
* Gmina Suchedniów pozyskała kolejne duże środki 
na inwestycje,

* Rada Miejska uchwaliła podatki na 2022 rok,
* Ambasador Niemiec i wiceminister edukacji i nauki 

w Mauzoleum w Michniowie,
* Kałamarzyk zniknął z panoramy miasta,
* podsumowanie projektu muzycznego w Kuźnicy,
* wydarzenia w szkołach i w przedszkolu,
* Suchedniów jest badmintonową potęgą.

grudzień 2021 • Gazeta Suchedniowska

W numerze m.in.

1

Suchedniowska
GazetaGazeta

Grudzień 2021 • nr 328(277) • Egzemplarz bezpłatny

Minister nauczyciel rywalizował  
z nauczycielami

12 listopada w Suchedniowie rozpoczęły się Mistrzostwa 
Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów Per-
sonalnych i Instruktorów w Badmintonie. 

W zawodach, z udziałem około sześćdziesięciu osób,  
z nauczycielami zagrał wiceminister edukacji i nauki,  
Dariusz Piontkowski.  Czytaj na str. 22

Suchedniowskie Rody. Piastowie

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 11 listopa-
da odbył się wernisaż wystawy Apetyt na wiedzę. Suche-
dniowskie Rody. Piastowie, przedstawiającej niemal dwu-
stuletnią historię rodziny Piastów z Kruka.

Czytaj na str. 11

103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada mieszkańcy Suchedniowa świętowali wspólnie 103. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, zło-
żono wiązanki kwiatów, a w Kuźnicy odbył się tradycyjny koncert.

Czytaj na str. 2 i 12-13

Podsumowanie projektu „Urok Pasiaka”
21 listopada 

odbył się bar-
dzo wzruszają-
cy finał projek-
tu Urok Pasiaka. 
Tradycyjna Tka-
nina Świętokrzy-
ska. Przez sie-
dem miesięcy 
Mistrzyni Tradycji – Beata Syzdół – prowadziła warsztaty tkackie, podczas których 
16 uczestników poznawało od podstaw cały proces od snucia osnowy po gotowy, tra-
dycyjny produkt.            Czytaj na str. 9, fotorelacja na str. 24

Świętokrzyska Nagroda Kultury dla Ewy Kołomańskiej
Kierownik Mauzoleum Martyrolo-

gii Wsi Polskich w Michniowie Ewa 
Kołomańska została jedną z lau-
reatek tegorocznej Świętokrzyskiej 
Nagrody Kultury. Uroczysta gala wrę-
czenia nagród odbyła się 28 paździer-
nika w Muzeum Narodowym w Kiel-
cach.

Czytaj na str. 10
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Wydarzenia

Pani Halina Jaworowska 
skończyła 105 lat!

W dniu 3 listopada 105 lat skończyła pani 
Halina Maria Jaworowska. Jest naj-
prawdopodobniej najstarszą mieszkanką 
powiatu skarżyskiego.

Pani Halina urodziła się 3 listopada 1916 
roku we Wzdole Rządowym, gdzie jej oj-
ciec Ignacy Sitek (matka Stefania) był or-
ganistą w tamtejszym kościele. Miała troje 
rodzeństwa, ale już zmarli. Wraz z mężem 
Wacławem wychowała czwórkę dzieci: 
Ewę, Grażynę, Waldemara i Konrada. 

W Suchedniowie mieszka od 1957 roku. 
Zawsze zajmowała się pracą we własnym 
gospodarstwie rolnym, mąż był leśnikiem.

Z okazji pięknego jubileuszu życzymy 
Pani Halinie kolejnych lat w dobrym zdro-
wiu, pogody ducha, miłości najbliższych.

(jaki)

103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
11 listopada mieszkańcy Suchedniowa świę-

towali wspólnie 103. rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły 
się od złożenia wiązanek kwiatów pod tabli-
cami pamiątkowymi wmurowanymi w ściany 
świątyni przez delegacje władz samorządo-

wych Gminy Suchedniów, powiatu skarżyskie-
go, Rycerzy Kolumba, leśników, suchedniow-
skich przedsiębiorców i rzemieślników oraz 
Prawa i Sprawiedliwości.

Mszę św. w intencji Ojczyzny koncelebro-
wali ks. proboszcz Marek Migocki oraz ks. 
Wojciech Marchewka. –Ojczyzna to wielki 
zbiorowy obowiązek – nawiązał do słów Cy-
priana Kamila Norwida ks. proboszcz witając 
poczty sztandarowe, mieszkańców miasta oraz 
przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa 
Adamca, burmistrza Cezarego Błacha oraz 
zastępcę burmistrza Dariusza Miernika.

Święto niepodległości obchodzone jest 
w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzy-
skanie przez nasz kraj niepodległości po 123 
latach niewoli (1795-1918). Zostało ustanowio-
ne na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 
roku. Zniesiono je jednak już 22 lipca 1945 roku, 

na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. 
W 1989 roku przywrócono pierwotne ustalenia 
z 1937 roku, czyniąc jednocześnie 11 listopada 
dniem wolnym od pracy.       Jacenty Kita

fot. archiwum
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AktuAlności

Ze smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, 

że odeszła od nas na zawsze
kol. Wiesława Wikło 
wieloletnia członkini

Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.
Rodzinie i Bliskim zmarłej 

składamy serdeczne wyrazy 
współczucia. 

Członkowie Sekcji E. i R. ZNP 
w Suchedniowie

Pół miliona dla gminy na 
działania prozdrowotne

Do 31 października trwał konkurs dla wszyst-
kich gmin (wyłączając miasta na prawach po-
wiatu) na najwyższy przyrost poziomu zaszcze-
pienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień 
przeciwko COVID -19. Zwyciężały te, które osią-
gnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia 
mieszkańców jedynie w czasie między 1 sierp-
nia, a 31 października 2021 roku.

Konkurs się zakończył, a Ministerstwo Zdro-
wia opublikowało wyniki i listę gmin, którym 
przysługuje nagroda: 1 milion złotych za pierw-
sze miejsce, 500 tysięcy złotych za drugie miej-
sce oraz 250 tysięcy złotych za uzyskanie trze-
ciej lokaty. Pieniądze na nagrody pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Powiat skarżyski:
1. miejsce gmina Łączna - 7,559
2. miejsce gmina Suchedniów - 6,716
3. miejsce gmina Skarżysko Kościelne - 6,369

(jaki)

900.000 zł na inwestycje 
kanalizacyjne

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wod-
no-kanalizacyjne. Wśród ponad 1700 gmin, 
które otrzymają dodatkowe fundusze jest tak-
że Gmina Suchedniów, dla której zaplanowano 
środki w wysokości 900.000,00 zł z przeznacze-
niem na  inwestycje w zakresie kanalizacji.

Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym 
roku. Dodatkowe wsparcie otrzymają regiony, 
które najbardziej tego potrzebują. Środki zo-
staną przekazane automatycznie, bez koniecz-
ności składania wniosków. Samorządy będą 
mogły je przeznaczyć zgodnie z potrzebami 
i wydać w latach 2021-2024.

W ramach programu 714 gmin w całej Pol-
sce otrzyma wsparcia o łącznej wysokości 4 mld 
zł: 1 mld zł zostanie przeznaczony na projekty 
wspierające wodociągi i zaopatrzenie w wodę 
a 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją.

8 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Suched-
niów Cezary Błach uczestniczył w spotkaniu 
świętokrzyskich samorządowców, na którym 
wręczone zostały promesy na realizację zadań 
w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Gmina Suchedniów otrzyma 301.080 zł 
dotacji na cyfryzację. Promesy wręczył sa-
morządowcom sekretarz stanu ds. cyfryza-
cji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ja-
nusz Cieszyński.

Wsparcie dla gmin regionu wyniesie 29 mln 
zł. Program Cyfrowa Gmina zakłada wsparcie fi-
nansowe jednostek samorządu terytorialnego 
na cyfryzację oraz zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa.

Projekt Cyfrowa Gmina to szansa dla samo-

rządów, aby podnieść jakość cyfryzacji w urzę-
dzie oraz instytucjach gminnych. W ramach 
100% dofinansowania możliwe jest pozyskanie 
środków na zakup i wdrożenie oprogramowa-
nia do cyfryzacji, sprzętu IT, licencji niezbęd-

nych do realizacji e-usług, a także na podnie-
sienie cyberbezpieczeństwa oraz edukację 
cyfrową. Program finansowany jest z Funduszy 
Europejskich, w ramach programu React-EU. 
Pieniądze na cyfryzację gmin zostały podzie-
lone według dwóch kryteriów: liczby miesz-
kańców oraz wysokości dochodów samorzą-
du. Samorządy otrzymają dotacje w kwocie od 
100 tys. do 2 mln zł i nie muszą posiadać wkła-
du własnego.

Cyfrowa Gmina - dotacja na cyfryzację

Kwesta na suchedniowskim 
cmentarzu

1 listopada Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa zor-
ganizowało kwestę na renowację zabytkowych nagrob-
ków na cmentarzu parafialnym, w którą obok członków 
stowarzyszenia czynnie zaangażowali się także radni oraz 
pracownicy Urzędu Miasta. Dzięki niezawodnej ofiarno-
ści mieszkańców naszego miasta, udało się zebrać 3516, 
15 zł. Pozyskana kwota zostanie w całości przeznaczona 
na kontynuację prac restauratorskich przy zabytkowym 
nagrobku Stanisława Poznańskiego – urzędnika Zarządu 
Górnictwa Królestwa Polskiego. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy!            GM
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Za nami XXXVII w kadencji sesja Rady Miejskiej
28 października 2021 r. w sali konferencyjnej Urzę-

du Miasta i Gminy w Suchedniowie odbyła się XXXVII 
w kadencja sesja Rady Miejskiej, której otwarcia do-
konał przewodniczący rady Krzysztof Adamiec wi-
tając obecnych na sesji, w tym debiutującą po raz 
pierwszy w nowej roli sekretarz miasta i gminy Mag-
dalenę Przyjemską. Sekretarzem obrad była Mał-
gorzata Stępień.

Po przyjęciu porządku obrad, wobec tego, że radni 
nie zgłosili żadnych wniosków i zapytań, informację 
o swej pracy między sesjami złożył burmistrz Ceza-
ry Błach. Z ważniejszych spraw burmistrz poinfor-
mował o nowych zadaniach inwestycyjnych, w tym 
o podpisaniu umowy na przebudowę drogi woje-
wódzkiej nr 751 dodając, że gmina zrobi wszystko, 
aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla miesz-
kańców. Przedstawiciel wykonawcy zadania, czyli 
firmy Fart, poinformował, że ruch będzie odbywał 
się wahadłowo, wyłączane z ruchu będą pojedyncze 
pasy. Prace rozpoczną się po opracowaniu projek-
tu tymczasowej organizacji ruchu i harmonogramu 
prac. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2020/2021 przedstawiła Beata Ka-
szuba. Do wszystkich szkół podstawowych uczęsz-
czało 692 uczniów, a do przedszkola 162 dzieci. 

Projekt uchwały w uchwalenia Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Mia-
sta i Gminy Suchedniów przedstawił burmistrz Ceza-
ry Błach. Został on pozytywnie zaopiniowany przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie.

Następnie radni pochylili się nad projektem 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Su-
chedniów na rok 2021, który przedstawiła skarbnik 
Urszula Nowak, podobnie jak projekt w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości. Jak zaznaczyła na początku skarbnik, stawki 
nie były zmieniane od 2020 roku. Stawki na 2022 r. 
uległy zwiększeniu o 10 % w stosunku do obowią-
zujących w Gminie Suchedniów stawek od 2020 r. 
Wzrost stawek podyktowany jest rosnącymi koszta-
mi energii elektrycznej (około 46%), energii cieplnej 
oraz wzrostem od 2022 r. minimalnego wynagrodze-
nia. Będą się one kształtowały w następujący sposób:
1.  Od gruntów: 

a)  związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób sklasyfiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 
zł od 1 m² powierzchni; 

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha po-
wierzchni, 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publiczne-
go – 0,38 zł od 1 m² powierzchni; 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewi-
talizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod zabudo-
wę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni; 

2.  Od budynków lub ich części: 
a)  mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej; 
b)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 24,72 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – 9,10 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publiczne-
go: 

-  garaże – 7,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
-  budynki gospodarcze (szopy, komórki) – 5,24 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej; 
-  pozostałe (w tym budynki letniskowe) – 7,10 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej; 
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle: 
1)  związane statutowo z ochroną przeciwpożarową 

i nie związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, 

2)  związane statutowo z wypożyczaniem książek 
i nie związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. 
Przed głosowaniem o głos poprosił burmistrz Ce-

zary Błach, który poinformował m.in. o rosnących 
o 46% cenach energii elektrycznej. -W skali całej gmi-

ny są to ogromne pieniądze. Poza tym rosną ceny gazu 
oraz najniższego wynagrodzenia. W pierwszej kolejno-
ści jesteśmy zmuszeni zabezpieczyć wydatki bieżące, 
czyli kolokwialnie mówić na życie. Mam obawy, co do 
przyszłorocznego budżetu, stąd podatki musimy pod-
nieść, tym bardziej, że wpływają one na subwencję wy-
równawczą, a ta w 2022 roku będzie niższa o 580.000 
zł w stosunku do roku bieżącego. Planowane udziały 
w podatku są niższe o 475.000 zł. Razem jest to ponad 
1 mln zł mniej po stronie dochodowej, a z podwyżki 
podatków zabezpieczymy tylko 600.000 zł – wyjaśnił 
burmistrz. Rada podjęła uchwałę 11 głosami za, 1 
głos był przeciw.

Kolejny projekt uchwały w sprawie poboru po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inka-
sentów, terminów płatności dla inkasentów i wyna-
grodzenia za inkaso przedstawiła skarbnik Urszula 
Nowak, podobnie jak projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych.

Stawki wyszczególnione w uchwale zwiększono 
o około 10% w stosunku do 2019 r. Stawki w załącz-
nikach pozostały na poziomie 2020 r.

Rada w drodze uchwały zdecydowała również 
o nazwie ronda, które będzie się nazywać Rondo 
Świętokrzyskie. Jak wyjaśnił burmistrz Cezary Błach 
w dniu 30 czerwca br. ogłoszono konsultacje społecz-
ne. Mieszkańcy zgłosili 21 wniosków, ale 3 nazwy 
się powtarzały. Wnioski analizowały komisje rady  
i w wyniku głosowań największe poparcie zyskała 
wyżej wymieniona nazwa.

Na sesji przedstawiono także informację nt. 
oświadczeń majątkowych za rok 2020.

W sprawach różnych radna Anna Salwa zapytała 
o termin otwarcia ul. Powstańców i jej zagospodaro-
wanie. Burmistrz stwierdził, że wykonawca zgłosił ją 
do odbioru, są analizowane przez inspektora nadzo-
ru i dopiero wtedy można dokonać odbioru. W przy-
szłym roku planowane jest zazielenienie ulicy. Nato-
miast Lidia Frątczak wróciła do wizualizacji parku 
w związku z otrzymanymi środkami na jego prze-
budowę. Radna zaproponowała kolejne konsultacje. 
Burmistrz odpowiedział, że jest na to już za późno, 
gdyż do końca stycznia musi powstać projekt. Waż-
na jest też wartość prac, gdyż gmina musi dołożyć 
10% środków, jak wkład własny. Do koncepcji zago-
spodarowania parku mieszkańcy zgłosili wiele wnio-
sków m.in. dotyczących przebiegu ciągów pieszych. 
Marcin Pałac pytał o to, czy część z owych 5 mln zł 
można wykorzystać na budowę ścieżki wokół zale-
wu. Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o zalew, 
to w grę wchodzi szereg uzgodnień m.in. w Wodami 
Polskimi i nie ma mowy, aby zdążyć do końca stycz-
nia. 

Jacenty Kita
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Ruszyła przebudowa ul. Jodłowej
-Jeszcze w tym roku zakończy się modernizacja 

ul. Jodłowej w Suchedniowie – zapewnia bur-

mistrz Cezary Błach. Zaawansowanie prac, 
realizowanych przez firmę Budromost Stara-
chowice jest znaczne. Całkowita wartość inwe-

stycji wynosi 392.857,56 zł, a dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych 314.286,00 
zł. Gmina ze środków własnych dołoży 80 tys. 
zł.

Przypomnijmy: remont obejmuje wykonanie 
m.in.  jezdni, zjazdów, poboczy, odwodnienia, 

oznakowania poziomego i pionowego, mon-
tażu progów zwalniających. Droga o długości 
ok. 380 mb posiadać będzie jezdnię o szero-
kości 4,0  m, z prawej strony zostanie ograni-

czona krawężnikiem wysuniętym na 6 cm., 
za krawężnikiem wykonana zostanie opaska 
o szerokości do 0,5 m z kruszywa, a pobocze 
o szerokości do 0,75 m.

(jaki)

inwestycje

W ciągu najbliższych 10 miesięcy zostanie skanalizowa-
na ul. Warszawska

26 października pomiędzy Gminą Suched-
niów a Konsorcjum firm: Inwestycje Liniowe 

INVEST – LINE Sp. z o.o., ul. Pruchnicka 36, 37 
– 710 Żurawica – Lider Konsorcjum, HYDRO-

TERM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum została 
podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Warszawskiej. Koszt robót bu-
dowalnych wg umowy to 2.567.275,00 zł, a za-
kończenie inwestycji planowane jest na sier-
pień 2022 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach 
projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej – 
Aglomeracja Suchedniów – III etap w Suche-
dniowie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Oś 4 Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe”, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa.

Dyskutowali o ścieżkach 
rowerowych

W Mauzoleum w Michniowie spotkali się wój-
towie i burmistrzowie 11 gmin Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich. 9 listopada byli oni gośćmi dy-
rektora Muzeum Wsi Kieleckiej, Tadeusza Siko-
ry i gospodarza gminy Suchedniów – burmistrza 
Cezarego Błacha.

Samo spotkanie miało miejsce w nowo od-
danym do użytku Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich w Michniowie. Była to doskonała okazja 
do zwiedzenia wystaw historycznych, prezento-
wanych aktualnie w michniowskim Mauzoleum 
ale również do nawiązania współpracy pomię-
dzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich i Mu-
zeum Wsi Kieleckiej.  Taką deklarację, po stronie 
muzeum, złożył dyrektor Tadeusz Sikora, a po 
stronie Związku Sławomir Kopacz – przewod-
niczący zarządu i Krzysztof Gajewski – prze-
wodniczący zgromadzenia. 

Tematem wiodącym spotkania była sprawa 
budowy nowych i oznakowania istniejących już 
tras rowerowych przebiegających przez wszyst-
kie gminy Związku. Zgodnie z opracowywa-
nym, na zlecenie Związku, Planem Funkcjonal-
no – Użytkowym, na terenie Łysogór powstanie 
sieć szlaków rowerowych i pieszo – rowerowych 
o łącznej długości 238 km. Na tą długość składa 
się 62 km trasy okalającej Łysogóry i 176 km tras 
łącznikowych. W swoim założeniu łysogórska pę-
tla rowerowa połączy nie tylko 11 gmin Związku, 
ale również większe aglomeracje województwa 
świętokrzyskiego, tj. Kielce, Skarżysko, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Starachowice i Opatów. 

Związkowy pomysł uzyskał wsparcie z pilota-
żowego Programu Inwestycji Strategicznych – 
Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 20 
milionów złotych.                                 Jacenty Kita
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II Regionalne Forum Energetyczne
26 października w Miejskim Centrum Kultu-

ry w Skarżysku-Kamiennej odbyło się II Forum 
Energetyczne. Uczestniczył w nim burmistrz 
Cezary Błach.

Organizatorem Forum był dyrektor general-
ny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Ka-
mienna. W pierwszej części zebranych samo-
rządowców zapoznano poprzez prezentacje 
multimedialne z najważniejszymi planowany-
mi inwestycjami na terenie działania oddziału 

oraz o wpływie jednostek wytwórczych i pro-
sumenckich na sieć dystrybucyjną. Po prze-
rwie przedstawiono procedury postępowania 
w przypadku wystąpienia masowych awarii 
sieciowych oraz o obowiązkach PGE w zakre-
sie eksploatacji sieci elektroenergetycznych, 
w tym prowadzenie prac wycinkowych w pa-
sach technologicznych linii napowietrznych.

(jaki)

O wynikach pierwszego naboru wniosków do 
Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych rozmawiał wojewoda 
Zbigniew Koniusz ze świętokrzyskimi samo-
rządowcami podczas spotkania w dniu 26 paź-
dziernika. Uczestniczył w nim burmistrz Ceza-
ry Błach. W ramach naboru, o czym pisaliśmy 
miesiąc temu, nasza gmina dostanie 5 mln na 
przebudowę parku miejskiego.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim 
uczestniczył Paweł Nierada, wiceprezes Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, instytucji będącej 
operatorem programu. Pierwsza edycja rzą-
dowego funduszu to prawie 1 miliard złotych 
dla regionu świętokrzyskiego. Celem przedsię-
wzięcia jest zwiększenie skali inwestycji pu-

blicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych przed samorządy. 
Dofinansowanie otrzymują projekty związane 
m.in. z infrastrukturą drogową, transportem 
publicznym, kanalizacją i wodociągami, szko-
łami, obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, 
modernizacją źródeł ciepła czy gospodarowa-
niem odpadami.  W skali kraju to ponad 23 mi-
liardy złotych, które przeznaczył rząd na wyko-
nanie programu.

– Od wczoraj mamy święto samorządów, z któ-
rych większość otrzymała pieniądze na niezmier-
nie potrzebne inwestycje. Świętokrzyskie dołą-
czyło do grona województw, które w znakomity 

sposób potrafią wykorzystać te środki, potrafią 
złożyć odpowiednie wnioski. Dziś rozmawiamy 

z samorządowcami o tym, co już jest i o tym, co 
będzie dalej – mówił wojewoda Zbigniew Ko-
niusz podczas briefingu prasowego poprze-
dzającego spotkanie z samorządowcami.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przy-
znaniu dofinansowania decydował Prezes Rady 
Ministrów na podstawie rekomendacji komi-
sji powołanej przy KPRM. Bank Gospodarstwa 
Krajowego wystawi promesy dla samorządów, 
a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie 
pół roku od otrzymania promes.

– Ogromne pieniądze trafiły do samorządów 
z programu, który jest ewenementem nie tylko 
na skalę naszego kraju, ale także na skalę świa-

tową. To jest start wielkiego programu przebu-
dowy Polski i miejmy świadomość, że na naszych 
oczach dzieje się rzecz niebywała i nie możemy 
tego zmarnować – podkreślił wojewoda.

Założenia pierwszego, właśnie rozstrzy-
gniętego, naboru do programu obejmowały: 3 
wnioski dla każdej jednostki samorządu teryto-
rialnego (w tym: 1 wniosek bez limitu kwoty, 
1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł 
oraz 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln 
zł), bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95% 
wartości inwestycji, minimalny poziom udziału 
własnego 5%, inwestycje kwalifikowane do 4 
priorytetów i 35 obszarów inwestycji oraz pro-
mesa wstępna umożliwia samorządom rozpo-
częcie procedury przetargowej.

Przygotowywane są kolejne nabory do Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwe-
stycji Strategicznych, których planowany ter-
min realizacji to listopad-grudzień 2021 roku. 
Założenia drugiej edycji pilotażowej to m.in. 3 
wnioski dla każdego samorządu, bezzwrotne 
dofinansowanie do 95% wartości inwestycji, 
minimalny poziom udziału własnego w wyso-
kości 5%, a także inwestycje kwalifikowane do 
4 priorytetów i 34 obszarów inwestycyjnych.

(jaki)

Wojewoda spotkał się z samorządowcami
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Wiceminister edukacji i nauki z wizytą w Michniowie
-To Mauzoleum powinno być obowiązkowym 

punktem odwiedzin, nie tylko przez Polaków, ale 
także z innych państw, tak by prawda historyczna 
dotarła do wszystkich – może dzięki temu uda się 

kiedyś uniknąć powtórki z historii – powiedział 
wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piont-
kowski, który 14 listopada odwiedził Mauzo-
leum w Michniowie.

Ministrowi towarzyszyli: poseł Zbigniew 
Dolata – zastępca przewodniczącego sejmo-
wej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik 
oraz Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wy-
działu Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach. Po Mauzoleum 
gości oprowadzali dyrektor Muzeum Wsi Kie-
leckiej Tadeusz Sikora oraz kierownik Działu 
Edukacji Martyrologicznej Katarzyna Jedy-
nak.                            (jaki)

Ambasador Niemiec w Mau-
zoleum w Michniowie

-Jako ambasador Niemiec w Polsce muszę wy-
razić swoje głębokie poczucie winy za to, co stało 
się w Michniowie – mówił ambasador Niemiec 

w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven, 
który 27 października odwiedził Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Wizyta miała charakter prywatny. Ambasa-
dor wraz z małżonką i konsulem generalnym 
dr Michaelem Großem  złożyli kwiaty przed 
pomnikiem ofiar pacyfikacji zwiedził Mauzo-
leum. Towarzyszyli im dyrektor Muzeum Wsi 
Kieleckiej Tadeusz Sikora, zastępca dyrekto-
ra Jarosław Karyś oraz kierownik Mauzoleum 
Ewa Kołomańska.

Dyplomaci w zadumie oglądał treści prezen-
towane na wystawie stałej. –Ta wystawa ma 
pokazywać, do czego prowadzą totalitaryzmy 

niemiecki i sowiecki – podkreślał dyrektor Tade-
usz Sikora.  -W Niemczech wiedza na ten temat 
nie jest powszechna, dlatego ważne jest informo-
wanie o miejscach takich jak Michniów – zazna-
czył ambasador.

Zdumienie gości wzbudziły słowa Ewy Ko-
łomańskiej, która powiedziała, że mieszkań-
cy Michniowa wybaczyli, ale chcą, aby pamięć 
o zbrodni była kultywowana przez następne 
pokolenia. Nawiązała przy tym do wizyty kato-
lików niemieckich w Michniowie w 1983 roku, 
którzy wspólnie z mieszkańcami Michniowa 
modlili się pod mogiłą pomordowanych i zasa-
dzili rosnącą do dziś obok kapliczki sekwoję. 

Goście zapowiedzieli współpracę naukową 
i historyczną. Jest szansa, że w Michniowie zo-
stanie pokazanych kilka wystaw niemieckich 
o tematyce związanej z II wojną światową. Jak 
zaznaczy konsul generalny w Polsce już w wie-

lu miejscach m.in. w Oświęcimiu oglądana była 
wystawa dotycząca roli niemieckiej policji w la-
tach II wojny światowej i to być może ona jako 
pierwsza zostanie zaprezentowana w Michnio-
wie.                             Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowska • grudzień 20218

Suchedniowska
GazetaGazeta

w GMinie i okolicy 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła 
II w Suchedniowie w ramach Ogólnopolskiego 
Projektu Zbieram to w szkole prowadzi zbiórkę 
baterii i niedziałających telefonów z przyciska-
mi, smarfonów oraz tabletów. 

Każdego, kto ma takie przedmioty i nie wie 
co z nimi zrobić, zachęcamy do włączenia się 
w naszą akcje.

Wyżej wymienione przedmioty można zosta-
wić przy wejściu do przedszkola.

Kluby seniora zapraszają!
Zapraszamy mieszkańców Gminy Suched-

niów w wieku 60+ na NIEODPŁATNE zajęcia 
szachowe oraz zajęcia ruchowe na basenie.

- ZAJĘCIA SZACHOWE w każdy wtorek w go-
dzinach 9.00-12.00 w Klubie Seniora w Suche-
dniowie przy ul. Sportowej 1

Zajęcia prowadzi pan Tomasz Derlacz.
- ZAJĘCIA RUCHOWE NA BASENIE
Każdy czwartek 11.45-13.30 (wyjazd o 11.00)
Zapewniamy dowóz!
Zgłoszenia (obowiązkowo!):
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 w poko-
ju nr 3. 

Mauzoleum w Michniowie otrzymało statuetkę Lidera regionu!

Już po raz dwudziesty pierwszy kapituła 
powołana przez Redakcję Echa Dnia przyzna-
ła nagrody Lider Regionu. Jest to jedno z naj-
starszych wyróżnień gospodarczych w regionie 
świętokrzyskim. W tym roku statuetki przyzna-
no dziewiętnastu najlepszym firmom i instytu-
cjom wyróżniającym się wyjątkową działalno-
ścią oraz wynikami w 2020 roku.

W tym zacnym gronie znalazło się Muzeum 
Wsi Kieleckiej – oddział Muzeum Martyrologii 
Wsi Polskich w Michniowie, które otrzymało 
statuetkę w kategorii Historia i Kultura. Sta-
tuetkę z rąk redaktora naczelnego Echa Dnia 
Stanisława Wróbla oraz prezesa Polska Press 

Grupa Oddział w Kielcach Roberta Glinkow-
skiego odebrał dyrektor MWK Tadeusz Siko-
ra. Na Gali obecny był również wicedyrektor 
MWK Jarosław Karyś i kierownik Mauzoleum 
Ewa Kołomańska.

Nagroda Lider Regionu jest wręczana za osią-
gnięcia roku poprzedniego, który dla naszych 
przedsiębiorców był rokiem wyjątkowym, 
pełnym niezwykłych wyzwań związanych 
z ograniczeniami w działalności gospodarczej 
i społecznej, wywołanych pandemią, oraz nie-
pewnych perspektyw na przyszłość. 

Jacenty Kita

Nowa wystawa w Mauzoleum w Michniowie
11 listopada 2021 r. w ramach obchodów Na-

rodowego Święta Niepodległości w Mauzoleum 

Martyrologii Wsi Polskich udostępniono wysta-
wę Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległo-
ści 1914-1918, autorstwa dra Michała Zawiszy, 
pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Dele-

gatury w Kielcach. 
Wystawa cieszy się olbrzymim zaintereso-

waniem zwiedzających. Przybliża najważniej-
sze wydarzenia związane z odzyskaniem przez 
Polskę suwerenności, jakie miały miejsce na 
terenie dzisiejszego województwa świętokrzy-
skiego.

Na planszach znajdują się unikatowe zdjęcia, 
które obrazują Pierwszą Kompanię Kadrową 
Józefa Piłsudskiego, walkę legionistów na zie-
mi świętokrzyskiej pod Konarami i Tarłowem, 
a także społeczne działania niepodległościo-
we. Wystawa przedstawia narodowe rocznice 
obchodzone w różnych miejscach regionu: wy-
buchu powstania styczniowego, 3 Maja czy też 

stulecie śmierci Tadeusza Kościuszki. Ekspono-
wana wystawa przybliża wiedzę o działalności 
kielczan, prowadzonych przez nich organizacji 
w listopadzie 1918 r.

Justyna Staszewska
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Podsumowanie projektu „Urok Pasiaka”
21 listopada 2021 r. odbył się bardzo wzru-

szający finał projektu Urok Pasiaka. Tradycyj-

na Tkanina Świętokrzyska dofinansowanego 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Gminę Bodzentyn oraz SOK Kuźnica  
w Suchedniowie. Przez siedem miesięcy Mi-
strzyni Tradycji – Beata Syzdół - prowadziła 

warsztaty tkackie, podczas których 16 uczest-
ników poznawało od podstaw cały proces od 
snucia osnowy po gotowy, tradycyjny produkt.

Uczestników wydarzenia powitał dyrektor 
Kuźnicy Andrzej Karpiński, wśród gości byli 
burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba, bur-
mistrz Suchedniowa Cezary Błach oraz Wło-
dzimierz Ciszek, Mistrz Tradycji ubiegłorocz-
nej edycji projektu.

O samym projekcie mówiła jego koordy-
natorka Agnieszka Włodarczyk-Mazurek: 
-Żeby powiedzieć o projekcie, trzeba najpierw 
powiedzieć, o Beacie, którą poznałam kilka lat 
temu. Od 6 lat przywraca tradycje tkacie w re-

gionie, ale zajmuje się również wikliniarstwem, 
wykonuje lalki, palmy, ozdoby wielkanocne, a do 
tego doskonale piecze ciasta i robi słynną herbat-

kę ziołową, którą tak wszyscy się zachwycaliśmy.
Sam finał projektu miał trzy ważne punkty. 

Pierwszym z nich był piękny film dokumentalny 
ukazujący kolejne etapy warsztatów, aspekty 

techniczne oraz emocje uczestników. Drugi sta-
nowiła promocja albumu Urok Pasiaka, w któ-
rym stare wzory tkanin są inspiracją i natchnie-
niem dla nowych. Tekst w albumie opowiada 
o historii tkactwa oraz spółdzielni tkackiej w Bo-
dzentynie i okolicach. Ostatnim punktem pro-
gramu było otwarcie wystawy przez naszą Mi-
strzynię Tradycji – Beatę Syzdół. Na wystawie 
znalazły się wszystkie utkane podczas warszta-
tów chodniki oraz zabytkowe tkaniny ze zbio-
rów Świętokrzyskich Tkaczek. Nie zabrakło 
słodkiej niespodzianki i wyjątkowego prezentu 
dla koordynatorki projektu w postaci chodnika 

utkanego przez 16 osób. Każdy zawarł w nim 
swoje kolory i emocje. 

Zespół projektowy tworzyli: Agnieszka 
Włodarczyk–Mazurek - koordynator pro-
jektu, Justyna Staszewska - opieka meryto-
ryczna i tekst albumu, Maria Pajek - grafika 
i fotografia oraz firma MM Productions Milena 

Sieczka i Mateusz Sadza - realizacja filmu.
Uczestnikami projektu byli: Agnieszka An-

drzejewska – architekt, Katarzyna Bo-
ber – logopeda, Agata Bzymek - nauczyciel 
w szkole podstawowej, Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk - urzędnik w Gminie Suched-
niów, społecznik, Maria Ganczarek - urzęd-
nik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego, Aneta Jędrzejczyk – an-
glistka, pracownik działu personalnego, Mar-
ta Kłonica - prowadzi Brzozowe Wzgórze, 
Małgorzata Łasak - masaż INKA, Agnieszka 
Maślak - nauczyciel plastyki, Teresa Pożo-
ga - terapia zajęciowa, Emilia Pstrągowska 
– etnograf, Karolina Sideł-Kozieł - malarka, 
prezes Fundacji Pasiak Świętokrzyski, Urszu-
la Sokół - nauczyciel w szkole podstawowej, 
Anna Sus - etnolog, antropolog oraz Edy-
ta i Grzegorz Szymańscy - prowadzą Osto-
ję Dworską.

Projekt dobiegł końca, ale przygoda 
z tkaniem na pewno nie, więc do zobaczenia 
przy krosnach.

Jacenty Kita
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„Kałamarzyk” zniknął  
z panoramy miasta

Z jednego z najbardziej charakterystycznych 
budynku w mieście, Kałamarzyka, pozostały 
tylko sterczące resztki ogromnego komina wraz 
z wędzarnią. 

Muzeum Wsi Kieleckiej, które w 2020 roku 
odkupiło zabytkowy dworek za 40 tysięcy zło-
tych, kończy demontaż budynku. 

Do końca tego roku całość obiektu zosta-
nie przewieziona do Parku Etnograficznego 
w Tokarni. -Planujemy po wykonaniu koniecz-
nych prac odbudować dworek, który stanie 

w strefie małomiasteczkowej parku w Tokarni, 
przy rynku. Powinno to nastąpić w 2022 roku 
- mówi Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej.

Jacenty Kita

Świętokrzyska Nagroda Kultury dla Ewy Kołomańskiej
Kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-

skich w Michniowie została jedną z laureatek 
tegorocznej Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 28 
października w Muzeum Narodowym w Kiel-
cach. Nagrody wręczyli przewodniczący sejmi-
ku Andrzej Pruś i marszałek województwa 

Andrzej Bętkowski. Laureatce w wydarzeniu 
towarzyszył wicedyrektor Muzeum Wsi Kielec-
kiej Jarosław Karys.

Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Ar-
tystycznego 2021/2022 odbyła się w Muzeum 
Narodowym w Kielcach. Podczas uroczysto-
ści wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury. 
Podczas uroczystości wystąpili muzycy z Filhar-
monii Świętokrzyskiej, a o oprawę muzyczną 
wydarzenia zadbała MAAK Group, która wyko-
nała najpiękniejsze tanga.

Samorząd województwa świętokrzyskie-
go stale wspiera rozwój lokalnej kultury i każ-
dego roku honoruje specjalną nagrodą oso-
by, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za 
szczególne dokonania w dziedzinie twórczości 

artystycznej oraz upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa narodowego. W tym roku nagrody 
samorządu województwa w dziedzinie kultury 
zostaną wręczone już po raz dwudziesty drugi.

W bieżącym roku w odpowiedzi na zaprosze-
nie do zgłaszania kandydatur do Świętokrzy-
skiej Nagrody Kultury wpłynęło 27 wniosków. 
Wyboru spośród kandydatów dokonała Kapitu-
ła Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w składzie: 
Andrzej Bętkowski – marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego – przewodniczący Komi-
sji oceniającej, Agnieszka Buras – przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, Magdale-
na Kusztal – dyrektor Departamentu Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
Sylwester Furmańczyk – prezes Święto-
krzyskiego Stowarzyszenia Muzyka, Grzegorz 
Cuper – przedstawiciel środowiska kultury, 
Marian Rumin – historyk sztuki, przedstawi-
ciel środowiska kultury.

Grono dotychczas uhonorowanych nagroda-
mi w dziedzinie kultury to ok. 400 osób i grup 
artystycznych. Wielu z nich pozostało w na-
szej pamięci, przekazując nam i kolejnym po-
koleniom bogaty dorobek artystyczny. Wśród 
dotychczasowych laureatów nagrody jest wie-
lu znakomitych artystów, pisarzy, animatorów 
kultury, pracowników instytucji kultury czy ze-
społów artystycznych.

***
Ewa Kołomańska - historyk, muzealnik, 

kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie, oddziału Muzeum Wsi Kie-
leckiej, autorka wielu opracowań, artykułów 
i wystaw dokumentujących i prezentujących 
dzieje polskiej wsi w czasie II wojny świato-
wej, szczególnie tych związanych z pacyfikacją 
Michniowa w 1943 roku. Autorka not encyklo-
pedyczno – informacyjnych oraz współautor 
i konsultant portalu: https://polacyratujacyzy-
dow.com.pl/. Współautor i konsultant audycji 
historycznych dostępnych w United States Ho-
locaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Do nagrody nominację zgłosiła Fundacja Po-
mnik-Mauzoleum.

Jacenty Kita
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naSze rody

Suchedniowskie Rody. Piastowie
W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 

11 listopada odbył się wernisaż wystawy Ape-
tyt na wiedzę. Suchedniowskie Rody. Piastowie, 

przedstawiającej niemal dwustuletnią historię 
rodziny Piastów z Kruka.

Przybyłych gości przywitał dyrektor SOK An-
drzej Karpiński, a Agnieszka Włodarczyk
-Mazurek przedstawiła genezę jej powstania 
mówiąc: -Wystawa opowiada o rodzinie, w któ-
rej dokonał się przewrót intelektualny od niepi-
śmiennego Wawrzyńca, do profesora Jerzego.

Na uroczystym otwarciu był burmistrz Ceza-

ry Błach, a symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonały praprawnuki Wawrzyńca i Konstan-
cji Piastów. Wśród zwiedzających były naj-
starsze przedstawicielki rodu, siostry Maria 
Rek (96 lat) i Zofia Sikora (92 lata). Była to 

również okazja do rodzinnego spotkania, po-
nieważ przyjechali potomkowie Wawrzyńca 
i Konstancji z Warszawy, Krakowa, Kielc i oczy-
wiście miejscowi.

Wystawę przygotowała Agnieszka Wło-
darczyk-Mazurek ze Stowarzyszenia Kuź-
niczy Krąg, większość materiałów dostarczył 
Szymon Piasta, ich redakcją zajęła się Anna 

Pasek, a graficznie opracowała Maria Pajek.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-

tokrzyskiego, które pomogło w zrealizowaniu 
tego złożonego przedsięwzięcia.

Jacenty Kita

W Michniowie wręczono nagrody 
„Wędrowca Świętokrzyskiego”

28 października w Mauzo-
leum Martyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie świę-
towano XXXIII Obchody 
Wojewódzkie Światowego 
Dnia Turystyki. Na tę okolicz-
ność wręczono nagrody Wę-
drowca Świętokrzyskiego oraz Super-Wędrowca 
Świętokrzyskiego, które są wyrazem docenienia za-
służonych dla turystyki w regionie. W wydarzeniu 
uczestniczył burmistrz Cezary Błach.

W tym roku otrzymali je:
-  w kategorii Przedsiębiorstwo – Baseny Tropi-

kalne Binkowski Resort
-  w kategorii Osobowość turystyczna – dr An-

drzej Rembalski
-  w kategorii Atrakcja turystyczna – Tężnia so-

lankowa w Busku-Zdroju
-  w kategorii Gmina turystyczna – Miasto i Gmi-

na Wiślica
-  w kategorii Organizacja turystyczna – Lokal-

na Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi 
Sandomierskiej

Wyróżnienie specjalne Super-Wędrowca Święto-

krzyskiego otrzymała Geonatura Kielce.
Wręczenia nagród dokonali: przewodniczący sej-

miku Andrzej Pruś, marszałek województwa An-
drzej Bętkowski, członek zarządu województwa 
Tomasz Jamka, wiceprezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej Marcin Różycki, prezes Regionalnej 
Organizacji Turystyki w Kielcach Marcin Piętak.

W uroczystości uczestniczyli samorządowcy, 
przedstawiciele branży turystycznej i hotelarskiej. 
Mauzoleum reprezentowali dyrektor Muzeum Wsi 
Kieleckiej Tadeusz Sikora oraz kierownik Mauzo-
leum Ewa Kołomańska.

Jacenty Kita
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Koncert z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

Jak co roku w dniu 11 listopada w Suche-
dniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica odbył się 
koncert z okazji 103. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę Kuźnica – Miastu. 

Jego uczestników powitał dyrektor Andrzej 
Karpiński, wśród słuchaczy byli przewodni-
czący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, bur-
mistrz Cezary Błach oraz radni Anna Salwa 
i Tomasz Kutwin.

Najpierw wiązanki najpiękniejszych polskich 
pieśni żołnierskich i patriotycznych zagrała  
orkiestra pod batutą Wojciecha Materka. 
Muzycy wykonali wiązanki utworów żołnier-
skich, patriotycznych, a także rozrywkowych, 

które wkomponowały się w obchody radosne-
go święta upamiętniającego odzyskanie wol-
ności. Na zakończenie występu kapelmistrz 

przedstawił najmłodszych muzyków wchodzą-
cych w skład orkiestry i zachęcił do wspólnego 
muzykowania w jej ramach. 

Pomiędzy poszczególnymi wiązankami mu-
zycznymi wystąpiły Iwona Wąsowska i Anna 
Margas, które reprezentowały nasze miasto 
na XVII Ogólnopolskim Konkursie Recytator-
skim Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gusta-
wa Herlinga-Gru-
dzińskiego. Adeptki 
sztuki żywego sło-
wa wyrecytowały 
kolejno fragment 
Ręki w ogniu Gu-
stawa Herlinga-
Grudzińskiego, Wy-
znania Stanisława 
Balińskiego oraz 
fragment Bakakaj 
Witolda Gombro-
wicza. 

Następnie ko-
laż tekstów z Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza zaprezentowa-
ły członkinie grupy teatralno-recytatorskiej 
Kowadełko kierowanej przez Jagodę Juch-
niewicz w osobach: Nela Bujnowska, Lena 
Wąsowska, Wiktoria Wiaderny, Jowita 
Mazurek i Wiktoria Piwowarczyk. 

Kolejnymi punktami programu artystyczne-
go przygotowanego z okazji 103. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości były wystę-
py Chóru Senior pod dyrekcją Natalii Nastiuk 
oraz wokalistki Malwiny Ozimskiej, która 
została instruktorem ds. muzycznych w SOK 
Kuźnica. Publiczność usłyszała polskie utwory, 
wśród których znalazły się m.in. Czas nas uczy 
pogody i Brzydcy Grażyny Łobaszewskiej oraz 
Czarny Świt Anny Karwan. Malwina Ozimska 
podobnie jak wszyscy pozostali wykonawcy 
tegorocznej edycji koncertu Kuźnica – Miastu 
została uhonorowana za swój występ gromki-
mi brawami.

(jaki)
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Święto niepodległości w przedszkolu

Dzisiaj wielka jest rocznica 11.listopada.
Tym, co zmarli za ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa...

Tymi słowami starszaki z oddziału III rozpo-
częły 10 listopada uroczystą akademię z oka-
zji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dziewczynki w strojach biało 
- czerwonych, chłopcy w strojach żołnierskich 
dumnie wmaszerowali na salę przy dźwiękach 
piosenki Pierwsza brygada. Dzieci zaprezento-
wały wzruszający montaż słowno - muzyczny, 
w którym przedstawiły własną interpretację 
dziejów naszej ojczyzny. Były piękne wiersze, 
piosenki oraz układy taneczne. W tym niezwy-
kle ważnym dniu, przedszkolaki chciały poka-

zać, że pamiętają, świętują i kochają naszą oj-
czyznę.

Ponadto w tym roku po raz kolejny nasze 
przedszkole włączyło się w ogólnopolską ak-
cję Szkoła do hymnu. Dzieci z wszystkich grup 
wraz z panią dyrektor, paniami nauczycielka-
mi oraz pracownikami, zgromadziły się przed 
budynkiem przedszkola, aby wspólnie uroczy-
ście odśpiewać hymn państwowy. Inicjatorem 
akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które 
zaprosiło szkoły, przedszkola, placówki oświa-
towe, a także szkoły polonijne do odśpiewa-
nia o symbolicznej godzinie 4-zwrotkowego 
hymnu narodowego. Jej celem jest zachęcenie 
dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywa-

nia Narodowego Święta Niepodległości oraz 
kształtowanie szacunku wobec polskich sym-
boli narodowych.

Justyna Bera
Małgorzata Bialik
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Siła muzyki #uzależnienia - koncert podsumowujący warsztaty

21 listopada w sali widowiskowej SOK Kuźni-
ca w Suchedniowie odbył się koncert podsumo-
wujący trzydniowe warsztaty zorganizowane 

w ramach projektu Siła muzyki #uzależnienia. 
W okresie od 19 do 21 listopada br. profesjo-

nalni instruktorzy w osobach Ewa Niewdana
-Hady i Daniel Orlikowski poprowadzili zaję-
cia wokalne i instrumentalne. Tym razem efekty 

intensywnych treningów adeptek sztuki śpie-
wu oraz młodych instrumentalistów usłyszeli 
ich najbliżsi. Swe umiejętności wokalne zapre-
zentowały: Paulina Antoniak, Maja Blacha, 
Nikola Świtek, Wiktoria Nowak, Malwina 

Rozumek, Julia Majcher, Aleksandra Gała, 
Wiktoria Piwowarczyk. Na instrumentach 
muzycznych zagrali: Marcel Mondzik, Kosma 
Rozumek, Olek Wrotniak, Kuba Kabała 
(trąbki), Weronika Piwowarczyk, Domini-
ka Tokarczyk, Magdalena Brzoza, Laura 

Wrotniak (saksofon altowy), Zuzia Mendak, 
Nela Bujnowska (klarnet), Pola Andrzejew-
ska (flet), Monika Wrotniak (baryton), Filip 
Jaworski (perkusja).

Nie był to jednak jedyny koncert uczestni-
ków powyższego przedsięwzięcia, ponieważ 11 
grudnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się ofi-
cjalne podsumowanie warsztatów dla wszyst-
kich mieszkańców Suchedniowa, na które już 
teraz serdecznie zapraszamy.

W najbliższym czasie w ramach projektu od-
będą się jeszcze Mikołajki w filharmonii, koncert 

mikołajkowy z upominkiem w wykonaniu mło-
dych artystów dla suchedniowskich dzieci oraz 
kolejne zajęcia profilaktyczne zapobiegające 
uzależnieniom połączone z konkursem, w któ-
rym przewidziane są nagrody dla dzieci.

Organizatorami projektu Siła muzyki #uza-

leżnienia dofinansowanego przez Gminę  
Suchedniów są: Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg 
i Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica  
w Suchedniowie.                           Jacenty Kita



grudzień 2021 • Gazeta Suchedniowska 15

Suchedniowska
GazetaGazeta

W PrzedSzKolu

Dzień Postaci z Bajek 
Wyobraźnia jest jedyną bronią w walce  

z rzeczywistością
Kot z Cheshire-Alicja w Krainie Czarów.

W naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień 
Postaci z Bajek. Dzieci w tym dniu przyszły 
w strojach, które kojarzą się z ulubioną posta-
cią z bajki lub baśni. Wśród dziewczynek domi-
nowała Elza z Krainy Lodu oraz inne księżnicz-

ki, natomiast chłopcy 
tego dnia postawili na 
różnego rodzaju super 
bohaterów (spiderma-
nów, batmanów i airon-
menów). Nie zabrakło 
również strażaków, po-
licjantów czy kowbojów. 
Przedszkolaki obejrza-
ły teatrzyk pt. Czerwony 
Kapturek w wykonaniu 
pracowników przedszko-
la. Miały możliwość zro-
bienia pamiątkowych 
zdjęć z aktorami oraz 
w specjalnie przygo-
towanej ramie. W po-
szczególnych grupach na 
dzieci czekały przygoto-
wane zadania muzycz-
ne, plastyczne i logicz-
ne o tematyce bajkowej. 
Nie obyło się również 
bez słodkiego akcentu. 

Bajkowe przebrania sprawiły, że dzień ten był 
bardzo radosny i kolorowy. Pamiętajmy, że czy-
tając dzieciom bajki rozwijamy ich wyobraźnię, 
fantazję, pamięć i wzbogacamy słownictwo.

Danuta Jędrzejczyk-Piwowar
Blanka Grudniewska
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Święto Pieczonego Ziem-
niaka w Przedszkolu 

Dziś do ogniska ziemniaki wrzucamy
i do wesołej zabawy wszystkich zapraszamy

W piękny październikowy dzień 4 paździer-
nika dzieci z Przedszkola Samorządowego, jak 

co roku,  zgromadziły się wraz z wychowawczy-
niami na placu przedszkolnym, aby wspólnie 
obchodzić Święto Pieczonego Ziemniaka oraz 
by powitać nową porę roku - jesień. Każda gru-
pa prezentowała się znakomicie w kolorowych 
podkoszulkach a uśmiechy nie schodziły z twa-
rzy dzieci. 

Do Krainy Pieczonego Ziemniaka przedszko-

laków zabrali Ziemniaczek i Kartofelek. Naszym 
gościem specjalnym była Pani Jesień, która 
przybyła w orszaku prowadzonym przez  koni-
ki. Ponieważ ziemniak był głównym bohaterem 
dnia, to jemu były podporządkowane zabawy 
i konkursy. Dzieci mogły wykazać się  spraw-
nością w zbieraniu ziemniaków do koszyczków, 
rzucaniu ziemniakami do skrzynki, szybkością 

i zwinnością podczas slalomu z ziemniakiem 
przenoszonym na łyżce oraz w przewożeniu 
ziemniaka na taczkach. Wychowawczynie mo-
gły wziąć udział w konkursie na najdłuższą 
obierkę z ziemniaka. 

Najwięcej frajdy i radości sprawiła dzie-
ciom zabawa tropiąca - poszukiwanie na placu 
przedszkolnym  Ziemniaczka- cudaczka . Nie za-
brakło też wspólnych zabaw i pląsów przy mu-
zyce. 

Uwieńczeniem wspaniałej zabawy była 
ziemniaczana uczta. Pobyt na świeżym powie-
trzu pobudził apetyt przedszkolaków. Kiełbaski 
i ziemniaki smakowały jak z najlepszej kuch-
ni świata. Wspólnie spędzony czas przyniósł 
wszystkim wiele radości i dostarczył pozy-
tywnych wrażeń. Ten jesienny dzień na pewno 
wszyscy będą długo pamiętać.

Danuta Pająk
Ludmiła Chłopek
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Szkolne Zaduszki w „Trójce”
Pierwszy i drugi  listopada to czas przezna-

czony na obchody Dnia Wszystkich Świętych 

oraz Dnia Zadusznego. Specyfika tych dni jest 
niezwykła, mistyczna, niepowtarzalna. Z od-
ległych zakątków kraju, a nawet świata, ludzie 
przyjeżdżają, aby odwiedzić groby bliskich 

osób, by zapalić świeczkę, której płomień jest 
symbolem pamięci o tych, którzy już od nas 
odeszli. Kontynuując wieloletnią tradycję - z tej 
właśnie okazji – 29-go października  teatrzyk 
Bez Nazwy z SSP nr 3 przedstawił insceniza-
cję pt Pamiętamy. Usłyszeliśmy wiersze: Anny 
Kamieńskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Józe-

fa Szczawińskiego, Czesława Miłosza, księdza 
Jana Twardowskiego, a przede wszystkim  C.K. 
Norwida. Rok 2021 został bowiem ogłoszony 
Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Na szkolnej 

scenie wystąpili: Nikola Morawska, Maja 
Podgórska, Maria Radomska, z klasy VIII b 
oraz nowi członkowie teatrzyku: Amelia Pyr-
kosz (kl. VIII b), Pola Andrzejewska, Maria 

Moliszewska, Gabriela Pokrzywa, Igor 
Stępień,  Julia Zimnicka, Maja Zubińska - 
uczniowie z kl. V b.

Słuchając poezji, wspominaliśmy naszych 
bliskich, którzy poprzedzili nas w drodze do 

wieczności. Drogę życia przechodzimy tylko 
raz. Mając tego świadomość, powinniśmy ce-
nić ten zadziwiający cud natury, jakim jest ży-
cie. Pamiętając o niepowtarzalności własnego 

istnienia starajmy się wypełniać życiową wę-
drówkę cennymi i ważnymi dla nas elementa-
mi. Świadomość przemijania nie musi być bo-
lesna. Może dać radość i świadomość, że mamy 

jeszcze czas na dopełnienie naszego życia war-
tościami dla nas cennymi. Mamy czas na działa-
nie, tworzenie, doskonalenie się, na dobro i mi-
łość. Pamiętajmy: najważniejszy jest człowiek. 
Dlatego – jak przepięknie napisał ksiądz  Jan 
Twardowski: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą…

Przedstawienie wyreżyserowały opiekunki 
teatrzyku Bez Nazwy Małgorzata Rek i Mał-
gorzata Opala. Recytacji towarzyszyła klima-
tyczna muzyka, zarówno współczesna jak i kla-
syczna oraz nastrojowa dekoracja. Za pomoc 
przy dekoracji dziękujemy pani Kasi Bober. 

M. Rek
M. Opala
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Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej w SSP w Ostojowie
29 październi-

ka uczniowie kla-
sy I wzięli udział 
w lekcji biblio-
tecznej połączo-
nej z pasowaniem 
na czytelnika. 
Pierwszoklasiści 
zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym 
dla najmłodszych czytelników, regulaminem 
biblioteki, sposobem wypożyczania książek 
oraz dowiedzieli się dlaczego warto czytać 
książki i jak je szanować. 

Uczennice klasy VI – Oliwia Obara i Zuzan-
na Turska przygotowały zagadki czytelnicze, 
a pierwszoklasiści odpowiadali na zadawane 
pytania. Po takim wprowadzeniu przyszli czy-
telnicy w obecności p.o. dyrektor szkoły Han-
ny Miernik złożyli uroczyste przyrzeczenie, że 
będą kochać i szanować książki, korzystać z ich 
mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czy-
telnika.

Po przyrzecze-
niu nastąpiło uro-
czyste Pasowanie 
na Czytelnika. Nasi 
nowi czytelnicy 
otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz 
Wyprawkę Czytelniczą. Książeczki zostały przy-
gotowane dla uczniów klas pierwszych przez 
Instytut Książki wraz z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Tego dnia po raz 
pierwszy uczniowie mogli skorzystać z zaso-
bów bibliotecznych i zabrać wybraną lekturę 
do domu.

Dla uczniów był to ważny dzień, wszyscy sta-
li się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej 
biblioteki. Głównym celem uroczystości było 
zachęcenie najmłodszych uczniów do korzysta-
nia z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek 
oraz nieustannego wzmacniania kompeten-
cji czytelniczych.

w sZkołAch

O Japonii w SSP w Ostojowie
Niecodzien-

nym gościem 
w SSP w Osto-
jowie była Pani 
Partycja Kim, 
która poprowa-
dziła zajęcia na temat kultury, sztuki japoń-
skiej. Pani Patrycja była opiekunką polskiej 
reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w To-
kio. Opowiedziała o swojej pracy podczas or-
ganizacji igrzysk, współpracy ze sportowcami. 
Przypomniała sukcesy polskiej reprezentacji, 
które od roku 2000 były jednymi z najlepszych. 
Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie 
wysłuchali ciekawostek związanych z życiem 
szkolnym Japończyków. Zwróciła uwagę na 
cechy Japończyków, ich ogromną motywację 
i upór w dążeniu do celu.

Otrzymaliśmy prezent w postaci lalki Daru-
my, wzorowanej na Bodhidharmie, założycielu 
buddyzmu zen. Może ona być różnej wielko-
ści, o owalnym kształcie, zazwyczaj czerwona. 
Przedstawia brodatego mężczyznę, mnicha 
Dharmę. Ma znaczenie symboliczne, jest tali-
zmanem szczęścia. Na otrzymanej lalce znajdu-
ją się autografy polskich medalistów. Oni osią-
gnęli cel, a my jesteśmy w drodze do niego.

Pani Patrycja otrzymała od nas kwiaty i pa-
miątkową książeczkę z podpisami wszystkich 
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas, 
przygotowanie prezentacji, ciekawą opowieść 
i pamiątkowe upominki dla każdego uczestni-
ka spotkania. Upominki są związane z ubiegło-
roczną olimpiadą.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do 
wzięcia udziału w konkursie: Sportowcy prze-
chodzą długi i ciężki trening, żeby wyjechać na 
igrzyska olimpijskie, tylko nieliczni wracają do 
kraju z medalami. Przedstaw, jak wyobrażasz 
sobie drogę sportowców do olimpijskich laurów 
i osiągania zamierzonych celów?

Narodowe Święto Niepodległości w SSP w Ostojowie
11 listopada to szczególna data dla każdego 

Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, walecz-
ność i męstwo naszych przodków, dzięki któ-
rym Polska po latach niewoli wróciła na mapę 
Europy. 

Uczniowie naszej szkoły wzorem lat ubie-
głych przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki Szkoła do  hymnu. 10 
listopada o symbolicznej godzinie 11.11 wszyst-
kie klasy odśpiewały hymn narodowy, łącząc 
się w ten sposób ze społecznościami in-
nych szkół we wspólnym świętowaniu 
kolejnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości. Uczniowie obejrzeli również 
animacje z dziejów Polski Czas próby 
i Niezwyciężeni, przywołujące najważ-
niejsze wydarzenie z czasów odzyska-
nia niepodległości, budowania pań-
stwowości polskiej po długich latach 
zaborów, ponownej utraty niepodle-
głości w czasach II wojny światowej 
i rządów komunistycznych oraz pełne-
go jej odzyskania po 1989r. Poznali, jak 
wiele zabiegów kosztowało Polaków 

odzyskanie niepodległego, w pełni suwerenne-
go państwa.

Tym, co przyczyniło się do zachowania pol-
skości w zbiorowej pamięci Polaków w cza-
sach niewoli były pieśni – powstańcze, religij-
ne, legionowe – nieodłączni towarzysze broni 
naszych żołnierzy. Uczniowie poznali krótką 
historię żołnierskich pieśni, cel i kontekst ich 
powstawania. Następnie odśpiewali w klasach 
wybrane pieśni legionowe i żołnierskie.
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w sZkołAch

Międzynarodowe Święto 
Bibliotek Szkolnych w SSP 
w Ostojowie

Biblioteka szkolna SSP w Ostojowie włączyła 
się w obchody Międzynarodowego Święta Biblio-
tek Szkolnych. To październikowe święto, usta-
nowione przez Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Bibliotekarstwa Szkolnego obchodzone jest 
przez cały październik. Święto ma na celu zwró-
cenie uwagi na rolę biblioteki szkolnej w życiu 
szkoły,  nauce i rozwijaniu zainteresowań czy-
telniczych.  

Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Pedago-
giczna ze Skarżyska- Kamiennej przeprowa-
dziła w naszej szkole zajęcia edukacyjne Baśnie 
i legendy regionu świętokrzyskiego. Pani Eweli-
na Jurek zrealizowała zajęcia w klasie III na te-
mat klechd, baśni i legend świętokrzyskich. Ich 
celem było poznanie legend dotyczących Skar-
żyska-Kamiennej i regionu świętokrzyskiego. 
Z kolei klasa VI brała udział w zajęciach prowa-
dzonych przez pana Romana Sowę. Miały one 
charakter powtórki wiadomości na temat spe-
cyfiki legend, zwłaszcza legend polskich.

Wycieczka do Oświęcimia i Krakowa
Miejsce Pamięci oraz muzeum Auschwitz

-Birkenau w Oświęcimiu jest największym hi-
tlerowskim obozem zagłady Żydów oraz innych 

nacji podczas II wojny światowej. Jest to miej-
sce, które każdy powinien zwiedzić, by zrozu-
mieć ogrom tragedii jaka rozegrała się w tym 
miejscu w czasach wojny.

Wycieczka uczniów klasy 7 i 8 Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej im. W. Łyczkowskiej 
w Ostojowie do obozu Auschwitz-Birkenau od-
była się 27 września 2021 r. Uczniowie odbyli 
z przewodnikiem kilkugodzinny „spacer pamię-
ci” po największym cmentarzysku, jaki pozostał 
po zagładzie kilku narodów. 

Pierwsza część zwiedzania obejmowała 
główne miejsca obozu Auschwitz: bramę wjaz-
dowa z napisem: Arbeit macht frei (Praca czyni 
wolnym), miejsce obozowej orkiestry, plac ape-
lowy, szubienice dla więźniów – uciekinierów, 
Block 6 z wystawą, jak wyglądało życie więźnia, 
Ścianę straceń, celę ojca bł. Maksymiliana Kolbe, 

wystawę multimedialną przedstawiającą Ho-
locaust Żydów wraz z kopią Księgi imion czyli 
wszystkich Żydów pomordowanych w czasie 
wojny, krematorium, miejsce stracenia Rudolfa 
Hössa – założyciela i Komendanta obozu, bara-
ki obozowe, gdzie przebywali więźniowie, po-
mieszczenia gdzie pozostały oprawki okulary, 
buty, kule i protezy, walizki, naczynia kuchenne 
i in. przybory. 

Druga część miała miejsce  w oddalonym 
o kilka kilometrów obozie Auschwitz II Birke-
nau – Brzezinka, który stał się obozem kon-
centracyjnym dla więźniów różnych narodowo-
ści i ośrodkiem zagłady Żydów w ramach tzw. 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 
Wchodząc na jego teren przekroczyliśmy war-
townię SS - tzw. Bramę śmierci, udaliśmy się na 
rampę kolejową, gdzie Niemcy dzielili – po-
przez selekcję – więźniów na tych, którzy szli 
prosto na śmierć i na tych, którzy nadawali się 
do pracy, widzieliśmy ruiny krematoriów, wnę-
trze obozowych baraków, łaźni i toalet. Widząc 
warunki przebywania więźniów trudno było 
sobie wyobrazić, jak można było w nich wy-
trzymać dłużej niż kilka godzin. 

Wiele szczegółów na długo zapadnie nam 
w pamięć: przykład ojca Maksymiliana Kolbe, 
który dobrowolnie zgłosił się na śmierć, ratu-
jąc życie swojego współwięźnia, los oddzielo-
nych od matek dzieci, pseudomedyczne ekspe-
rymenty doktora Mengele, drastycznie niskie 
dzienne dawki żywieniowe, celowe i systema-
tyczne pozbawianie więźniów nie tylko wolno-
ści, ale też ludzkiej godności. Wyszliśmy z obo-
zu z brzmiącym w uszach, powtarzanym przez 
przewodnika przesłaniem: TO SIĘ WYDARZYŁO. 
A SKORO TAK, TO ZNÓW MOŻE SIĘ WYDARZYĆ. 

Wizyta w dawnej Fabryce Oskara Schindle-
ra w Krakowie, niemieckiego przedsiębiorcy, 
członka NSDAP, dopełniła naszej wiedzy o cza-
sach niemieckiej okupacji. Wojenna historia 
fabryki i jej ówczesnego właściciela oraz losy 
uratowanych przez niego ok. 1100 żydowskich 
pracowników, są znane za sprawą filmu Steve-
na Spielberga Lista Schindlera. Dzięki pobudza-
jącej wzrok i słuch ekspozycji poznaliśmy losy 
krakowskich Żydów na tle skomplikowanej hi-
storii miasta.  Doświadczyliśmy jej z perspekty-

wy zwykłego mieszkańca Krakowa, z perspek-
tywy Niemca, by wreszcie znaleźć się w sytuacji 
Żyda w getcie, wysiedlanego do obozu. 

Wizyta w obu muzeach to dla uczniów okry-
wanie autentycznych śladów historii, efektyw-
ne przyswajanie wiedzy w niepowtarzalnym 
środowisku edukacyjnym.
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3. Tomasz Stopa/Dorota Danielak (Piotr-
ków Tryb.)

mikst 55+
1. Zbigniew Przyjemski/Maria Brzeźnic-

ka (Garwolin)
debel 40+
Grzegorz Miernik/Zbigniew Przyjemski 

zajęli trzecie miejsce w grupie
Szymon Piasta

roZMAitości

Dziewięć razy na podium
W dniach 20-21 listopada odbyły się Mię-

dzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Senio-
rów WWL Badminton YONEX Cup 2021 w Zie-
lonce koło Warszawy. Na turnieju grało ponad 
160. zawodników. Suchedniów reprezentowali: 
Agata Kornacka, Monika Kowalczyk, Jo-
anna Fidos, Karolina Olejarz, Magdalena 
Koba, Tomasz Stopa, Marek Gałczyński, 
Zbigniew Przyjemski, Grzegorz Miernik. 

Był to udany start naszych reprezentantów, 
którzy aż dziewięć razy stawali na podium. 
Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych wywalczyli: Karolina Olejarz, Ma-
rek Gałczyński i Tomasz Stopa, Magdalena 
Koba oraz Zbigniew Przyjemski. Mogło być 
jeszcze lepiej, ale w finale miksta 30+ Moni-
ka Kowalczyk z powodu kontuzji swojego 
partnera musiała oddać finał bez walki. Podob-
na sytuacja była w finale miksta, gdzie Marek 
Gałczyński i Justyna Herman musieli oddać 
mecz walkowerem z powodu kontuzji Justyny. 
Najtrudniejszą drogę do zwycięstw mieli Aga-
ta, Tomek i Marek. Ci ostatni w swojej kate-
gorii mieli aż 14 par. Gratulujemy!

debel 25+
2. Joanna Fidos/Monika Kowalczyk
4. Agata Kornacka/Karolina Olejarz
mikst 30+
2. Monika Kowalczyk/Adam Załęski 

(Płock)
mikst 35+
1. Karolina Olejarz/Rafał Jaskólski (Do-

mecko)
mikst 40+
2. Marek Gałczyński/Justyna Herman 

(Olsztyn k. Częstochowy)
debel 45+
1. Marek Gałczyński/Tomasz Stopa
debel 45+
2. Magdalena Koba/Dorota Danielak 

(Piotrków Trybunalski)
mikst 45+
1. Magdalena Koba/Krzysztof Walenda 

(Garwolin)

Trzy razy na podium

W Sandomierzu z okazji 103. rocznicy Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę został zor-
ganizowany turniej tenisa stołowego. 

W zawodach z powodzeniem wystąpili za-
wodnicy Global Pharma Orlicz 1924, którzy trzy 
razy stawali na podium. Drugie miejsca wywal-
czyli: Adam Gbiorczyk w kategorii wiekowej 
do 14 lat, Mateusz Michta w kategorii 15-19 
lat i Dawid Stąpór w kategorii 20-39 lat. Poza 
podium rywalizację zakończył Michał Żmi-
jewski. 

Gratulujemy!

Szkolny Konkurs  Plastyczny „Okładka mojej ulubionej 
książki” w SSP nr 3

15 listopada 2021 r. rozstrzygnięty został 
konkurs  na wykonanie pracy plastycznej na 
projekt okładki do książki, zorganizowany przez 
szkolną bibliotekę. Konkurs adresowany był do 
uczniów z klas  II – VI. Celem konkursu było:  roz-
budzenie zainteresowań czytelniczych wśród 
uczniów, rozwijanie wyobraźni, kreatywno-
ści, kształtowanie umiejętności plastycznych, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umoż-
liwienie dzieciom zaprezentowania swojego 
talentu. Można było wykonać do trzech prac, 
przy zastosowaniu dowolnej techniki. Rzeczy-
wiście kilka osób wykonało po dwie, a nawet 
trzy projekty okładek. Prace konkursowe oce-
niało jury w składzie: Renata Wikło, Urszula 
Piasta-Kuszewska oraz Małgorzata Opala. 
Komisja konkursowa  brała pod uwagę pomy-
słowość, oryginalność oraz estetykę wykona-
nia.  Konkurs cieszył się dużym powodzeniem 
wśród uczniów; ogółem wpłynęło 23 prace, 
które można oglądać na wystawie zorganizo-
wanej na szkolnym łączniku. Oto wyniki :

Kategoria klas II -III
I miejsce  – Marysia Malik (kl. II b),
II miejsce – Martyna Frontczak   ( kl. III b),
II miejsce – Monika Szymczyk  ( kl. III a ),

II miejsce – Natalia Pajek (kl. III a).
Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Oliwier Świątkiewicz ( kl. IV a),
II miejsce – Oskar Pomocnik ( kl. IV a),
 II miejsce – Oliwier Pomocnik ( kl. IV a).
Wyróżnienia: Dominika Skowrońska ( kl. II 

a), Oskar Janas (kl. II a), Wiktoria Rek (kl. II 
a), Wiktoria Bator ( kl. IIIa), Monika Szym-
czyk (kl. III a).

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, książki wraz z zakładkami 
oraz  upominki. Serdecznie gratulujemy i podzi-
wiamy talent plastyczny naszych uczniów. Za-
chęcamy również do udziału w kolejnych kon-
kursach.

M. Rek
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Maraton Badmintonowy zdominowali zawodnicy z Ostojowa
Samorządowa Szkoła Podstawowa z Ostojo-

wa najlepsza w II Maratonie Badmintonowym 
W dniach 6-7 listopada w podwarszawskim 

klubie LAVO w Józefosławiu odbył się II Bad-
mintonowy Turniej dla Dzieci i Młodzieży oraz 

ich rodzin – Warszawa 2021. Organizatorem 
była Fundacja Aktywni Dla Polski. Dzięki stre-
fie sportowych animacji KINDER Joy of moving 
dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji i kon-

kursów oraz otrzymać wyjątkowe upominki. Do 
najciekawszych należy zaliczyć grę ze Stevem 
Butlerem głównym trenerem Kadry Narodo-
wej Elity, byłym angielskim zawodnikiem-wi-
cemistrzem Europy w grze pojedynczej oraz 
wielokrotnym medalistą drużyny angielskiej, 
a także paraolimpijczykiem Bartoszem Mro-
zem. Można było obejrzeć pokazowe gry np: 
Bartosza Mroza, Tomasza Buzy, Wiktorii 
Dąbczyńskiej. Każdy z uczestników otrzymał 

pamiątkową koszulkę oraz medal. Organizator 
zaopatrzył także każdego zawodnika w pakiet 
startowy. 

W turnieju z dużym  powodzeniem wzię-
ła udział Samorządowa Szkoła Podstawowa 
z Ostojowa zajmując I miejsce w klasyfikacji 
generalnej szkół. Nagrodą dla zwycięskiej szko-
ły był olbrzymi puchar oraz kupon o wartości 
1000 zł od firmy YONEX. Na ten sukces złoży-
ły się bardzo dobre wyniki naszych uczniów: 
I miejsca zajęli – Aleksander Turski w kat. 
U-10, Jakub Chrząszcz w kat. U-12, Zuzan-
na Turska w kat.U-12 , Oliwia Obara w kat. 
U-14 oraz absolwent SP Ostojów Szymon Tur-
ski w grze podwójnej. Dodatkowo w grze de-
blowej Zuzanna Turska i Oliwia Obara zaję-
ły III miejsce w kat.U-16 , a Jakub Chrząszcz 

i Oskar Pawelec miejsce 5, Aleksander Tur-
ski i Jan Bujnowski miejsce 6, 4 miejsce Jan 
Bujnowski, 5 miejsce Gabriela Turska kat. 
U-12, 17 miejsce zajęli Patryk Matla, Hanna 
Rogala oraz Zuzanna Chrząszcz.

Uczniowie Jakub Chrząszcz oraz Gabrie-
la Turska razem ze swoimi rodzicami Krzysz-
tofem Chrząszcz i Maciejem Turskim 
wystartowali dodatkowo w turnieju rodzin. 
W kategorii dzieci do 11 lat + Tata/Mama/Bab-
cia/Dziadek  1 miejsce zajęła rodzina Jakub 
i Krzysztof Chrząszcz, a na 5 miejscu zostali 
sklasyfikowani Gabriela i Maciej Turscy.

Organizatorem udziału szkolnej drużyny 
w turnieju był nauczyciel wychowania fizycz-
nego Krzysztof Piątek. Pomagali mu rodzi-
ce: Artur Turski, Maciej Turski, Krzysztof 
Chrząszcz, Małgorzata Chrząszcz, Piotr Ro-
gala.

Monika Wojteczek
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Minister nauczyciel rywalizował z nauczycielami

12 listopada w Suchedniowie rozegrane zo-
stały Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracow-
ników Oświaty oraz Trenerów Personalnych i In-
struktorów w Badmintonie. 

W zawodach z udziałem około sześćdziesię-
ciu osób z nauczycielami grali nawet wicemi-

nister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski 
oraz świętokrzyski kurator oświaty, Kazi-
mierz Mądzik.

W otwarciu zawodów uczestniczyli – poza 
wyżej wspomnianymi – także burmistrz Suche-
dniowa Cezary Błach, członek zarządu powia-
tu Tadeusz Bałchanowski oraz Zbigniew 

Wojciechowski, prezes Świętokrzyskiego 
Związku Badmintona.

-Cieszę się, że po raz pierwszy mogę na tym 
turnieju być, warto aby nauczyciele nie tylko na-
uczali i wychowywali młodzież, ale także sami 

zażywali trochę ruchu - mówił podczas inaugu-
racji zawodów minister dodając, że badminton 
jest sportem wymagającym dużej dynamiki 
i zmuszającym do intensywnego wysiłku, ale 
można uprawiać go w każdym wieku. 

Świetnie spisali się nasi trenerzy i nauczyciele 
Agata Kornacka, Krzysztof Piątek i Marek 
Gałczyński, który wywalczył dwa złote me-
dale i piękne okazałe puchary wygrywając grę 

mieszaną z Agatą Kornacką w kategorii MX 
30+ oraz wygrał debla z Krzysztofem Wa-
lenda Garwolin w kategorii MD 40+.

Specjalne słowa uznania dla Krzysztofa 
Piątka, który łączył funkcję sędziego główne-
go i uczestnika mistrzostw. 

W kategorii MD 50+ w parze z głównym or-
ganizatorem badmintonowego maratonu pre-
zesem ŚZBad Zbigniewem Wojciechowskim 
wywalczyli złoty medal, srebrny medal pan 
Krzysztof wywalczył w grze mieszanej z Anną 
Siuda Kielce w kategorii MX 30+.

Turniej rozegrany został w 16 katego-
riach wiekowych.

W turnieju zagrali nasi wyśmienici goście Da-
riusz Piontkowski, Zbigniew Dolata i Kazi-
mierz Mądzik.

-To był długi, pełen wrażeń i wspomnień dzień. 
Wyrażam przekonanie, że warto to wszystko ra-
zem robić. Wydarzenie pokazało, że potrafimy 
robić imprezy na najwyższym poziomie, że świę-
tokrzyskie i Suchedniów to jasny punkt na bad-
mintonowej mapie Polski – mówi Aleksan-
dra Dąbczynska.

Jacenty Kita
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I Wojewódzki Turniej Żaków i Dzieci z udziałem wiceministra
Suchedniowska hala w dniu 12 listopada go-

ściła najmłodszych adeptów badmintona wo-

jewództwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski 
Związek Badmintona zorganizował I Wojewódz-
ki Turniej Żaków i Dzieci w Suchedniowie, w któ-

rym wystartowała setka dzieciaków.
Emocje były ogromne, każdy zagrał na mia-

rę swoich umiejętności, były też pierwsze w ży-
ciu badmintonowe zwycięstwa i porażki, a być 
może i pierwsze zawody sportowe.

Nagrody medalistom wręczali wyjątkowi 

goście: wiceminister edukacji i nauki Dariusz 
Piontkowski, przewodniczący Sejmowego Ze-
społu Rozwoju Badmintona Zbigniew Dolata, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mą-
dzik, burmistrz Cezary Błach, przewodniczą-
cy rady miejskiej Krzysztof Adamiec, członek 

zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski oraz 
prezes Wojewódzkiego Związku Sportowego 
Dariusz Kos.

Wyniki:
DZIEWCZĘTA U-10
1. Maria Tumulec – SP 1 Suchedniów
2. Maria Rudnicka – SP 25 Kielce
3. Kornelia Kraz – ZSP nr 2 Zagnańsk, Julia 

Kamińska - SP Ostojów

CHŁOPCY U-10
1. Aleksander Turski - SP Ostojów
2. Maciej Fąfara - SP Ostojów
3. Filip Adamczyk - SP 3 Suchedniów, Alek-

sander Kopeć - SP 3 Suchedniów
DZIEWCZĘTA U-12
1. Zuzanna Turska - SP Ostojów
2. Angelika Gryz - SP 3 Suchedniów, Oliwia 

Pawelec - SP Ostojów
CHŁOPCY U-12
1. Jakub Chrząszcz - SP Ostojów
2. Oskar Pawelec - SP Ostojów
3. Wiktor Utczyk - SP Łączna, Jakub Kaba-

ła - SP 3 Suchedniów 
-Gratulacje dla wszystkich zawodników. To 

był nasz wspólny sukces, tym bardziej, że uda-
ło się tyle osób zachęcić do udziału w zawodach. 
Podziękowania kierujemy do nauczycieli - opie-
kunów, którzy przygotowali i przywieźli dzieci 
z całego województwa. Podziękowania kieru-
jemy dla Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty 
w Kielcach na czele z Kazimierzem Mądzikiem 
za pomoc przy organizacji tego turnieju – mówi 
Aleksandra Dąbczyńska, trenerka suche-
dniowskich badmintonistów.

Po wręczeniu pucharów goście przy akompa-

niamencie orkiestry ze szkoły w Lubczy gmina 
Wodzisław uczestniczyli w uroczystym otwar-
ciu Mistrzostw Polski Nauczycieli, Pracowników 
Oświaty, Trenerów i Instruktorów w Badminto-
nie, które rozpoczęły się po zakończeniu turnie-
ju żaków.

Jacenty Kita
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