności czytania. Uroczystość 
ta odbyła się 7-go listopada 2018 roku. 

Na tę okoliczność uczennice klasy ósmej dzia-
łające w Klubie Przyjaciół Książki (Marlena 
Matla, Amelia Mirek, Nikola Przeorska) wraz 
z paniami bibliotekarkami przygotowały część 
artystyczną, podczas której przekazano dzieciom 
wiedzę o bibliotece i książce. Pierwszaki wykaza-
ły się doskonałą znajomością baśni, bajek i wier-
szyków. Poznali bibliotekę, jej zbiory oraz na-
uczyli się samodzielnie wypożyczać książki. Po 
takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli 
uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szano-
wać książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie 
wypełniać obowiązki czytelnika. Spotkanie prze-
biegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy 
nadzieję, że wizyta w bibliotece i pierwsza wy-
pożyczona książka na długo pozostaną w pamięci 
najmłodszych czytelników.

        
Życzymy miłej lektury!

Uczniowie klasy VII SSP w Ostojowie brali udział 
w projekcie skierowanym do szkół województwa 
świętokrzyskiego pt. Wczytuję Sztukę– warsz-
taty teatralne.  Celem dwuetapowego przedsię-
wzięcia była zachęta młodzieży do aktywne-
go odkrywania literatury, a także przybliżenie 
uczniom specyfiki teatralnej pracy nad tekstem.                                                                                                                     

W ramach projektu uczniowie wraz z opieku-
nem wskazali  utwór spośród klasycznych dra-
matów, który opracowywali  na warsztatach. We 
wspólnych działaniach wokół wybranego dzieła 
uczniów wspierali:  prof. Marzena Marczewska 
– językoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, aktorzy Ewa Lubacz, Andrzej 
Matysiak i Marcel Sabat oraz re-
żyser Przemysław Żmiejko. Nabór 
do projektu  odbywał się poprzez 
konkurs,  na przygotowany przez 
uczniów filmik, który odpowia-
dał na pytanie Dlaczego warto/ nie 
warto chodzić do teatru?. Pierwsze 
zajęcia prowadzone przez aktorów 
i reżysera odbywały się  w szkole, 
a następne – jako próba na sce-
nie w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś 
w Kielcach. Całość zwieńczył pokaz 
finałowy, który odbył się 3 grudnia 
br. Uczniowie naszej szkoły zapre-
zentowali fragment Dziadów. Część 
II Adama Mickiewicza w następu-
jącej obsadzie: Guślarz - Mikołaj 
Wojtasiński, Starzec - Szymon 
Turski, Aniołki - Wiktoria Zaród 
i Kaja Kazarjan, Chór Ptaków - 
Zuzia Bujnowska i Kornelia Ba-
ran, Widmo - Lena Kowalik, Kruk 
- Filip Drozd, Sowa – Sandra 
Skarbek, Dziewczyna – Milena 

„Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne”
Marcisz, Chór – Oliwia Sitarz. Trzeba przyznać, 
że świetnie poradzili sobie z tym wyjątkowym, 
trudnym, zarówno w interpretacji, jak i w odbio-
rze, dziełem. Dopełnieniem inscenizacji były ko-
stiumy, świetnie dobrane do odgrywanych  ról. 
Wyróżniał się  strój Guślarza, a zwłaszcza  wisio-
rek z kurzych łapek.

Wszystkim uczniom należą się wielkie gratula-
cje za udany występ   i podziękowania za udział 
w tym projekcie. Projekt Wczytuję sztukę- warsz-
taty teatralne finansowany był z dotacji ministe-
rialnej jaką Teatr Kubuś uzyskał w ramach pro-
gramu Edukacja kulturalna, a także przez Urząd 
Miejski w Kielcach.
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Zwyciężyła Pola Andrzejewska z  kl. IIb , au-
torka wiersza pt. Mój mały raj.  Kolejne miejsca 
zajęli : II miejsce – Nina Gałczyńska z kl. III,  III 
miejsce  - Maja Jorż z kl. Ia oraz Mateusz Adam-
czyk z kl. IIa. Komisja konkursowa wyróżniła tak-

że uczennicę kl. IIa Zuzannę Turakiewicz.  Lau-
reaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,  
a  wszyscy uczestnicy zakładki do książek oraz ła-
kocie ufundowane przez sklepik szkolny.

Małgorzata Rek
Aleksandra Gołębiowska

W Szkołach

„Dla  Niepodległej”  w „Trójce”
3 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem Dla 
Niepodległej. Była to impreza szkolna zorganizo-

wana w ramach obchodów 100.lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było 
kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku 
i miłości do Ojczyzny oraz rozbudzanie zamiło-
wania do języka ojczystego.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – III, 
którzy pod kierunkiem swoich wychowawczyń  

że widziały Panie, jakimi niesamowitymi pokła-
dami sił i pomysłów dysponują dzieci ,a przymu-
szenie ich do snu, gdy są w grupie to syzyfowa 
praca. Dziękujemy za wyrozumiałość i podkreśle-
nie, że praca nauczyciela-wychowawcy klasy nie 
należy do najłatwiejszych i nie ogranicza się, jak 
niektórzy sądzą do kilku godzin lekcji. To wiele 
godzin pracy społecznej.

Radość i zadowolenie naszych wychowanków, 
przeżycie przez nich szczęśliwych chwil jest dla 
nas bezcenne. Dla takich momentów warto ro-
bić coś więcej. Jestem nie po to, aby mnie kochali 
i podziwiali ,ale po to, abym ja działał i kochał (Ja-
nusz Korczak). Te słowa są nam szczególnie bli-
skie. Wiedza przydaje się w życiu, lecz z naszego 
punktu widzenia ważniejsze jest wychowanie 
ku wartościom i kreowanie właściwych postaw. 
Temu służą między innymi tego typu spotkania.

Anna Salwa
Sylwia  Świtek

oraz uszanowany przez rodziców.
Drodzy Nastolatkowie! Jako wychowawczy-

nie jesteśmy z Was dumne! Niemożliwe stało się 
możliwe! Sami podkreślaliście, że było warto! 
Wreszcie można było pożartować ,porozmawiać, 
pomyśleć bez zerkania w ekrany tych urządzeń.

Dziękujemy Szanownym Mamom, które po-
magały nam sprawować opiekę. Były to Panie: 
Monika Bator, Aneta Michta, Edyta Miernik. 
Bez Was byłoby nam znacznie trudniej. Cieszymy, 

Nie tylko Noc Filmowa w Trójce!

przygotowali recytację wierszy o tematyce pa-
triotycznej. Co ciekawe, niektórzy uczestnicy za-
prezentowali utwory własnego autorstwa, napi-
sane w ramach akcji Wiersze dla Niepodległej.

W skład jury konkursowego weszli : pani Re-

nata Wikło, pani Alicja Miernik oraz pan Da-
riusz Żołądek z zaprzyjaźnionej z nami Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie. 
Komisja nie miała łatwego wyboru, gdyż ucznio-
wie bardzo dobrze przygotowali się do prezenta-
cji swoich talentów i ciężko było wyłonić najlep-
szych recytatorów.

Wreszcie nastał ten oczekiwany od dawna 
wieczór… Wieczór pełen humoru, wspólnych 
zabaw, spotkania z filmem w kolorze czarno-bia-
łym, klasyką polskiego kina z czasów PRL-u .Filmy 
w multimedialnej pracowni im. Ireny Zielińskiej 
oglądali uczniowie z dwóch klas: Va i Vb .

Niektórzy szczerze nie dowierzali, że nie można 
Szatana z siódmej klasy  czy Czterech pancernych 
i psa obejrzeć w kolorze. Dla nastolatków uro-
dzonych i żyjących w XXI wieku lata 60,70,80-te 
czyli tamte czasy są jak spotkanie z czymś archa-
icznym. Między projekcjami był czas na wspólną 
kolację, minidyskotekę, gry planszowe, karaoke 
i poranne śniadanie .Jednak najważniejszy z wy-
chowawczego punktu widzenia był fakt ,że pro-
cesu integracji uczniów nie zakłócało korzysta-
nie z telefonów, smartfonów i smartwatchów, 
gdyż na ten wyjątkowy wieczór uczniowie ich 
nie zabrali do szkoły. Taki był warunek udziału i w 
100% został on spełniony przez podopiecznych 
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- to konkurs ogólnopolski ogłoszony przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej na 100 lecie odzy-
skania niepodległości.

Jego motto brzmiało:
Ojczyzna droga i luba (…)
Nawet Ciebie, niewart życia
Kto w niewoli żyć może.
Konkurs był adresowany do uczniów szkół pod-

stawowych, ponadpodstawowych i ponadgim-
nazjalnych z terenu całej Polski. 

Co to niepodległość?
NIEPODLEGŁOŚĆ -co to?! co to?!
Czy to słowa rzucone w błoto?!
Czy to krew przelana na marne?!
Czy to, życie ciężkie i twarde?!
NIEPODLEGŁOŚĆ - moi kochani,
To wolność zdobyta przed wieloma latami.
To pradziadek walczył za kraj, 
by moje życie było jak raj,
bym mogła się uczyć i pracować.
POLSKĘ z innymi budować!

Oliwia Milaszkiewicz kl. II a

Droga do wolności
Trzej zaborcy kładą łapy,
znika cała Polska z mapy.
Nikt nie pyta nas o zdanie,
wyjściem może być Powstanie.

Krew, zagłada, czołgi, strzelby,
strach panował w nas  bez przerwy.
Trzy powstania, Polska walczy,
to niestety nie wystarczy.

Wybuch wojny, przelew krwi,
wolność się Polakom śni.
Ponad sto lat w niewoli,
to Piłsudski nas wyzwolił.

W takim dniu prócz radości,
cieszmy się z Niepodległości.
Jedenasty listopada,
przy tej dacie wieniec składam.

Mateusz Adamczyk  kl. II a

,,Myśmy wciąż  
do Niepodległej szli…”

Jarmark Bożonarodzeniowy

16 grudnia w KafeJadze na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbył się Suchedniowski Jar-
mark Świąteczny.

Zainteresowani mogli nabyć przepiękne ozdo-
by świąteczne wykonane przez lokalnych twór-
ców. Na dzieciaki czekały dodatkowe atrakcje, 
dorośli mogli się ogrzać przy szklaneczce wina.

(jk)

Zadaniem I etapu zmagań było napisanie wier-
sza o tematyce patriotycznej. Pracę oceniała ko-
misja konkursowa, która w każdej grupie wieko-
wej wyłoniła 10 laureatów. Wśród nich znaleźli 
się uczniowie kl. IIa SSP 3 w Suchedniowie Oli-
wia Miklasiewicz i Mateusz Adamczyk.

Sukces jest tym większy, że swoją twórczość 
nadesłało ok. 2500 uczniów z całej Polski.

Oliwii i Mateuszowi gratulujemy.
Trzymamy za Was kciuki w kolejnym etapie!

Marta Włodarczyk
Ewa Jędrzejska
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StaWki podatkoWe 2019

Podatek od nieruchomości

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób    sklasy-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,69 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchniowymi płynący-
mi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 od 1 
ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
2,78 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 19,54  zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 7,20 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 

Stawki podatkowe na 2019 rok

powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego ;

- garaże – 5,78  zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej;

- budynki gospodarcze (szopy, komórki) – 
4,15  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

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

3. Od budowli - 2 % ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatki od środków transportowych

Określa się następujące stawki podatku od 
środków transportowych obowiązujące na te-
renie Gminy Suchedniów:

1) od samochodów ciężarowych, o których 
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 
694,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 
1.108,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 
1.600,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których 
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według 
stawek określonych w załączniku Nr 1 do ni-
niejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, 
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 
do poniżej 12 ton – 1.668,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, 
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du zawieszenia według stawek określonych 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa 
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 
1.044,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa 
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego), które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton według stawek określonych w załącz-
niku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 
8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, o ilości miejsc do siedzenia poza miej-
scem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca – 1.130,00 zł.;
- równej lub wyższej niż 22 miejsca – 

1.980,00 zł

Opłata targowa
Określa się stawkę dzienną opłaty targowej 

w wysokości :
- za sprzedaż z samochodu osobowego, 

osobowego z przyczepą, ciężarowego lub 
przyczepy - 9 zł,

- za sprzedaż z samochodu ciężarowego 
z przyczepą lub samochodu dostawczego 
z przyczepą - 11 zł,

-  z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 
4 zł,

- za sprzedaż z zajmowanej powierzchni 
od 1 m2 -  4 zł, nie więcej jednak niż 778,20 
zł dziennie.



Gazeta Suchedniowska • grudzień 201822

Suchedniowska
GazetaGazeta

komunikaty

H
A

R
M

O
N

O
G

R
A

M
 W

Y
W

O
ZU

 O
D

PA
D

Ó
W

  2
01

9 
r. 

 

1 
i 3

 p
on

ie
dz

ia
łe

k 
ka

żd
eg

o 
m

ie
si

ąc
a 

G
ra

ni
cz

na
, J

ar
zę

bi
no

w
a,

 L
an

gi
ew

ic
za

, P
rz

ec
ho

dn
ia

, S
ło

ne
cz

na
, W

sp
ól

na
, Ź

ró
dł

ow
a,

  M
os

tk
i 

1 
i 3

 w
to

re
k 

ka
żd

eg
o 

m
ie

si
ąc

a 
H

ar
ce

rs
ka

, 
Jo

dł
ow

a,
 K

ie
le

ck
a,

 K
op

al
ni

an
a,

 M
ły

na
rs

ka
, 

Pa
rty

za
nt

ów
, 

Św
ie

rk
ow

a,
 T

op
ol

ow
a,

 W
ar

sz
aw

sk
a,

 
G

aj
ów

ka
 R

ej
ów

, W
rz

os
ow

a 
(c

zę
ść

 o
d 

ul
. Ś

w
ie

rk
ow

ej
) i

 Z
ag

ór
sk

a 
1 

i 3
 śr

od
ę 

ka
żd

eg
o 

m
ie

si
ąc

a 
B

od
ze

nt
yń

sk
a,

 
O

gr
od

ow
a,

 
Pa

st
er

ni
k,

 
Że

ro
m

sk
ie

go
, 

W
rz

os
ow

a 
(c

zę
ść

 
od

 
ul

. 
Że

ro
m

sk
ie

go
), 

K
rz

yż
ka

, 
O

st
oj

ów
, O

st
oj

ów
- D

ul
ęb

a 
i O

st
oj

ów
- O

go
nó

w
 

1 
i 3

 c
zw

ar
te

k 
ka

żd
eg

o 
m

ie
si

ąc
a 

B
er

ez
ów

, C
ho

ro
sz

ew
sk

ie
go

, J
óz

ef
ów

, K
os

zy
ko

w
a,

 L
eś

na
, P

la
co

w
a,

 S
os

no
w

a,
 S

po
rto

w
a,

 M
ic

hn
ió

w
 

1 
i 3

 p
ią

te
k 

ka
żd

eg
o 

m
ie

si
ąc

a 
B

ug
aj

, 
C

m
en

ta
rn

a,
 

D
aw

id
ow

ic
za

, 
D

w
or

co
w

a,
 

Fa
br

yc
zn

a,
 

G
aj

zl
er

a,
 

Ja
go

do
w

a,
 

K
oś

ci
el

na
, 

N
is

ka
,  

O
s. 

Pi
łs

ud
sk

ie
go

, 
Po

rz
ec

zk
ow

a,
 P

ow
st

ań
có

w
, 

Po
zi

om
ko

w
a,

 P
rz

ej
śc

io
w

a,
 S

po
ko

jn
a,

 S
ta

sz
ic

a,
 S

to
ko

w
ie

c,
 

Sz
ar

yc
h 

Sz
er

eg
ów

, S
ze

ro
ka

, T
ra

ug
ut

ta
 

1 
i 3

 so
bo

ta
 k

aż
de

go
 m

ie
si

ąc
a 

Ja
sn

a,
 K

oś
ci

us
zk

i, 
K

ró
tk

a,
 M

ic
ki

ew
ic

za
, 

N
ow

a,
 O

s. 
Ja

sn
a 

I 
i 

II,
 E

. 
Pe

ck
, 

Po
zi

om
sk

ie
go

, 
Sł

ow
ac

ki
eg

o,
 

Su
ch

yn
i. 

 
U

W
A

G
A

: J
E

ŻE
L

I D
ZI

E
Ń

 W
Y

W
O

Z
U

 W
Y

PA
D

A
 W

 Ś
W

IĘ
TO

, 
 W

Ó
W

C
ZA

S 
O

D
B

IÓ
R

 O
D

PA
D

Ó
W

 Z
 D

A
N

E
G

O
 T

E
R

E
N

U
 N

A
ST

Ę
PU

JE
 W

 N
A

JB
L

IŻ
SZ

Y
 D

ZI
E

Ń
 R

O
B

O
C

Z
Y

 P
O

 W
Y

ZN
A

C
Z

O
N

Y
M

 T
E

R
M

IN
IE

 
 PL

A
ST

IK
 –

 (
os

ta
tn

i 
ro

bo
cz

y 
pi

ąt
ek

 m
ie

si
ąc

a)
 2

5.
01

.2
01

9,
 2

2.
02

.2
01

9,
 2

9.
03

.2
01

9,
 2

6.
04

.2
01

9,
 3

1.
05

.2
01

9,
 2

8.
06

.2
01

9,
 2

6.
07

.2
01

9,
 

30
.0

8.
20

19
, 2

7.
09

.2
01

9,
 2

5.
10

.2
01

9,
  2

9.
11

.2
01

9,
  2

7.
12

.2
01

9 

SZ
K

Ł
O

 - 
(o

sta
tn

i r
ob

oc
zy

 c
zw

ar
te

k 
kw

ar
ta

łu
)  

28
.0

3.
20

19
, 2

7.
06

.2
01

9,
 2

6.
09

.2
01

9,
 1

9.
12

.2
01

9 

O
PO

N
Y

 - 
(o

sta
tn

i r
ob

oc
zy

 c
zw

ar
te

k 
kw

ie
tn

ia
 i 

lis
to

pa
da

)  
25

.0
4.

20
19

, 2
8.

11
.2

01
9,

 

O
D

PA
D

Y
 B

IO
D

E
G

R
A

D
O

W
A

L
N

E
 -

 (
od

 k
w

ie
tn

ia
 d

o 
lis

to
pa

da
 –

 d
ru

ga
 i 

os
ta

tn
ia

 r
ob

oc
za

 s
ob

ot
a 

m
ie

si
ąc

a)
  

13
.0

4.
20

19
, 2

7.
04

.2
01

9,
 

11
.0

5.
20

19
, 

25
.0

5.
20

19
, 

08
.0

6.
20

19
, 

29
.0

6.
20

19
, 

13
.0

7.
20

19
, 

27
.0

7.
20

19
, 

10
.0

8.
20

19
, 

31
.0

8.
20

19
,  

14
.0

9.
20

19
, 2

8.
09

.2
01

9,
 1

2.
10

.2
01

9,
 2

6.
10

.2
01

9,
 0

9.
11

.2
01

9,
 3

0.
11

.2
01

9 

PO
PI

Ó
Ł

 - 
(o

d 
pa

źd
zi

er
ni

ka
 d

o 
kw

ie
tn

ia
 o

sta
tn

ia
 ro

bo
cz

a 
so

bo
ta

 m
ie

si
ąc

a)
  -

   
26

.0
1.

20
19

, 2
3.

02
.2

01
9,

  3
0.

03
.2

01
9,

  2
7.

04
.2

01
9,

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

6.
10

.2
01

9,
   

30
.1

1.
20

19
,  

28
.1

2.
20

19
 

M
A

K
U

L
AT

U
R

A
 - 

 (o
sta

tn
i r

ob
oc

zy
 w

to
re

k 
pó

łro
cz

a)
 2

5.
06

.2
01

9,
  1

7.
12

.2
01

9 

O
D

PA
D

Y
  W

IE
L

K
O

G
A

B
A

R
Y

TO
W

E
 –

 (4
 ra

zy
 w

 ro
ku

) -
 2

4 
kw

ie
tn

ia
, 2

4 
lip

ca
, 1

0 
w

rz
eś

ni
a,

 2
3 

pa
źd

zi
er

ni
ka

 

ZU
ŻY

T
Y

 S
PR

ZĘ
T 

E
L

E
K

T
R

Y
C

ZN
Y

 I 
E

L
E

K
T

R
O

N
IC

ZN
Y

 (w
 o

sta
tn

i r
ob

oc
zy

 p
ią

te
k 

kw
ar

ta
łu

) -
 2

9.
03

.2
01

9,
 2

8.
06

.2
01

9,
  2

7.
09

.2
01

9,
  

27
.1

2.
20

19
 



grudzień 2018 • Gazeta Suchedniowska 23

Suchedniowska
GazetaGazeta

Sport

Podkarpacki CUP ’2018 
w Żyrakowie

Bardzo dobrze zagrali 8 grudnia w Żyrakowie 
nasi najmłodsi badmintoniści - aż siedem razy 
stawali na podium i wywalczyli dwa złote meda-
le, dwa srebrne i trzy brązowe.

W kategorii U-11 złoty medal zdobył Jakub 
Dulemba, a Gabriela Winkler zajęła III miej-
sce. W kategorii U-9 Pola Andrzejewska zdo-
była brązowy medal. Złoto w kategorii U-13 
wywalczył debel Szymon Turski/Mikołaj 
Chrzanowski, srebrne medale zdobyły: mikst  
Szymon Turski/Kaja Ziółkowska oraz debel 
Dominika Bartłomiejczuk /Kaja Ziółkowska. 
Szymon Turski, w tej kategorii zajął III miejsce.

W dniach 24-25 listopada w Zielonce odbył się 
Turniej Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2018. 
W zawodach uczestniczyła liczna grupa repre-
zentująca Suchedniów. Dinozaury suchedniow-

skiego badmintona, tak można o niektórych 
już powiedzieć po raz kolejny udowodnili, że na 
krajowych parkietach liczą się w tej dyscyplinie 
sportu. Stawali na podium aż w pięciu katego-
riach wiekowych.

Mikołajkowy turniej  
w badmintonie 

W sobotę i niedzielę 8-9 grudnia w Solcu Ku-
jawskim został rozegrany XXIII Mikołajkowy Ogól-
nopolski Turniej Badmintona Yonex. Bardzo dobrze 
zagrali suchedniowscy badmintoniści, którzy 
cztery razy stawali na podium. 

W kat. 25+ debel drugie miejsce zajęły Joan-
na Fidos/Monika Januła a trzecie Agata Kor-
nacka/Karolina Olejarz, w kat. 30+ mikst na 
pierwszym miejscu była para Marek Gałczyń-
ski/Agata Kornacka, zaś w kat. 45+debel rów-
nież na pierwszym miejscu para Marek Gał-
czyński/Tomasz Stopa.

W kat. 25+ w grach podwójnych kobiet zwy-
ciężyły suchedniowianki Joanna Fidos i Mo-
nika Janduła. Na trzecim miejscu zakończy-
ła rywalizację Karolina Wiśniewska w parze 
z Danutą Korbel (Blachownia), a na piątym 
Agata Kornacka z Karoliną Olejarz. W kat. 
30+ w mikście zwyciężyła Fidos grając w parze 
z Przemysławem Ogrodzińskim (Warszawa). 
Tomasz Stopa i Janduła zajęli drugie miejsce, 
a Marek Gałczyński z Kornacką trzecie. Z ko-
lei w kat. 45+ w grach podwójnych mężczyzn 
pierwsze miejsce wywalczyli Gałczyński/Sto-
pa, a kat. 50+ w grach podwójnych mężczyzn 
drugie miejsce wywalczyli Zbigniew Przyjem-
ski/Stanisław Wikło. W mikście Przyjemski 
z Agnieszką Brojek (Garwolin) zajęli trzecią 
lokatę. Natomiast w kat. 55+ w mikście Wikło 
z Marią Brzeźnicką (Garwolin) wywalczyli 
pierwsze miejsce.

W dniach 22-25 listopada w Sianowie rozegra-
no Mistrzostwa Polski Młodzików. Orlicz repre-
zentowali: Julia Pajek, Julia Pająk, Joanna 
Więckowska i Igor Jabłoński.

Nasze Julie, zdoby-
wając dwa medale, po 
raz kolejny udowodniły, 
że należą do najlepszych 
w Polsce.

Najlepiej zaprezen-
towała się Julia Pajek, 
która dwa razy stanęła na 
podium. W grze pojedyn-
czej wywalczyła brązo-
wy medal, przegrywając 
tylko z przyszłą mistrzy-
nią Polski Anną Czuchrą 

Kolejne medale badmintonistów
UKS Unia Bieruń 9:21/20:22, drugi medal -srebr-
ny odebrała za grę podwójną z Julią Pająk. Jul-
ki w finale uległy parze nr 1 - Dominika Gajda 
Bennica UKS Feniks Kędzierzyn/Martyna Ko-
walczyk UKS Kometa Sianów 23:25/12:21.

Debiutanci: Joanna Więckowska i Igor Ja-
błoński w grze mieszanej zajęli dobre miejsce 
9-16. Joanna w singlu w pierwszej rundzie uległa 
Marcie Styczyńskiej AZS UW Warszawa, nato-
miast Igor odpadł w turnieju eliminacyjnym.

Gratulacje dla Julek i podziękowania dla 
wszystkich za godne reprezentowanie klubu  
Orlicz i województwa świętokrzyskiego.

Seniorzy rywalizowali w badmintonie
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W piątek 30 listopada w suchedniowskiej Kuź-
nicy obejrzeliśmy niezwykły spektakl taneczny 
zatytułowany Albowiem życie jest…, który po-

wstał w ramach realizowanego od pół roku pro-
jektu Eko Taniec. Reżyserami i choreografami byli 
Paulina Rewucka i Paweł Żołądek, autorem 
scenografii Zbigniew Miernik.

Bardzo licznie przybyłych, w tym wiceprze-
wodniczącą rady miejskiej Małgorzatę Ku-
szewską i radnych, burmistrza Cezarego 
Błacha, jego zastępcę Dariusza Miernika, se-
kretarz Ewę Kaniewską i skarbnik Urszulę No-

wak, powitał dyrektor ośrodka Andrzej Karpiń-
ski. Projekt, w którym uczestniczyło ponad sto 
osób, podsumowała jego koordynator Agniesz-
ka Włodarczyk-Mazurek.

Spektakl przez trzy dni gromadził komplet 
widowni i był przyjmowany owacjami na sto-

Niezwykłe wydarzenie eko-taneczne w „Kuźnicy”
jąco. Dzieci swoją przygodę z tańcem rozpoczę-
ły w czerwcu bieżącego roku. Pięć szkół: SSP nr 
1 i SSP nr 3  w Suchedniowie, SSP w Ostojowie, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącznej, Zespół 
Szkół w Goździe i dwa Stowarzyszenia TPD od-
dział miejski w Suchedniowie oraz SGI Pod Prąd 
przez pół roku uczęszczały na warsztaty w róż-
nych stylach tańca min. t. towarzyski, wszystkie 
formy współczesne, t. ludowy czy taniec brzu-
cha. W projekcie uwzględnione były również 
wykłady z historii i teorii tańca. Dzieci i seniorzy 
wspólnie odwiedzili cztery teatry tańca: w Łodzi, 
Lublinie, Krakowie i Warszawie. Od września roz-
poczęły się intensywne prace nad finałem. Łącz-
nie odbyło się około 100 godzin zajęć, a w całość 
działań projektowych zaangażowanych było 15 
zawodowych tancerzy, fotograf – Mariusz Łęż-
niak, dwóch filmowców Mateusz Sadza i Mi-
lena Sieczka, scenograf – Zbigniew Miernik, 

oświetleniowiec Paweł Zubiński oraz dwóch 
reżyserów i choreografów finału Paulina Re-
wucka i Paweł Żołądek. Paweł Żołądek jest 
Suchedniowianinem, swoje pierwsze kroki ta-
neczne stawiał w SOK Kuźnica, po wielu latach 
tanecznej edukacji miał możliwość odbyć podróż 

sentymentalną tam, gdzie wszystko się zaczęło. 
Pokazał młodym adeptom sztuki tańca, co mogą 
osiągnąć, dzięki ciężkiej pracy.  

Projekt Eko Taniec w każdym wieku został zre-
alizowany we współpracy z Polskim Instytutem 
Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ru-
chu. Dotacja wyniosła ponad 42.000 złotych.

Projekt niezwykle ważny tanecznie dla regio-
nu świętokrzyskiego ale równie ważny społecz-
nie. Aż 80 ludzi zaprzyjaźniło się ze sobą i stwo-
rzyło wspólnie widowisko taneczne. W grupie tej 
był… jeden chłopiec, Staś Michałkiewicz, zaś 
w widowisku wystąpiła też jedyna seniorka – 
Halina Ostrowska.

Dzieci na scenie pokazały emocje i otwarły się 
do publiczności, dało to niezwykły efekt końco-
wy. Podczas projektu nastąpił transfer między-
pokoleniowy. 24. seniorów czynnie zaangażo-
wało się w pracę nad wspólnym celem, pomagali 
stworzyć scenografię, kostiumy, stanowili zaple-
cze, tzw. backstage. Sam finał niósł również prze-
słanie do ludzi. Eko w nazwie projektu to nie 
przypadek, chcieliśmy zwrócić uwagę na ekolo-
gie, na dbałość o nasze otoczenie, na pośpiech 
w wielkich miastach. 

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
(jaki)


