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* 50 mln zł na przebudowę drogi  
wojewódzkiej nr 751!

* cenne inicjatywy charytatywne  
z sercem w tle,

* można wypożyczyć pulsoksymetry 
pozyskane przez magistrat,

* włącz się do akcji sadzenia drzew,
* budowa ronda zmierza powoli ku 

końcowi, czas pomyśleć o nazwie,
* inwestycje w gminie,
* Kuźnica ogłasza rekrutację do progra-

mu Mistrz Tradycji,
* Święto Patrona w Ostojowie,
* w przedszkolu i w szkołach,
* kolejny artykuł z cyklu Nasze Zdrowie,
* wydarzenia sportowe.
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Piękny Jubileusz Zdzisława Włodarczyka
Nestor suchedniowskiego 

sportu Zdzisław Włodar-
czyk 16 kwietnia skończył 80. 
lat. Na tę okoliczność po me-
czu z Moravią Anna-Bud jego 
przyjaciele, ludzie sportu, nasi 
samorządowcy oraz jego bli-
scy życzyli mu dalszych lat 
w zdrowiu, aby nadal był ak-
tywny, bo jego obecność wie-
le dla nas znaczy.

Czytaj na str. 2

Mamy laureatkę!

Maja Zielińska, uczennica pierwszej klasy 
SSP w Ostojowie została laureatką konkursu  
literackiego D – C – D Jeden z Dwudziestu.  
Został on zorganizowany z okazji Światowego 
Dnia Poezji                    Czytaj na str. 16

Historyczne medale Mistrzostw Polski tenisistów stołowych
W dniach 26-28 marca w Arła-

mowie zostały rozegrane 89. In-
dywidualne Mistrzostwa Polski 
w tenisie stołowym. Tytuł Mistrza 
Polski i złoty medal w deblu wy-
walczył Daniel Bąk, reprezentant 
Global Pharma Orlicz 1924 Suched-
niów. Jego partnerem był Robert 
Floras (Polonia Bytom). Brązowy 
medal wywalczył Jakub Perek, 
który grał w mikście z Natalią 
Bajor (KU AZS UE Wrocław). 

Czytaj na str. 24

Rozpoczęło się wyburzanie „Marywilu”
Kilka dni temu firma Anna-Bud 

rozpoczęła wyburzanie dawnych 
Zakładów Wyrobów Kamionko-
wych Marywil w Suchedniowie 
przy ul. Sportowej. Potrwa to 
do 12 sierpnia, a do 2022 roku 
w tym miejscu ma powstać fa-
bryka prefabrykatów do budo-
wy biurowców.

Czytaj na str. 9
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Wydarzenia

Piękny Jubileusz Zdzisława Włodarczyka
Nestor suchedniowskiego sportu Zdzisław 

Włodarczyk 16 kwietnia skończył 80. lat. Na tę 
okoliczność po meczu z Moravią Anna-Bud jego 
przyjaciele, ludzie sportu, nasi samorządowcy 
oraz jego bliscy życzyli mu dalszych lat w zdro-
wiu, aby nadal był aktywny, bo jego obecność 
wiele dla nas znaczy.

Uroczystość ze względu na pandemię koro-
nawirusa była skromniejsza, niż byłaby w nor-
malnych okolicznościach. Przede wszystkim  
jubilatowi pogratulowaliby kibice z trybun.

W ś r ó d  s k ł a d a j ą c y c h  Z d z i s ł a w o w i  
Włodarczykowi życzeń i gratulacji byli m.in. 
burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, jego 
zastępca Dariusz Miernik, przewodniczą-
cy suchedniowskiej rady miejskiej Krzysztof  

Adamiec oraz wiceprezes ds. organizacyjno
-finansowych Świętokrzyskiego Związku Piłki 
Nożnej Tomasz Domaradzki. Nie mogło za-
braknąć przedstawicieli Orlicza Suchedniów 
z panią prezes Justyną Wierzbińską, trener-
ką badmintona Aleksandrą Dąbczyńską oraz 
Bartosza Pająka, jego następcy na stanowi-
sku klubowego spikera i członków klubu Ma-
sters Grzegorza Mirkowskiego, Krzysztofa  
Sułka i Haliny Ślęzak. Obecna też była żona 
jubilata Irena.

– Skończyłem 80 lat. Taki jest los. Ze spor-
tem jestem związany od zawsze i powiem, 
że to moja prawdziwa pasja. Pasja tym róż-

ni się od marzeń, że przekłada się na konkret-
ne działania. I ja ciągle z tym sportem mam 
coś wspólnego. Coś robię, komuś pomagam, 
sam trochę trenuję. Jestem pasjonatem spor-

tu. Taki się urodziłem i taki będę dalej – mówił  
Zdzisław Włodarczyk.

Zdzisław Włodarczyk od 1956 roku treno-
wał lekkoatletykę w Granacie Skarżysko. 

W 1961 roku zaczął pracować w szkole  

w Suchedniowie, do tego czasu był lekkoatle-
tą, później spróbował swoich sił w piłce nożnej. 
Zdzisław Włodarczyk z Orliczem Suchedniów 
związany jest od blisko 60 lat.

Dziś jest działaczem sportowym i czynnym 
lekkoatletą, nadal bierze udział w mistrzo-
stwach Polski lekkoatletów Masters. Do nie-
dawna był spikerem podczas meczów Orlicza 
Suchedniów. 
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Gmina Suchedniów pozyskała z Urzędu Mar-
szałkowskiego Wo-
jewództwa Święto-
krzyskiego 25 sztuk 
pulsoksymetrów za-
kupionych w ramach 
projektu pn. Stop wi-
rusowi! Zapobieganie 
rozprzestrzeniania się 
COVID-19 w województwie świętokrzyskim.

Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie służące 
do pomiaru satura-
cji i tętna. Polecane 
jest m.in. chorym 
na COVID-19, którzy 
mają problem z od-
dychaniem. Aparat 

pozwala zmierzyć poziom nasycenia krwi tlenem, 
co pozwala szybko wychwycić moment, kiedy do-
chodzi do nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 
Urządzenie wystarczy założyć na palec i poczekać 
kilka sekund na wynik. Badanie jest nieinwazyjne 
i bezbolesne.

Aparaty można bezpłatnie wynająć w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Suchedniowie.

Procedura wypożyczenia pulsoksymetrów:
- Pulsoksymetry użyczane są bezpłatnie miesz-

kańcom Miasta i Gminy Suchedniów.
- Pulsoksymetr wypożyczany jest na podstawie  

sporządzonej umowy użyczenia.
- Wypożyczający winien okazać się dowo-

dem osobistym.
- Wypożyczenia dokonuje się na 7 dni.
- Pulsoksymetr można odebrać z Wydziale Roz-

woju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy  w Su-
chedniowie.

- W celu ustalenia terminu wypożyczenia sprzę-
tu, należy skontaktować się z Wydziałem Roz-
woju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Su-
chedniowie tel: 538 302 762 lub 41 25 43 186, 
wew. 61

- Wypożyczony sprzęt, należy oddać w miejscu 
jego wypożyczenia.

- W chwili zwrotu sprzętu sporządzany jest pro-
tokół zwrotu.

- Pulsoksymetr dla chorego na COVID-19 może 
wypożyczyć członek rodziny lub osoba opie-
kująca się chorym, nie będąca w izolacji lub 
na kwarantannie.

Można wypożyczyć pulsoksymetr

Jest szansa na niemal 50 mln złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 751!
-W związku z brakiem ZRID i możliwości skom-

pletowania dokumentacji pozwalającej na rozpo-
częcie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr  973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn-Boru-
sowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. 
Nidzie oraz rz. Wiśle/ Budowa obwodnicy m. Nowy 
Korczyn”, a tym samym ogromnym ryzykiem niezre-
alizowania i nierozliczenia tego zadania w terminie 
oraz ryzykiem utraty kwoty 40 mln. dofinansowa-
nia z UE i prawie 1,5 ze skarbu państwa uznałam, że 

naszego województwa nie stać na takie potencjalne 
straty i niegospodarność. W marcu na Sesji Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego wystąpiłam do 
Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członków Za-
rządu o wyrażenie zgody na przesunięcie w miejsce 
zagrożonego projektu w pełni gotowego do reali-

zacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 751…..”- mówi radna wojewódzka Agniesz-
ka Buras.

Projekt naszej drogi jako bardzo ważny dla 
mieszkańców i rozwoju regionu został ujęty w Stra-
tegii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
2030+. Ponadto już od dawna posiada kompletną 
dokumentację i prawomocną decyzję ZRID i prak-
tycznie „od zaraz” można ogłaszać przetarg, rozpo-
cząć i z sukcesem zakończyć jego realizację w obo-
wiązującym terminie tj. do końca 2023r.

Już podczas Sesji Sejmiku Marszałek Wojewódz-
twa zadeklarował realizację rozbudowy drogi 
woj. 751 w Perspektywie Finansowej 2014-2020, 
a obecnie procedowany jest wniosek w sprawie 
zmian w budżecie województwa i WPF.

Jak podkreśla radna równie ważny dla naszego 
województwa projekt pn. „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn
-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej…” 
zostanie zrealizowany w kolejnej Perspektywie 
2021-2027.

„Wierzę, że radni sejmiku województwa, kierując 
się gospodarnością i racjonalnością wydatkowania 
środków publicznych zagłosują za zmianą kolejno-
ści realizacji tych dwóch inwestycji. Logika i zdrowy 
rozsądek wskazują bowiem na konieczność realizacji 
w pierwszej kolejności inwestycji gotowej do realiza-
cji w celu zapobieżenia utraty ogromnego unijnego 
dofinansowania.” – mówi radna Agnieszka Buras. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 realizo-
wana jest od 2018 roku. W tym czasie przebudo-

wano most obok Posterunku Policji, trwa budowa 
ronda. Natomiast do 2023 roku powstanie dro-
ga o długości 6530 mb. Z kwoty 49.786.970 zł, aż 
40.921.000 zł to środki Unii Europejskiej. Pozosta-
łą kwotę wygospodaruje samorząd województwa, 
który będzie także zabiegał o środki z budżetu 
państwa. Istnieje szansa na pozyskanie dodatko-
wych około 5 mln złotych.

Największy i najbardziej skomplikowany zakres 
prac obejmie teren miasta, gdzie trzeba przebudo-
wać całą infrastrukturę podziemną.

Z takiego rozwoju sytuacji nie kryje zadowole-
nia burmistrz Cezary Błach – „Cieszę się, że nasze 
starania o tą inwestycje znajdują szczęśliwy koniec. 
Gmina Suchedniów już kilka lat temu przekazała 
200.000 zł na opracowanie dokumentacji tej drogi. 
Od ubiegłego roku wzięliśmy na siebie budowę ron-
da. W rozmowach z Agnieszką Buras i Marszał-
kiem Województwa niejednokrotnie zgadzaliśmy 
się, że dobrze byłoby kontynuować przebudowę dro-
gi po zakończeniu budowy ronda. Na przeszkodzie 
jednak stały finanse. Dziś okazuje się, że nie tylko in-
westycja staje się realna, ale również zapobiegniemy 
utracie środków unijnych dla naszego województwa. 

Dziękuję naszej radnej Agnieszce Buras, Mar-
szałkowi Województwa Andrzejowi Bętkowskie-
mu oraz całemu Zarządowi Województwa za tą de-
cyzję. Jednocześnie wierzę, że po skompletowaniu 
dokumentacji technicznej uda się także wybudować 
obwodnicę Nowego Korczyna – równie ważną inwe-
stycję dla naszego województwa.”   

Jacenty Kita
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Zapraszamy do akcji 
sadzenia drzew

Stowarzyszenie Polska 2050 Świętokrzyskie 
zaprasza wszystkich chętnych do parku miej-
skiego w Suchedniowie 1 maja 2021 roku na 
akcję sadzenia drzewek. 

Świętując Światowy Dzień Ziemi, który miał 
miejsce 22.04.2021 postanowiliśmy podaro-
wać Ziemi, na której żyjemy, wspaniały pre-
zent. To drzewa liściaste, płuca naszych miast 
i miasteczek. Dzięki bardzo sympatycznemu 
odzewowi na naszą prośbę Nadleśnictwa Su-
chedniów, które przekazało nam sadzonki oraz 
dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Suchedniów pragniemy dokonać nasadzeń 
w obrębie parku miejskiego w Suchedniowie. 
Posadzimy tam jarzębiny i klony. Podobno 
w Suchedniowie nie ma lipy. To świetnie, mamy 
także lipy. Wszystkie drzewka, będą rozdawane 
chętnym, którzy zadeklarują, że posadzą je na 
swoich posesjach i prześlą nam ich fotografie. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy 
pomogą nam w sadzeniu drzew, chętnych do 
spędzenia czasu na świeżym powietrzu i tych, 
którzy chcą otrzymać, oczywiście nieodpłatnie, 
sadzonki, jakimi dysponujemy.

Zbiórka: 1 maja 2021 r., godz.: 12:00, Par-
ka Miejski w Suchedniowie, miejsce – pomnik 
Lego Ludzika.

Zapraszamy!
W imieniu Stowarzyszenia Polska 2050 

Świętokrzyskie Emil Tokarczyk

Park miejski z nowym oświetleniem
Na początku kwietnia rozpoczęły się prace 

związane z modernizacją oświetlenia w parku 

miejskim. Inwestycja, która kosztować będzie 
140.958,00 zł, jest już niemal zakończona. 

Zamontowane zostało łącznie 23 nowe latar-
nie, z ledowymi lampami, które zastąpiły sta-
re, wykonane z betonowych słupów. Inwesty-
cja jest już gotowa, czeka na odbiór techniczny. 
Burmistrz Cezary Błach mówi, że to dopiero 

pierwszy krok w przebudowie parku. W tym 
roku zostanie przygotowany plan rewitalizacji 
tego miejsca, a prace z tym związane powinny 

się rozpocząć w przyszłym roku. 
Przebudowę poprzedzą konsultacje społecz-

ne. Na ostatniej sesji rady miejskiej przyjęto 
uchwałę o konsultacjach. Władze gminy będą 
rozmawiali z mieszkańcami, którzy będą mogli 
zgłosić swoje sugestie,  pomysły i wnioski.

(jaki)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Naszej Koleżanki 

KRYSTYNY MIERNIK 
wieloletniej zasłużonej nauczycielki, 

odznaczonej Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i odznaką za 50 lat 
przynależności do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

Rodzinie zmarłej przykazujemy 
szczere wyrazy współczucia. 

Członkowie Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP 

w Suchedniowie 

Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że 29 marca 2021 

roku zmarł przeżywszy lat 70 

ŚP. HENRYK ŁAKOMIEC  
Radny Rady Miejskiej 

w Suchedniowie

Rodzinie i bliskim przekazujemy 
wyrazy współczucia.
Pogrążeni w smutku

Radni Rady Miejskiej 
w Suchedniowie

Burmistrz i pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Suchedniowie
oraz jednostek organizacyjnych 

Gminy
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W Gminie i okolicy

Dostojni Jubilaci, obchodzący 
w bieżącym roku 50-lecie pożycia 
małżeńskiego

Pragnę poinformować, że z okazji Waszego piękne-
go Jubileuszu możecie zostać odznaczeni Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Niestety, w związku z obowiązującymi przepisami, 
Urząd Miasta i Gminy nie może samodzielnie pozyski-
wać informacji o parach obchodzących jubileusze mał-
żeńskie. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą 
o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Suche-
dniowie i występowanie z wnioskiem o nadanie od-
znaczenia.

Procedura nadania Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie jest dość złożona i czasochłonna, dlatego 
wniosek warto złożyć z dużym wyprzedzeniem. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznacze-
niach, na wniosek osób obchodzących Jubileusz, Wo-
jewoda właściwy ze względu na miejsce ich zamiesz-
kania, występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o nadanie takiego odznaczenia. Przed przesła-
niem wniosku do Kancelarii Prezydenta RP dane Wnio-
skodawców muszą zostać dokładnie sprawdzone, aby 
spełniały wymagania formalne, związane z przyzna-
niem Medalu. Po podpisaniu postanowienia o nadaniu 
Państwu odznaczenia przez Prezydenta RP  i otrzyma-
niu Medali oraz legitymacji, które przesyłane są za po-
średnictwem Wojewody, będę mógł zaprosić Państwa 
na uroczystość ich wręczenia.

Możliwość spotkania z Państwem w tak uroczystych 
okolicznościach będzie dla mnie dużą przyjemnością.  
Dlatego też, jeśli w bieżącym roku obchodzą Państwo 
Złote Gody i chcieliby otrzymać Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, to bardzo proszę już teraz poczynić 
stosowne starania o jego otrzymanie, w czym pomocą 
będą Państwu służyli pracownicy naszego Urzędu.

W tym celu proszę kontaktować się z Kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy, bądź telefonicznie pod nr tel. 41 25 
43 186 wew. 40.

Korzystając z okazji już teraz składam wszystkim 
tegorocznym jubilatom serdeczne życzenia kolej-
nych wspólnych lat przeżytych w zdrowiu i harmonii, 
a także radości i satysfakcji z przeżycia wspólnie 50 lat 
zgodnie ze złożonym sobie przyrzeczeniem.

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy

Ośrodek Wsparcia Dziennego czeka na seniorów
Lokale w Suchedniowie i w Michniowie są już przygotowane. Zakupiono sprzęt i wy-

posażenie, do dys-
pozycji seniorów 
jest już zakupiony 
bus, gmina prze-
prowadziła nabór 
na prowadzenie za-
jęć dla uczestników 
zajęć. –Jesteśmy 
gotowi na otwarcie 
Ośrodka w każdej 
chwili. Niezbędna 
jest tylko zgoda Po-
wiatowej Inspek-
cji Sanitarnej, która z kolei jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej – mówi burmistrz  
Cezary Błach.

W ostatnim czasie gmina z własnych środków wykonała podjazd dla niepełnosprawnych 
i wykonała fragment chodnika przy budynku na ul. Sportowej. Prace wykonywał Zakład 
Gospodarki Komunalnej.

(jaki)

Poprawia się estetyka stadionu

Na stadionie MKS Orlicz w ostat-
nim czasie pracownicy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wykonali dolną 
część chodnika między trybunami, 
a nawierzchnią boiska. Wkrótce ta-
kie same prace wykonane zostaną 
na górnej części miejsc dla widow-
ni. Stare, popękane i krzywe płytki 
betonowe zostaną zastąpione  kost-
ką brukową pozyskaną przez gminę 
w trakcie przebudowy ul. Powstańców. (jaki)
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inWestycje

Kiedy otwarcie boiska przy 
„Jedynce”?

Jak będzie to tylko możliwe. Jedną z przyczyn 
opóźnień jest pandemia oraz konieczność przy-
jęcia przez Radę Miejską regulaminu korzysta-
nia z boiska. Zgodę musi też wyrazić Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kompleks boisk przy suchedniowskiej Jedyn-
ce jest już gotowy i czeka na pierwszych amato-
rów sportów. Wszystko jest jednak uzależnione 
przede wszystkim od sytuacji epidemiologicz-
nej i decyzji rządu w sprawie znoszenia ograni-
czeń w tym zakresie.

Na pewno na jego otwarcie z utęsknieniem 
czekają uczniowie, ale też mieszkańcy, gdyż bę-
dzie ono ogólnodostępne.

Koszt inwestycji wyniósł 6 milionów 700 
tysięcy złotych, z czego 2,4 miliona złotych to 
dotacja z Ministerstwa Sportu i pół miliona do-
finansowania unijnego. 3,8 miliona złotych wy-
łożyła gmina.

Jest jednak szansa, że jeszcze w tym roku 
szkolnym uczniowie przeprowadzą na nich 
pierwsze rozgrywki.

Jacenty Kita

Rondo niemal gotowe, będzie też miało nazwę

-O ile warunki atmosferyczne pozwolą, budo-
wa ronda w Suchedniowie przy zbiegu ul. Zagór-
skiej, Mickiewicza i Kieleckiej zakończy się jeszcze 
w maju, choć wykonawca ma termin do połowy 
czerwca – mówi burmistrz Cezary Błach.

Zakończenie inwestycji z jednej strony znacz-
nie ułatwi komunikację w mieście, z drugiej stro-
ny warunkuje zakończenie przebudowy ul. Po-
wstańców.

Choć budowa jeszcze trwa, rozgorzały dysku-
sje na temat nadania rondu imienia. Są już pierw-
sze propozycje. Suchedniowscy sportowcy chcą, 

aby nosiło ono imię generała Bolesława Orlicza 
- Dreszera, bohatera z czasów I wojny światowej 
i wojny polsko-bolszewickiej 1918-1921, bliskiego 
współpracownika Józefa Piłsudskiego. Działacz 
społeczny Radosław Kowalik zaproponował, 
by uhonorować Lucynę Furmańczyk pseudonim 
Węgielek, partyzancką łączniczkę, zamordowaną 

przez Kałmuków w czasie ostatniej wojny. Z ko-
lei radny Wiesław Biskup wystąpił o nadanie 
rondu imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, jed-
nego z najsławniejszych Polaków, bohatera wo-
jennego. Natomiast dyrektor Muzeum Wsi Kie-
leckiej Tadeusz Sikora wystąpił do magistratu 
z pismem, aby rondo nosiło imię Martyrologii 
Wsi Polskich.

Ostateczną decyzję podejmą jednak mieszkań-
cy, gdyż jak zapowiada burmistrz Cezary Błach 
w tej sprawie przeprowadzone zostaną konsulta-
cje społeczne.

Jacenty Kita

Serca niosące pomoc
Z inicjatywy dzia-

łaczy MKS Orlicz Su-
chedniów przy wspar-
ciu Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Krzysz-
tofa Adamca oraz 
Macieja Glijera 
i Krzysztofa Tumulca, 2 kwietnia pod halą rekre-
acyjno-sportową przy ul. Sportowej 5 zamontowa-
ne zostało serce na nakrętki.

Od początku tj. od produkcji do końca, czyli ma-
lowania i transportu działania były nadzorowa-
ne przez działaczy sekcji piłki nożnej i badminto-
na klubu.

Ale nie sam przedmiot się liczy. Najważniejsza 
jego zawartość. Nakrętki będą zbierane dla niepeł-
nosprawnego Kacpra Pietronika.

Drugie w gminie Suchedniów serce na nakrętki 
stanęło przy Szkole Podstawowej numer 1 przy uli-
cy Szarych Szeregów. Pieniądze ze zbiórki wesprą 

leczenie chorej Lenki, cierpiącej na nieuleczalną 
chorobę. Ufundował je powiat skarżyski. 

Celem zbiórki jest pomoc małej suchedniowian-
ce, sześcioletniej Lence Rejek. Dziewczynka jest 
chora na nieuleczalną chorobę – postępujący zanik 
mięśni. 

Aby mogła jak najdłużej chodzić, bawić się, po-
trzebuje codziennej, specjalistycznej rehabilitacji, 
zajęć na basenie oraz zakupu sprzętu ortopedycz-
nego i rehabilitacyjnego.

Zbieranie nakrętek to pomoc charytatywna dla 
ludzi, ale i pożytek dla przyrody. Plastik zostanie 
przetworzony i ponownie wykorzystany. Każdy ki-
logram zebranych nakrętek daje kilkadziesiąt gro-
szy zysku. Niby niewiele, ale to działa. 

W powiecie skarżyskim serca na nakrętki są już 
w Skarżysku - Kamiennej, Suchedniowie, Bliżynie 
i Skarżysku Kościelnym.

Zachęcamy klubowiczów, spacerowiczów, 
mieszkańców Suchedniowa do zapełniania serc dla 
serca    

   (jaki)
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nAsze DzieDzictWo

ZAPROSZENIE DLA PRELEGENTÓW
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd, ma zaszczyt zaprosić na V ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Jak smakuje wol-

ność? – kuchenne opowieści o suwerenności (nie zawsze) z przeszłości, która odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. w Suchedniowie.
Nie będzie nowością, gdy stwierdzimy, że kuchnia jest centrum życia społecznego każdego domu. Wprawdzie dziś traci trochę na znaczeniu na rzecz 

różnego rodzaju kawiarni, lecz nadal ogrywa bardzo ważną rolę nie tylko jako punkt żywieniowy. Połączenie roli społecznej z kulinarna miało swój 
początek już dawno, choćby w wiejskich chatach, gdzie pomieszczenie mieszkalne było jednocześnie pomieszczeniem do przygotowywania posił-
ków. Z czego wynika taka rola? Trudno powiedzieć. Z całą pewnością kuchnia jest miejscem bardziej intymnym i osobistym z całym swoim roboczym 
bałaganem, nagromadzeniem dobrze kojarzących się i smakowitych rzeczy, niż oficjalny zimny salon. Jest to punkt centralny każdego domu, przez 
który codziennie każdy mieszkaniec musi przejść. Z tych powodów kuchnia stała się miejscem snucia opowieści zarówno tych błahych jak i bardzo 
ważnych. Przy ciepłej herbacie i cieście decydowano o losach rodzin lub opowiadano ich dzieje, często nie szczędząc przy tej okazji łez lub uśmiechów. 

Do takich osobistych opowieści o osobistej lub zbiorowej wolności, niepodległości czy suwerenności lub o rzeczach tylko z pozoru błahych, chce-
my nawiązać podczas tegorocznej konferencji. Postaramy się ukazać spektrum smaków tych opowieści. Od gorzkiego smaku porażki, po słodki smak 
zwycięstwa. Użyjemy smaku i kulinariów jako opisów ludzkich przeżyć, doświadczeń i polskiego dziedzictwa na przestrzeni lat i na tle większych 
i mniejszych historii. 

Bardzo ważny jest dla nas również niematerialny aspekt tematu polegający na ukazaniu znaczenia polskiego dziedzictwa przez pryzmat opowieści 
snutych przy kuchennym stole, mogących mieć znaczenie tylko dla danej rodziny lub dla całej lokalnej społeczności.

Spotkanie po raz kolejny odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegoroczny temat brzmi Smaki Dziedzictwa.
Organizatorzy przewidują wynagrodzenia dla prelegentów (umowa o dzieło), oraz wydawnictwo pokonferencyjne Zeszyty Suchedniowskie. Historia 

(wydane w roku 2022, w miarę pozyskanych środków zewnętrznych).
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku 

i nadesłanie go na adres: naukowy.suchedniow@gmail.com do dnia 25 lipca 2021 roku.
Informacje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa zostaną podane 31 lipca 2021 r. 
Prosimy o szerokie rozpropagowanie naszego zaproszenia wśród koleżanek i kolegów zajmujących 
się różnymi, aczkolwiek pasującymi do tematu konferencji dziedzinami nauki.

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie POD PRĄD

www.stowarzyszeniepodprad.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Jak smakuje wolność? – kuchenne opowieści o suwerenności  

(nie zawsze) z przeszłości
V ogólnopolska, interdyscyplinarna  konferencja naukowa
Suchedniów, 18 września 2021 r. 
I. DANE REFERENTA

Imię i nazwisko: 
Afiliacja: 
Adres e-mail: 
Numer telefonu: 

II. REFERAT
Temat referatu: 
Abstrakt (do 2000 zna-

ków bez spacji):

Bibliografia:
a/ źródła
b/ opracowania
Sprzęt multimedialny 

(komputer / rzutnik / inne 
(jakie?): 

UWAGA!
- w nazwie PLIKU za-

wierającego formularz 

zgłoszeniowy prosimy 
o wpisanie kolejno: NA-
ZWISKA, IMIENIA oraz 
skrótu uczelni lub in-
stytucji, z której pocho-
dzi referent,

- organizator zapew-
nia poczęstunek w trak-
cie trwania konferencji.
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nAroDoWy spis luDności i mieszkAń

Szanowni mieszkańcy Miasta 
i Gminy Suchedniów 

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis Lud-
ności i Mieszkań. Każdy z nas ma ustawowy obowiązek 
dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem 
aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego stat.gov.pl. 

Dlatego proszę, aby osoby młode pomogły w spisaniu 
się swoim rodzicom, dziadkom oraz innym członkom ro-
dziny, jeżeli będą one miały trudności z dopełnieniem 
obowiązku spisowego. Osoby, które nie mają dostępu do 
Internetu zapraszam do naszego Urzędu na stanowisko 
do samospisu. 

Wszystkie osoby, które wezmą udział w samospisie 
mogą wziąć udział w loterii Narodowego Powszechne-
go Spisu Ludności i Mieszkań, w której nagrodą główną 
w każdym województwie jest miejski samochód osobo-
wy. 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, proszę o kontakt 
telefoniczny ze specjalną infolinią 22 279 99 99. Na 
infolinii możecie Państwo również dokonać spisu siebie 
i swojej rodziny lub poprosić o kontakt konsultanta w do-
godnym dla Was momencie czasowym. 

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie 
udziału w spisie oraz wykazanie się dobrą postawą. Po-
każmy wspólnie, że Świętokrzyskie liczy się dla Polski. 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach
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Rozpoczęło się wyburzanie 
„Marywilu”

Kilka dni temu firma Anna-Bud rozpoczęła 
wyburzanie dawnych Zakładów Wyrobów Ka-
mionkowych Marywil w Suchedniowie przy ul. 

Sportowej. Prace potrwają do 12 sierpnia, a do 
2022 roku w tym miejscu ma powstać fabryka 
prefabrykatów do budowy biurowców.

W ten sposób kończy się pewny etap w histo-
rii miasta. W latach 20. ubiegłego wieku przed-
siębiorca Antoni Wędrychowski wybudował 
w Suchedniowie Fabrykę Naczyń Kamionko-
wych w oparciu o surowiec wydobywany w Ko-
palni Gliny Baranów. Po zakończeniu II wojny 
światowej zakład upaństwowiono (formalnie 
24 stycznia 1950 roku) i od tamtej pory działał 

jako Zakłady Wyrobów Kamionkowych Marywil 
i obejmował nie tylko zakład przy ul. Sporto-
wej, ale także przy ul. Mickiewicza i w Parszo-
wie. W latach 1959 - 1981 suchedniowskie za-
kłady funkcjonowały w ramach Zjednoczonych 
Zakładów Płytek i Wyrobów Sanitarnych Cersa-

nit w Kielcach. W lipcu 1981 roku zostały jednak 
wydzielone ze struktur jednostki nadrzędnej. 
W ten sposób działały do 1997 roku, kiedy to 
zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną Skar-
bu Państwa. W najlepszych czasach w zakładzie 
pracowało kilkaset osób! 

Zakład nie poradził sobie jednak w warun-
kach gospodarki rynkowej. Brakowało no-
woczesnych technologii, długi rosły, malało 
zatrudnienie. Nie pomogły częste zmiany za-
rządów (w latach 1997-2013 było aż 13 preze-
sów!), ani nawet… msze organizowane w  in-
tencji zakładu. Spółka ogłosiła upadłość w 2013 

roku pozostawiając ludzi na bruku, długi i puste 
obiekty. 

Dopiero w 2019 roku upadły zakład kupiła 
rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu i zaczę-
to myśleć o zagospodarowaniu niemal 11 ha 
terenu. ARP powołała spółkę ARP Prefabryka-
cja, której większościowym udziałowcem jest 
ARP S.A. (70%), a pozostałe 30% udziałów jest 
w posiadaniu spółki HM FACTORY Sp. z o.o. – 
producenta elementów prefabrykowanych. HM 
Factory działa w ramach konsorcjum Spółek 
zajmujących się branżą deweloperską – GRU-
PA INWEST.  Produkcja Spółki ARP Prefabryka-
cja odbywać się będzie w najnowocześniejszej 
w Polsce fabryce materiałów prefabrykowa-
nych w Suchedniowie, terenie objętym Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną.

Spółka będzie produkować wysoko-prze-
tworzone elementy prefabrykowane i modu-
łowe, które stosowane będą w budownictwie 
mieszkaniowym, biurowym oraz przy budowie 
budynków użyteczności publicznej – szkoły, 
przedszkola, urzędy.

Najważniejsze cele ARP Prefabrykacja to 
wdrażanie nowoczesnych technologii moduło-
wych i prefabrykacji na krajowy rynek budow-
nictwa wykorzystując do tego doświadczenie 
udziałowca HM Factory czyli wiodącego pro-
ducenta i exportera elementów prefabryko-
wanych na rynkach polskich, skandynawskich, 
niemieckich.

Otwarcie nowego zakładu ma nastąpić w po-
łowie 2022 roku.

Jacenty Kita
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Projekt „Mistrz Tradycji” 
będzie kontynuowany

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
pozyskał kolejną dotację z programu MISTRZ 
TRADYCJI finansowanego przez Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

W tym roku naszą Mistrzynią będzie ko-
leżanka zza miedzy Beata Syzdół - Święto-
krzyska Tkaczka. Pod pilnym okiem mistrza 
będziemy uczyli się tkania tradycyjnych tka-
nin świętokrzyskich, czyli pasiaków. 

Celami projektu są: zachowanie i utrwale-
nie lokalnego, ginącego dziedzictwa - tka-
nia pasiaków i innych tkanin na tradycyj-
nych krosnach, zainteresowanie i szacunek 
dla tej umiejętności w lokalnej społeczno-
ści, jej popularyzacja w wymiarze ponadre-
gionalnym i międzypokoleniowym. W ra-
mach projektu zostanie zorganizowany cykl 
warsztatów z tkania na krosnach według 

unikalnych, świętokrzyskich tradycyjnych 
wzorów i technik. Zwieńczeniem działań 
będzie wystawa powstałych tkanin oraz 
zabytkowych tkanin pochodzących ze zbio-
rów Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie oraz wydanie mini albumu 
z tkaninami. Na realizację tego projektu SOK 
Kuźnica z Ministerstwa Kultury 20.000,00 zł. 

Już dziś zapraszamy zainteresowane 
osoby do współpracy. Wszelkie informacje 
znajdą Państwo pod numerem telefonu 508 
140 266.

Ruszył nabór w ramach projektu Mistrz „Tradycji”

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie serdecznie zaprasza na warsz-
taty tkackie z Mistrzynią Tradycji Ludowej Beatą 
Syzdół. Warsztaty odbywać się będą w Ściegni 
koło Bodzentyna. 

Celem projektu jest zachowanie i utrwalenie 
lokalnego, ginącego dziedzictwa - tkania pasia-
ków i innych tkanin na tradycyjnych krosnach. 
Zainteresowanie i szacunek dla tej umiejętno-
ści w lokalnej społeczności, jej popularyzacja 
w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. 

Warsztaty będą trwały 7 miesięcy (od maja 
do listopada 2021 roku), każdy z uczestników 
odbędzie 30 godzin szkolenia podczas które-
go będzie miał za zadanie utkać całą lub frag-
ment tkaniny. Uczestnicy zostaną podzieleni na 
dwuosobowe zespoły. Mistrz Tradycji - Beata 
Syzdół dysponuje dwoma czynnymi krosnami. 
Pozostałe czynności przygotowawcze takie jak: 
nakładanie osnowy czy przygotowanie mate-
riałów do tkania będzie się odbywać w dwóch 
grupach po 7 osób. Powstałe prace znajdą się 
na wystawie i w katalogu, który tej wystawie 
będzie towarzyszyć.  Wszystkie etapy szkolenia 
będą filmowane i fotografowane.
PROGRAM WARSZTATÓW:
-  budowa i działanie tradycyjnego krosna tkac-

kiego
-  snucie osnowy, zapoznanie się z ginącym za-

wodem snowacza, poznanie narzędzi: sno-
wadło, dziurawka, snucie na osnowie

-  nawijanie osnowy na nawój, praca z grabką

-  wkładanie nici osnowy w nicielnice
-  wkładanie nici osnowy w płochę
-  uruchomienie krosna do pracy
-  przygotowanie materiałów do tkania, cięcie 

materiałów, nawijanie na cewki
-  tkanie na krośnie wybrane wzory

MISTRZ TRADYCJI - Beata Syzdół swoją 
przygodę z tkactwem rozpoczęła 6 lat temu. 
Zafascynowana pięknem przyrody, kultury oraz 

ciężkiej pracy na dawnej wsi postanowiła ocalić 
to co bezpowrotnie przemija. 

Inspiracją do ożywienia tkactwa była również 
istniejąca przed laty w Bodzentynie Spółdzielnia 
Przemysłu  Ludowego i Artystycznego Tkactwo 
Świętokrzyskie. Przepiękne wyroby produkowa-
ne w tkalni znane były w kraju i poza jego gra-
nicami. Ze strzępków wspomnień tkaczka po-
wraca do zapomnianego rzemiosła i chce uczyć 
go innych. Korzysta z każdej rady, doświadcze-
nia i wiedzy starszych. Posiada kilka warszta-
tów  tkackich i przyrządy potrzebne tkaczce do 
pracy. Razem z mężem naprawia je i przywra-
ca im sprawność. Założycielka Stowarzyszenia 
Świętokrzyskie Tkaczki. Prowadzi  warsztaty 
i pokazy tkackie, chce dotrzeć do wielu pokoleń 
i podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Tradycja tkacka jest dla Beaty Syzdół ogromna 
pasją. Jest współtwórcą edukacyjnej trasy tury-
stycznej Góry z Natury, gdzie głównym wątkiem 
tematycznym jest tkactwo. 

W całym projekcie mamy dla Państwa 14 
miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapi-
sy na warsztaty prowadzi Agnieszka Wło-
darczyk – Mazurek pod numerem telefonu 
508/140-266.

Paweł Zubiński
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Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny 

zatytułowany Tradycyjna Wielkanoc w Polsce 

- zdobione jajka inspirowane regionem święto-
krzyskim zorganizowany przez Suchedniowski 
Ośrodek Kultury Kuźnica. Na konkurs wpłynęło 
12 prac.

Oceny złożonych prac dokonała Komisja Kon-
kursowa w składzie Agnieszka Maślak - prze-
wodnicząca komisji oraz Grażyna Kabała 
- członek komisji, która po obejrzeniu 12 prac 
konkursowych postanowiła przyznać następu-

jące nagrody i wyróżnienia. W kategorii dzieci 
do lat 9 pierwsze miejsce zajęła Marcelina Si-
tarska, w kategorii młodzież do lat 18 pierw-

sze miejsce zajęła Amelia Pałac, drugie Anto-
nina Polak, a  trzecie Magdalena Chrząszcz. 
Wyróżnienia otrzymały Julia Bartnicka oraz 
Filip Berus. Natomiast w kategorii osoby do-

rosłe i seniorzy najlepszą pracę złożył Grze-
gorz Łapaj.

Zapraszamy na wystawę online oraz stacjo-
narną w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuź-
nica w Suchedniowie.

(jaki)

Dotacje dla naszych stowarzyszeń
Urząd Marszałkowski w Kielcach dokonał wybo-

ru ofert i podziału środków finansowych na reali-
zację zadań publicznych z zakresu kultury w 2021 
roku. Miło mi poinformować, że dwa suchedniow-
skie stowarzyszenia spełniły wymogi konkursu 
i otrzymają wsparcie finansowe. Są to projekty:
1. Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg – Apetyt na wie-

dzę. Suchedniowskie Rody – Piastowie - 2000 zł
2. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd - 

Wydanie publikacji popularno-naukowej pt. Ze-
szyty suchedniowskie. Historia nr 6/2021 - 2000 zł

3. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd - V 
Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja 
naukowa pt. Jak smakuje wolność? - kuchenne 
opowieści o suwerenności (nie zawsze) z przeszło-
ści - 3000 zł.

Mauzoleum walczy o nagrodę 
Grand Prix. Prosimy o głosy!

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Mich-
niowie znalazło się w gronie 5 obiektów, które po-
walczą o Nagrodę Internautów w plebiscycie na na-
grodę architektoniczną tygodnika Polityka. 

W tym roku 
tygodnik wrę-
czy wyróżnienia 
w dziedzinie ar-
chitektury i ładu 
przestrzennego 
już po raz dziesią-
ty. Przyznając tę 
nagrodę redakcja 
chce pokazywać 
i promować re-
alizacje stanowiące symbol dobrego smaku, przy-
jazne ludziom i w oczywisty sposób poprawiające 
estetykę otoczenia.

Głosowanie internautów trwało do niedzieli 25 
kwietnia, ale oficjalne wyniki poznamy w połowie 
czerwca. 

(jaki)
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śWięto szkoły W ostojoWie

Święto Szkoły w SSP w Ostojowie
Tradycją Samorządowej Szkoły Podstawowej 

im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie są ob-

chody  Święta Szkoły. Przypada ono 23 marca 
w rocznicę śmierci Patronki. Wanda Łyczkowska 
jako wieloletnia nauczycielka i kierowniczka 
szkoły, dzięki swej dobroci, bezinteresowności 
i zaangażowaniu w życie miejscowej społecz-
ności, zyskała  niekwestionowany autorytet. 
Nie jest wprawdzie postacią powszechnie zna-
ną, ale cieszy się ogromnym szacunkiem i uzna-
niem w środowisku lokalnym.

W tym roku ze względu na sytuację epide-
miczną, obchody Święta Szkoły odbyły się zdal-
nie, z wyjątkiem przedszkolaków i dzieci z ze-

rówki, które uczą się w trybie stacjonarnym.  
W niedzielę poprzedzającą Święto Szkoły 

w miejscowym kościele odprawiono Mszę Św. 
w intencji Patronki  i całej szkolnej społeczności. 

We wtorek 23 marca oddano hołd Wandzie 
Łyczkowskiej, składając kwiaty pod tablicą pa-
miątkową oraz na Jej grobie znajdującym się na 
suchedniowskim cmentarzu. Najmłodsze dzieci 
obejrzały ekspozycję  prezentującą twórczość 
Adama Mickiewicza pochodzącą ze zbiorów bi-
blioteki szkolnej. 

Następnie uczestniczyły w zajęciach pla-
stycznych tematycznie związanych z motywem 
przyrodniczym z Pana Tadeusza. Na dziesię-
ciometrowym arkuszu papieru, różnymi tech-
nikami przedszkolaki wykonały rysunek łąki, 
której jednym z elementów była mickiewi-
czowska dzięcielina, czyli koniczyna nazywana 
tak w dawnej regionalnej gwarze. Motyw ten 

nawiązywał do hasła tegorocznego Konkursu 
Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej Gdzie 
panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. 

Wcześniej w warsztatach plastycznych brali 
udział uczniowie klas I-III. Tło zajęć stanowiły 

karty z fragmentami Pana Tadeusza wyekspo-
nowane na sztalugach oraz wystawa ilustracji 
nawiązujących do opisów przyrody z epopei na-
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rodowej wykonanych przez uczniów wszystkich 
klas. 

Słodkim akcentem tegorocznego Święta 
Szkoły był serwowany dla wszystkich uczniów 
deser Leśny mech, który zachwycał nie tylko 
wyglądem, ale przede wszystkim smakiem. Zaś 
uczniowie klas I-VIII ze swoimi wychowawca-
mi  zdalnie wysłuchali recytacji laureatów XXX 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. 
Wandy Łyczkowskiej oraz obejrzeli prezentację 
na temat historii Konkursu, który  był wydarze-
niem poprzedzającym Święto Szkoły. W tym 

roku odbyła się jego XXX jubileuszowa edycja. 
W etapie powiatowym uczestniczyło 74 recyta-
torów z całego województwa świętokrzyskie-
go. Taką organizację umożliwiła współpraca 
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kiel-
cach. 

Składamy serdeczne podziękowania 
uczniom, którzy wzięli udział w Konkursie, ich 
nauczycielom, Świętokrzyskiemu Kuratorowi 
Oświaty za umieszczenie Konkursu w Wykazie 
konkursów, (…), które mogą być wymienione 
na świadectwie (...), instytucjom, które objęły 
Konkurs Honorowym Patronatem. Szczególne 

podziękowania kierujemy do fundatorów na-
gród: Przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Ceza-
rego Błacha.

Goście zaproszeni na Święto Szkoły przesłali 
Listy Gratulacyjne, w których  docenili sukcesy 
szkoły i jej ogromne znaczenie w środowisku 
lokalnym. 

Mimo tego, że tegoroczna uroczystość, ze 
względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, 
odbyła się bez obecności szerszego grona 
uczestników, stała się ważnym wydarzeniem 
i dostarczyła wielu pozytywnych emocji.

śWięto szkoły W ostojoWie
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W PrzedSzKolu

Pasowanie na Przedszkolaka
Kalendarz dziś ważną datę wskazuje
Bo Pani Dyrektor na przedszkolaków nas pasuje,
Choć pod ciężarem ołówka się uginamy,
Wszystkim wyzwaniom na pewno sprostamy

Takie słowa 25 marca wypowiadały przed-
szkolaki z Suchedniowskiego Przedszkola im. 
Jana Pawła II. To właśnie tego dnia odbyła się 
uroczystość Pasowania na Przedszkolaka nowo 
przyjętych dzieci. Był to bardzo ważny i długo 

oczekiwany dzień dla najmłodszych wycho-
wanków ponieważ od tej chwili wstąpiły w sze-
regi prawdziwych przedszkolaków i na pewno 
sprostają wszystkim wyzwania.

Niestety, w tym roku ceremonia Pasowania 
na Przedszkolaka odbyła się w kameralnym 
gronie. Co nie  przeszkodziło w prezentacjach 
artystycznych poszczególnych grup.

Dzieci prezentowały się uroczyście w strojach 
galowych. Bardzo długo czekały na tą chwilę, 
i skrupulatnie się do niej przygotowywały pod 
okiem swoich pań. Wreszcie nadszedł ten czas 
kiedy mogły zaprezentować czego dotychczas 
nauczyły się w przedszkolu.

Były piosenki, wierszyki, tańce jak również 
akompaniowanie na instrumentach. Po wystę-
pach nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. 
Po którym nastąpiło przyjmowanie w poczet 

przedszkolaków przez dyrektor Grażynę Mila-
nowicz. Kolorowa kredka na ramieniu każde-
go malucha, przechodzącego przez specjalnie 
przygotowaną bramkę oznaczała, iż od tej pory 
są to zuchy – przedszkolaki.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każ-
de dziecko otrzymało upominek oraz dyplom. 
Po części oficjalnej mogliśmy wspólnie miło 
spędzić czas na poczęstunku przygotowanym 
przez rodziców, którym bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc.

Blanka Grudniewska
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W PrzedSzKolu

Powitanie Wiosny w przedszkolu
W dniu 19 marca ( piątek) straszaki z grupy 

IV wystąpiły w tradycyjnym przedstawieniu 

zatytułowanym Jestem wiosna, w którym po-
żegnały zimy a powitały nową porę roku. Aby 
podkreślić charakter tego obrzędu wszystkie 
przedszkolaki w dniu 22 marca świętowały Po-
witanie Wiosny ubierając się na kolor zielony. 
Dzieci obejrzały nagrany występ artystyczny 
starszaków z grupy IV. Każda grupa pożegnała 
zimę wraz z Marzanną, prezentując wiosenny 
taniec lub piosenkę. 

Nie zabrakło zagadek o zwiastunach wiosny 
oraz zabaw muzyczno-ruchowych przy wio-
sennych piosenkach. Wszystkie przedszkolaki 
otrzymały list od pani Wiosny, która przygoto-
wała dla nich specjalne zadanie. Przedszkolaki 

szybko zabrały się do tworzenia wiosennej pra-
cy a w nagrodę otrzymały słodki poczęstunek. 

W naszym przedszkolu zrobiło się bardzo kolo-
rowo i wiosennie.

Mamy nadzieję, że starania naszych przed-
szkolaków sprawią, że wiosna zagości u nas 
na dobre.

Agata Matysek
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W szkołAch

Uczeń SSP w Ostojowie laure-
atem V Wojewódzkiego Kon-
kursu z Matematyki

Z wielką dumą informujemy, że Jakub Stęp-
nik uczeń 8 klasy SSP w Ostojowie jest laure-
atem V Wojewódzkiego Konkursu z Matematy-
ki. Konkurs jest organizowany przez Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. 

Uzyskanie tytułu laureata oznacza, że uczeń 
automatycznie otrzymuje ocenę celującą z ma-
tematyki na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oraz jest zwolniony z egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki. Otrzymuje też do-
datkowe punkty przy rekrutacji do szkoły śred-
niej. 

Gratulujemy sukcesu Jakubowi oraz jego 
nauczycielce matematyki Pani Magdalenie  
Borowiec.

Mamy laureatkę!
Maja Zielińska, uczennica pierwszej klasy 

SSP w Ostojowie została laureatką konkursu li-
terackiego D – C – D Jeden z Dwudziestu. Zo-
stał on zorganizowany z okazji Światowego Dnia 

Poezji przez Parafię Przemienienia Pańskiego 
w Kielcach, Pedagogiczną Bibliotekę Woje-
wódzką w Kielcach oraz Szkołę Podstawową nr 
20 w Kielcach. Adresatami byli miłośnicy poezji 
w wieku 0 – 20 lat. Zadaniem  uczestników było 
dopisanie ciągu dalszego (D–C–D) do  wyloso-
wanego wiersza w dowolnej formie (poezja – 
proza – dramat). 

Organizatorzy wydarzenia przygotowali 
wiersze dostosowane do wieku uczniów. Maja 
wylosowała wiersz Jana Brzechwy Mucha. Do-

pisała dalsze perypetie zabawnego owada i za-
kończyła całość morałem następującej treści: 
Morał z tej historii krótki oraz przejrzysty! Szczę-
śliwszym się jest, gdy jest się czystym! Zarówno 
treść jak i ponadczasowy, niezwykle aktualny 
morał zostały ocenione najwyżej w kategorii 

wiekowej klas I-III. Maju, GRATULUJEMY!
W konkursie wzięli udział też inni uczniowie 

z naszej szkoły: Wiktor Kamiński, Igor Oba-
ra z klasy pierwszej, Iga Michalska, Maja 
Mirek, Wiktoria Nowak, Nadia Odelska, 
Zuzanna Połeć z klasy trzeciej, Ewa Pajek, 
Hanna Rogala z klasy czwartej i Gabriela 
Chłopek z klasy piątej.

Jurorzy - Małgorzata Peroń, Marcin Dzi-
kowski, Ks. Stefan Radziszewski (wszyscy 
z tytułem doktora filologii polskiej) - podsumo-
wali: „Pierwsza edycja konkursu literackiego D – 
C – D „Jeden z Dwudziestu” cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. Uczestnicy dopisali wiele 
interesujących ciągów dalszych do wierszy Jana 
Brzechwy, Roberta Frosta, Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego, Joanny Kulmowej, Bolesława 
Leśmiana, Czesława Miłosza i Jana Twardowskie-
go. „Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszyst-
kim miłośnikom liryki za włączenie się w obchody 
Światowego Dnia Poezji (…). Spotkanie z po-
ezją w Naszym Covidowym Świecie to znakomi-
ta sprawa. A pisanie „dalszego ciągu” stanowi 
niekończącą się historię, do której dopisać można 
wciąż nowe wersje. Wszystkim zatem gratulu-
jemy – i do spotkania znów! Niechaj codziennej 
poezji cudowności nie przesłoni Wam cień prozy 
– bo byłby to prawdziwy dramat! I niechaj pro-
wadzą Was anioły Rilkego, Eliota i Norwida – 
anioły poetyckiego piękna!”.

Rekrutacja do oddziału przed-
szkolnego w SSP w Ostojowie

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wan-
dy Łyczkowskiej w Ostojowie zaprasza
•	 dzieci	5-letnie	(urodzone	w	2016	roku),	
•	 dzieci	4-letnie	(urodzone	w	2017	roku),
•	 dzieci	 3-letnie	 (urodzone	 po	 1	 września	

2018 roku) do oddziału przedszkolnego na 
wspólną zabawę i naukę w roku szkolnym 
2021/2022.
Proponujemy ciekawe zajęcia:
 edukacyjne
 czytelnicze
 logopedyczne
 rytmiczno-ruchowe
 Terapię Ręki
 Klub Małego Badacza
 codzienny spacer połączony z elementa-

mi dydaktycznymi.
Zapraszamy do obserwowania profilu naszej 

szkoły na Facebooku https://www.facebook.
com/Samorz%C4%85dowa-Szko%C5%82a
-Podstawowa-im-Wandy-%C5%81ycz-
kowskiej-w-Ostojowie-110347320789973  

i szkolnej strony internetowej  
http://spostojow.pl/.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekre-
tariatem szkoły 

tel. 41/25-43-130
e-mail: spostojow@wp.pl
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na zdroWie

NA ZDROWIE 
NA ZDROWIE to nowy cykl w Gazecie Suchedniowskiej zainicjowany przez partnerów sieci usług SUCHEDNIÓW.NATURALNIE, adresowany do wszystkich, któ-

rzy chcą wspierać swoje zdrowie z pomocą natury. 
Teksty opracowywane są przez mieszkańców Suchedniowa – ekspertów i praktyków z zakresu naturoterapii, apiterapii, dietetyki i innych pokrewnych dzie-

dzin, którzy chcą dzielić swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem. 
Autorką drugiego tekstu jest Sylwia El-Dursi – absolwentka technologii żywności i żywienia człowieka; mama trzech żywiołowych córeczek. Od 2014 roku 

prowadzi AGROTURYSTYKĘ GREEN VIT w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Suchedniowa – nad zalewem na Motkach.
Zapraszamy do lektury!

www.suchedniownaturalnie.pl  
kontakt: mediateka@suchedniow.pl 

O ODPORNOŚCI
Być odpornym to znaczy być zdrowym, a być zdro-

wym to znaczy być szczęśliwym. 
Czym jest ODPORNOŚĆ? Odporność jest strażnikiem 

naszego organizmu. Silny układ odpornościowy jest 
w stanie obronić nas przed szkodliwym działaniem 
drobnoustrojów tj. bakterii, wirusów czy grzybów, dla 
których nasz organizm stanowi rodzaj pożywienia. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że układ odpornościo-
wy buduje się miesiącami, a nawet latami. Ma na niego 
wpływ wiele czynników. Co zrobić, aby nasz układ od-
pornościowy był w dobrej formie?

Dieta
Często nie zastanawiamy się nad tym co jemy. Wyni-

ka to z braku czasu i małej świadomości co czyha na nas 
w niektórych produktach. Może warto to zmienić?

Często nasza dieta jest bogata w węglowodany pro-

ste, czyli cukiereczki, ciasteczka, batoniki, słodkie napo-
je gazowanie (oranżada, coca cola, sprite, fanta i tym 
podobne), są to produkty, które nic nie wnoszą do na-
szego organizmu nic oprócz energii, no chyba że doda-
my jeszcze zepsute zęby, rozregulowaną trzustkę czy 
wyjałowiony organizm, co nie służy budowaniu naszej 
odporności. A raczej nie o to nam chodzi.

Kolejna pułapka jaka jest ukryta w produktach wy-
soko przetworzonych to tłuszcze trans. Cóż to takie-
go? Tłuszcze trans są uznawane za jedne z najbardziej 
szkodliwych dla zdrowia kwasów tłuszczowych. Po-
wstają w procesie utwardzenia, który stosuje się, aby 
nadać płynnym olejom roślinnym stałą konsystencję. 
Gdzie możemy je spotkać? Głównie są to margary-
ny twarde, używane do pieczenia, masła roślinne, olej 
palmowy i produkty, które zawierają te składniki, czy-

li ciastka, wafelki, krakersy, paluszki, chipsy itp. Tłusz-
cze trans pojawiają się również w naszej żywności  
w procesie smażenia na olejach. Czemu są takie niebez-
pieczne? Szkodzą układowi sercowo-naczyniowemu, 
zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy, czyli choroby 
prowadzącej min. do zawałów serca i udarów mózgu. 
Zaburzają również funkcjonowanie układu oddechowe-
go i rozrodczego. 

Warto zrezygnować z takich produktów, bo chory 
organizm to organizm, któremu trudno budować silną 
odporność i walczyć z patogenami. Warto zastąpić szko-
dliwe produkty żywnością naturalną jak najmniej prze-
tworzoną, która dostarcza nam witaminy i minerały 
niezbędne do budowy silnego układu odpornościowe-
go. Wybór należy do każdego z osobna.

Częste stosowanie antybiotyków
Musimy wiedzieć, że środki te niszczą nie tylko pa-

togeny, ale również dobre bakterie w naszych jelitach. 
Mikroflora naszych jelit ma duży wpływ na odporność 
naszego organizmu. Dlatego tak ważne jest by zarów-
no po antybiotykoterapii jak i profilaktycznie wprowa-
dzić do swojej diety produkty wspomagające budowę 
prawidłowej flory jelitowej. Do tych produktów zalicza-
my wszelkiego rodzaju kiszone warzywa: buraki, ogór-
ki, kapusta. Naturalne probiotyki znajdziemy również 
w soku z kiszonych warzyw, więc jeśli nie jest on zbyt 
słony warto go spożywać. Bakterie sprzyjające naszym 
jelitom znajdziemy również w kefirach, zsiadłym mleku, 
jogurcie naturalnym czy maślance.

Brak aktywności fizycznej i zbyt krótki czas na 
świeżym powietrzu

Organizm, który jest dotleniony lepiej pracuje, jest 
bardziej zrelaksowany co za tym idzie wzrasta odpor-
ność na stres, poprawia się nastrój. Przebywanie na 
świeżym powietrzy w słoneczne dni ma dodatkowe za-
lety: promieniowanie UVB ze światła słonecznego zabija 
bakterie i wirusy, które na nas bytują.

Ponadto przebywanie na słońcu w godzinach w od 
11.00 do 13.00 ok. 30 minut dziennie dostarcza odpo-
wiedniej ilości witaminy D, która jest niezbędna do pra-
widłowego funkcjonowania naszego organizmu i za-
bezpiecza nas przed różnego rodzaju infekcjami. Jeśli 
poziom witaminy D we krwi będzie wyższy niż 40ng/ml 
nasz organizm jest w stanie sam obronić się przed wie-
loma infekcjami. 

Co zrobić, aby taki wynik osiągnąć?

Po pierwsze korzystać ze słońca.
Po drugie spożywać produkty bogate w tę witami-

nę, są to głównie tłuste ryby (śledź, łosoś, makrela, sar-
dynki, pstrąg), mniejsze ilości możemy znaleźć w jajach, 
pełnym mleku, maśle 82% tł.

Po trzecie kontrolować swój poziom wita-
miny D i w razie potrzeby zastosować suple-
mentację.  Badania pokazują duże niedobory 
witaminy D u Polaków. Myślę, że wynik badania labo-
ratoryjnego niejedną osobę zaskoczy. Przy suplementa-

cji bardzo istotną rzeczą jest, aby podawać tę witaminę  
w obecności tłuszczu np. na łyżce oleju oraz z innymi wi-
taminami rozpuszczalnymi w tłuszczach.

Stres i różnego rodzaju używki  
Czynniki te również negatywnie wpływają na odpor-

ność naszego organizmu, więc w miarę możliwości pró-
bujmy eliminować te czynniki z naszego życia. 

Zadbajmy o siebie i naszych bliskich stosując 
powyższe zalecenia. 

Z pewnością zdrowszy tryb życia pozwoli nam 
szybciej wrócić do normalności.

Sylwia El-Dursi
www.suchedniownaturalnie.pl/oferta/agro-

turystyka-green-vit 
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Europejski Dni Dziedzictwa – „Smaki Dziedzictwa”
Samorząd Województwa Świętokrzy-

skiego serdecznie zaprasza do włączenia 
się w tegoroczną 29. odsłonę Europej-
skich Dni Dziedzictwa, która planowana 
jest w dniach 11-12 oraz 18-19 września 
2021 r. Hasło przewodnie w tym roku 

brzmi SMAKI DZIEDZICTWA!
Zachęcamy do organizowania wyda-

rzeń i poznawania tradycyjnych produk-
tów regionalnych, które królowały na 
polskich stołach. Będzie znakomita okazja 
do zapoznania się ze sposobami podawa-
nia potraw, dekoracji stołu, czy poznania 
zabytków przetwórstwa spożywczego. 
Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dzie-
dzictwa podkreśla szczególnie tradycje 
rzemieślnicze i zabytkowe budynki (ta-
kie jak cukiernie, piekarnie, fabryki), ale 
również piękne obrzędy i zwyczaje, któ-
re każdy region stara się konsekwentnie 
kultywować i zachowywać dla przyszłych 
pokoleń. Obecne trendy kulinarne przy-
wracają świetność starym recepturom 
naszych babć, przy jednoczesnej popra-
wie jakości smaków opartych na produk-
tach ekologicznych, których uprawa jest 
przyjazna dla środowiska.

Stół jednoczy nas nie tylko wokół – po-
siłku, ale także sprzyja spotkaniom z bli-
skimi i przyjaciółmi, jest miejscem, opo-
wieści i legend na temat kuchni naszych 

dziadków i pradziadków, panujących 
tradycji, starych przepisów kulinarnych, 
używanych naczyń, sposobu przygoto-
wywania posiłku i różnorodności stoso-
wanych produktów.

Tradycyjne potrawy stanowią ele-
ment dziedzictwa kulturowego regionu, 
w którym są wytwarzane oraz są częścią 
tożsamości lokalnej. Często charaktery-
styczne produkty regionalne przyciąga-
ją turystów, powodują, że chcą powra-
cać. Europejskie Dni Dziedzictwa to także 
okazja do zwrócenia uwagi na jakość po-
żywienia, naszych dań, smaków i pre-
ferencji. Uprawy, produkty ekologiczne 
i bio, pochodzące z tradycyjnych gospo-
darstw coraz częściej stanowią główny 
element pożywienia.

W ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa organizowane są dni otwarte 
w obiektach zabytkowych, tematyczne 
wystawy w muzeach i instytucjach kul-
tury, bibliotekach, sesje popularnonauko-
we, koncerty, spacery, pikniki historycz-
ne. Jest to promocja instytucji, miejsc, 
obiektów, wydarzeń, a także forma edu-
kacji o regionalnym dziedzictwie kulinar-
nym.

Zgodnie założeniami Europejskich Dni 
Dziedzictwa, w całej Europie wszystkie 
imprezy są bezpłatne, a instytucje i orga-
nizacje biorące w nich udział nie czerpią 
z tego korzyści finansowych.

Koordynatorem ogólnopolskim Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa jest  Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. 

Wydarzenie należy zgłosić poprzez for-
mularz zgłoszeniowy, dostępny na stro-
nie akcji.

Konkurs „ Moja Eko – zabawka” 
rozstrzygnięty!

Na początku kwietnia ogłoszono w naszym przedszko-
lu konkurs Moja Eko – zabawka wykonanie eko – zabawki 
z surowców wtórnych. Celem konkursu było promowanie 
postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność 

dbania o środowisko naturalne, rozbudzenie wyobraźni 
i fantazji, rozwijanie zdolności manualnych oraz wrażli-
wości estetycznej, poszerzenie współpracy między przed-
szkolem a rodzicami oraz sposób na wspólne spędzenie 
wolnego czasu z rodzicami. Na konkurs wpłynęło 39 prac 
z różnych grup wiekowych. 

Jury w składzie: Grażyna Milanowicz - dyrektor przed-
szkola – przewodnicząca jury, Blanka Grudniewska 
i Danuta Jędrzejczyk – Piwowar – koordynatorzy kon-
kursu, Monika Kamionka i Justyna Bera – członkowie 
jury  postanowiło przyznać: I miejsce dla Poli Dziób oraz 
Marysi i Zosi Piwowarczyk, II miejsce otrzymali Filipek 
Szraucner i Alicja Kostępska, III miejsce zostało przy-
znane Janowi Grudniewskiemu oraz Laurze Garbala. 

Jury przyznało wyróżnienia w trzech kategoriach: w ka-
tegorii pomysłowość dla Zosi Barańskiej i Ali Prońko, 
w kategorii wkład pracy uczestnika dla Marceliny Sitar-
skiej i Arkadiusza Białka, w kategorii estetyka wykona-
nia pracy przyznano Jakubowi Stępnikowi i Oliwi Pi-
kulskiej. 

Warto nadmienić, iż komisja miała bar-
dzo trudne zadanie przy wyborze zwy-
cięzców. Wszyscy uczestnicy i laureaci 
otrzymali upominki oraz pamiątkowe 
dyplomy, które został wręczone podczas 
obchodów Dnia Ziemi 22 kwietnia. 

Gratulujemy dzieciom oraz opieku-
nom. Ukłony i podziękowania kierujemy 

w stronę rodziców.
Warto nadmienić iż z prac konkurso-

wych powstała wystawa pt. Moja Eko – 
zabawka, która przyciągała zaintereso-
wanie wszystkich dzieci, pracowników 
oraz pozostałych osób.

Blanka Grudniewska
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ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE. HISTORIA NR 6/2021 
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy 

przygotowania szóstego numeru cyklu wydaw-
niczego ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE. HISTORIA.

Zapraszamy Mieszkańców i Przyjaciół Su-
chedniowa do nadsyłania tekstów w formie 
artykułów, wspomnień, wywiadów, esejów 
z zakresu historii, kultury, dziedzictwa miasta, 
powiatu i regionu (mile widziane fotografie 
i inne materiały graficzne). 

Teksty prosimy nadsyłać do 30 
kwietnia 2021 r. na adres mailo-
wy mediateka@suchedniów.pl

Po uzgodnieniu z redakcją 
sposób przekazania pracy mo-
żemy dostosować do potrzeb 
Autora, a w razie konieczności 
służymy pomocą w przepisaniu 
rękopisu. 

Promocja wydawnictwa od-
będzie się we wrześniu 2021 r. 
podczas V edycji ogólnopolskiej 
interdyscyplinarnej konferencji 
naukowej w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa.

Na testy czekamy do 30 kwietnia 2021 r. 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości 

prosimy o kontakt drogą mailową mediateka@
suchedniow.pllub telefonicznie 41 2543 186 
wew. 12 - osoba do kontaktu – Karolina Gał-
czyńska-Szymczyk

Serdecznie zapraszamy!
ZASADY DOTYCZĄCE TEKSTÓW

1. Redakcja zamieszcza teksty, które nie były 
dotąd publikowane ani w tradycyjnej (pa-
pierowej), ani elektronicznej formie.

2. Teksty w formacie Microsoft Word oraz 
(opcjonalnie) materiały graficzne w forma-
cie JPG należy przesyłać do redakcji drogą 
mailową na adres: mediateka@suche-
dniow.pl

3. Materiały graficzne muszą być opisane wg 
schematu: treść, data, źródło lub/i autor. 

4. Wielkość tekstu zasadniczego z przypisami 
- nie więcej niż 40 000 znaków, w tym spa-
cje. 

5. Przypisy następują na dole każdej strony, 
pod tekstem zasadniczym.

6. Układ artykułu, recenzji i sprawozdania 

należy redagować zgodnie z ogólnie przy-
jętymi standardami. 

7. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne 
muszą być poprzedzone imieniem i na-
zwiskiem autora oraz krótką notką biogra-
ficzną (w celu zwięzłego przedstawienia 
autora) o objętości 4-6 wierszy, która ma 
zawierać (w trzeciej osobie)na przykład: 
jego tytuł zawodowy lub stopień nauko-

wy, specjalizację zawodową lub naukową, 
firmę zatrudniającą lub uczelnię oraz kilka 
najważniejszych osiągnięć zawodowych 
(współpraca z instytucjami, firmami itp.) 
i/lub naukowych (publikacje – nie więcej 
niż trzy).

8. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowa-
dzania do nadesłanych materiałów zmian 
formalnych, wynikających z konieczności 
respektowania zasad edytorskich, języko-
wych itp.

9. Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
10. Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliogra-

ficznych należy kierować się zasadami ty-
powymi dla naukowych czasopism histo-
rycznych wydawanych w Polsce. 

11. Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów 
Suchedniowskich jest równoznaczne ze 
zgodą na poddanie się procedurze recen-
zowania przez recenzentów zewnętrznych 
(samodzielnych pracowników nauki).

12. Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczo-
ne będą tylko teksty, dla których Autorzy 
złożą deklarację o przekazaniu praw autor-
skich.

Obwieszczenie  
Burmistrza Miasta  

i Gminy Suchedniów 
z dnia 16 kwietnia 2021 roku. Na pod-

stawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1319) Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów podaje do publicznej wia-
domości informację o okręgu wybor-

czym, jego granicach i numerze, liczbie 
radnych wybieranych w okręgu wybor-

czym oraz siedzibie Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Suchedniowie w wyborach 

do Rady Miejskiej w Suchedniowie za-
rządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r.:

Numer okręgu wyborczego 7
Granice okręgu wyborczego Suched-

niów, ulice: Kielecka: nieparzyste od nr 
57 do końca, parzyste od nr 152 do koń-

ca, Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa, 
Żeromskiego

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Suchedniowie mieści się:
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów

Ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
(I piętro –sala konferencyjna)

Burmistrz 
Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach

Sprostowanie
W ostatnim numerze Gazety Suchedniow-

skiej na stronie 9 błędnie podałem nazwi-
sko Laureatki Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego. Jest nią oczywiście Laura 
Wrotniak, uczennica klasy II Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego 
w Suchedniowie.

Laurę oraz jej Rodziców – Monikę i Kon-
rada Wrotniak serdecznie przepraszam.

Jacenty Kita
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniów

z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234).
ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do oddania 
w dzierżawę  nw. Działki lub ich części z przeznaczeniem na poprawienie 
komunikacji i warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych.

I.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz kata-

stru nieruchomości, powierzchnia:
Działka gruntu oznaczona w ewidencji geodezyjnej:
• nr  6553/76  o powierzchni 0,0613 ha, położona w Suchedniowie 

przy ul. Bugaj 34, obręb 01 Suchedniów, księga wieczysta nr KI1R/00013041/5 
prowadzona przez  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarży-
sku-Kamiennej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego Miasta i Gminy Suchedniów zatwierdzonego Uchwałą Nr 36/V/98 Rady 
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 czerwca 1998 r. działka znajduje się na tere-
nie przeznaczonym pod istniejące osiedle wielorodzinne budownictwa mieszka-
niowego wraz z podstawowymi usługami (teren oznaczony symbolem D6 Bugaj).

3. Opis nieruchomości: działki do oddania w dzierżawę na poprawienie 
komunikacji i warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych.

4. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umo-

wy dzierżawy.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wie-

czystego: nie dotyczy
7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,20 zł/m2 miesięcznie + 23% po-

datek VAT.
8. Terminy wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.
9. Zasady aktualizacji opłat: Gminie przysługiwać będzie prawo podwyż-

szania nie częściej niż raz w roku wysokości należnego czynszu, odpowiednio do 
wskaźnika wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych za rok poprzedni poda-
wanego przez GUS.

10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy

II.
Ogłoszenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwiet-
nia do dnia 7 maja 2021 r.

Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go 
na tablicy ogłoszeń podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłosze-
nie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniów

z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234).
ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Gminy Suchedniów przeznaczam do oddania 
w dzierżawę nw. Działki lub ich części z przeznaczeniem na poprawienie 
komunikacji i warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych.

I.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz kata-

stru nieruchomości, powierzchnia: Działka gruntu oznaczona w ewi-
dencji geodezyjnej:

• nr  6553/77 o powierzchni 0,0662 ha, położona w Suchedniowie 
przy ul. Bugaj 36, obręb 01 Suchedniów, księga wieczysta nr KI1R/00013041/5 
prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku
-Kamiennej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego Miasta i Gminy Suchedniów zatwierdzonego Uchwałą Nr 36/V/98 Rady 
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 czerwca 1998 r. działka znajduje się na tere-
nie przeznaczonym pod istniejące osiedle wielorodzinne budownictwa mieszka-
niowego wraz z podstawowymi usługami (teren oznaczony symbolem D6 Bugaj).

3. Opis nieruchomości: działki do oddania w dzierżawę na poprawienie 
komunikacji i warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych.

4. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umo-

wy dzierżawy.
6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wie-

czystego: nie dotyczy
7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,20 zł/m2 miesięcznie + 23% po-

datek VAT.
8. Terminy wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.
9. Zasady aktualizacji opłat: Gminie przysługiwać będzie prawo podwyż-

szania nie częściej niż raz w roku wysokości należnego czynszu, odpowiednio do 
wskaźnika wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych za rok poprzedni poda-
wanego przez GUS.

10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy

II.
Ogłoszenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwiet-
nia do dnia 7 maja 2021 r.

Niezależnie od tego informacja o sporządzonym wykazie i umieszczeniu go 
na tablicy ogłoszeń podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłosze-
nie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
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W PrzedSzKolu

Dzień Ziemi w przedszkolu
Choć przedszkolak nie jest duży, 
to przyrodzie wie, jak służyć.

Jak co roku, w dniu 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. 
Nasze przedszkolaki także uczą się, jak żyć ekologicznie. W tym dniu na 
dzieci czekały liczne atrakcje. Dzieci obejrzały prezentacje multimedialną 

dzięki której dowiedziały się w jaki sposób każdy z nas może dbać o na-
szą planetę. Obejrzały pokaz mody ekologicznej a także same wcieliły się 
w rolę modeli. Stroje  na pokazie wykonane były z papieru, folii, plastiku, 
siatki. Wszystkie wyróżniały się niezwykłą pomysłowością i kreatywno-
ścią. 

Dalej przyszedł czas na zaprezentowanie  piosenki. Kolejnym zadaniem 
była segregacja śmieci. Dzieci w ten sposób utrwalały kolory pojemni-
ków na odpady oraz uczyły się ich prawidłowej segregacji. Dzieci poznały 
również Kodeks Małego Ekologa, czyli najważniejsze informacje dotyczą-
ce ochrony środowiska tj. oszczędzanie wody, światła i segregacja śmieci. 
Dzieci otrzymały własne odznaki do wykonania dowolną techniką. Ko-
lejnym etapem spotkania były pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie zakończy-
ło się rozstrzygnięciem konkursu na Eko- zabawkę oraz nagrodzeniem 
wszystkich uczestników.

Danuta Jędrzejczyk – Piwowar
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sport - piłkA nożnA

W ostatnim czasie Orlicz Suchedniów roze-
grał trzy mecz: przegrał z Moravią Anna-Bud 
Morawica 0:2 w meczu IV ligi świętokrzy-

skiej oraz zremisował 1:1 z Łysicą Bodzentyn. 
W ostatnim meczu rozegranym 25 kwietnia 
nasi piłkarze wygrali ze Sterem Starachowice 
2:0. Mimo to jest nadal wiceliderem tabeli, choć 
do lidera traci już 8 punktów.

Mecz Orlicz Suchedniów – Moravia Anna
-Bud Morawica odbył się na sztucznym boisku 
w Nowinach, ponieważ po intensywnych i dłu-
gotrwałych opadach deszczu suchedniowskie 
boisko był zbyt nasiąknięty wodą, aby dało 
się grać.

Po zaciętym pojedynku zwyciężyła druży-
na Moravia Anna-Bud, która dzięki wygranej 
awansował na czwarte miejsce w tabeli IV ligi. 

Wynik: Orlicz Suchedniów – Moravia Anna
-Bud Morawica 0:2 (0:1)

Bramki: Mateusz Zawadzki 23, Maciej 
Horna (karny) 83

Orlicz: Szram – K. Tumulec (89 Dudek), Czeneszkow, Cedro, Bator, Boleń, Solnica, Skar-
bek (60 Jaworski), Paprocki (67 Supierz), Grzejszczyk (60 Kokosza), M. Tumulec (76 Bujak)

Moravia: Kubicki – Woś (83 Detka), Młynarczyk, Zawadzki (65 Wysocki), Miszczyk (75 
Durlik), Rabiej (85 Jaroń), Gilewski (83 Garbala), Horna, Zawadzki, Rybus, Pryimak.

W środę 21 kwietnia Olicz przyjechał do Bodzentyna w roli faworyta, ale nie był jednak w stanie 
udokumentować swoje wysokiej pozycji, choć w pierwszej połowie miał przewagę. Z biegiem cza-
su Łysica poczynała sobie coraz lepiej i efektem tego był gol na 1:0 zdobyty przez Karola Mojec-
kiego. Nasi piłkarze się jednak nie poddali się i na 1:1 gola zdobył Piotr Grzejszczyk.

Łysica Bodzentyn - Orlicz Suchedniów 1:1 (0:0)
Bramki: Karol Mojecki 80 - Piotr Grzejszczyk 87
Łysica: Wróblewski - Dawidowicz (58 Zapała), Spadło (60 Mojecki), Drożdżał, Mikos, 

Dziedzic, Michta, Dereń, Maniara, Smoliński, Garbacz.
Orlicz: Szram - Czeneszkow, Cedro, Bator, Boleń, Jaworski (68 Dudek), Solnica, Skarbek 

(80 Grzejszczyk), Bujak (46 Kokosza), M. Tumulec, Supierz (86 Zygmunt)
W meczy rozegranym w niedzielę 25 kwietnia w Starachowicach Orlicz wygrał 2:0.
Orlicz - Star 2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Piotr Grzejszczyk (10’), 2:0 Piotr Solnica (37’)
Orlicz: Szram - Czeneszkow, Boleń, Bator, Cedro, Jaworski (75 Sikora), Solnica, Skarbek 

(90+1 Bujak, 90+3 Zygmunt), Paprocki (83 Supierz), Grzejszczyk (79 Kokosza), M. Tumu-
lec.

Star: Dziułka - Markiewicz (46 Hamera), Gębura, Nowocień, Chodniewicz (87 Nowak), 
Sarwicki, Płatek, Kosztowniak, Kidoń, Anduła (71 Pisarski), Marzec.

Tabela
1.   Czarni Połaniec 27 61 60–29 19 4 4
2.   Orlicz Suchedniów 26 53 61–33 16 5 5
3.   Moravia Morawica  26 49 50–30 14 7 5
4.   Spartakus Daleszyce 26 48 50–35 15 3 8
5.   GKS Nowiny 26 46 72–36 15 1 10
6.   Alit Ożarów 26 42 55–47 12 6 8
7.   Granat Skarżysko-Kamienna 26 40 56–36 12 4 10
8.   GKS Rudki 25 40 41–37 11 7 7
9.   Star Starachowice 26 40 49–48 12 4 10

10.   Łysica Bodzentyn 25 37 38–34 11 4 10
11.   Wierna Małogoszcz 26 37 53–50 11 4 11
12.   Olimpia Pogoń Staszów 26 37 45–49 11 4 11
13.   TS 1946 Nida Pińczów 26 36 36–38 10 6 10
14.   AKS 1947 Busko-Zdrój 26 35 50–51 11 2 13
15.   Neptun Końskie 25 32 44–40 9 5 11
16.   Hetman Włoszczowa  25 25 37–55 6 7 12
17.   Lubrzanka Kajetanów 25 21 38–66 6 3 16
18.   OKS Opatów  26 20 34–62 5 5 16
19.   Naprzód Jędrzejów 25 18 33–59 5 3 17
20.   Partyzant Radoszyce 25 11 19–86 3 2 20

W środę 28 kwietnia (już po oddaniu tego wydania do druku) Orlicz zagrał z liderem tabeli 
Czrnymi Połaniec.

(jaki)
Zdjęcia; Krzysztof Krogulec

Orlicz Suchedniów wiceliderem tabeli
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SPort - Badminton

Badmintoniści powrócili na parkiety i już wygrywają
Po trzytygodniowej przerwie spowodowa-

nej obostrzeniami Covid-19 na parkiety powró-

cili badmintoniści. W dniach 20-21 kwietnia 
rywalizowali w Grand Prix Polski w Imielinie 
i Bieruniu. Był to udany występ suchedniowian. 
Kaja Ziółkowska reprezentująca Wschodnią 
Kielce wygrała w grze pojedynczej i w deblu 
z Aleksandrą Wilczewską (SKB Suwałki). Na 
najwyższym stopniu podium stanął również 
Jakub Dulemba w mikście z Wilczewską, 
w singlu Kuba był piąty. Trzecie miejsce wy-

walczyła Ewa Bartłomiejczuk w deblu z Oli-
wią Krystek (UKS Orbitek Straszęcin), a w mik-
ście z Szymonem Turskim zajęli 7. miejsce.

Pozostali reprezentanci Orlicza zajęli miejsca:
Dominika Bartłomiejczuk w singlu 

4.  miejsce, w deblu z Leną Makowską (AZS 
UW Warszawa) 10. miejsce.

Szymon Turski w deblu z Tomaszem Ko-
tlarskim (MKS Garwolin) 6. miejsce.

Julia Pająk w mikście z Łukaszem Chu-
dzińskim (Stal Sulęcin) 6. miejsce, w deblu 
z Zuzanną Jarosz (AZS UŚ Katowice) 7. miej-
sce.

Zuzanna Turska w deblu z Julią Oszajca 
4. miejsce, w singlu 22. miejsce.

Emilia Szumielewicz w deblu z Julią Ko-
ralewską (UKS Korona Pabianice) 10. miejsce, 
w singlu 24. miejsce.

Bartosz Dulemba w deblu z Oskarem 
Szewczukiem (Kiko Zamość) 17. miejsce, 
w singlu 24. miejsce.

Gratulacje dla wszystkich, a szczególnie dla 
Kai, Kuby i Ewy za miejsca na podium! Już 
w najbliższy weekend rozpoczynamy walkę 
o medale Mistrzostw Polski młodzików.

Szymon Piasta

Trzecie miejsce Wiktorii Dąbczyńskiej w Peru
W dniach 21-25 kwietnia w Limie został roze-

grany turniej Peru International 2021, w którym 
z powodzeniem wystąpiła suchedniowianka 
Wiktoria Dąbczyńska. Grała w singlu, gdzie 
w pierwszej rundzie pokonała Argentynkę Iona 

Gualdi 2:0 (21:12, 21:7). W drugiej rundzie rów-
nież bez problemów ograła Namie Miyahira 
Tsukazan (Peru) 2:0 (21:10, 21:9).

W ćwierćfinale pokonała inną Peruwiankę 
Daniela Macias 2:1 (13:21, 22:20, 21:16). Nie-
stety w półfinale przegrała z Daniella Gonda 
(Węgry) 0:2 (15:21, 12:21), ale ostatecznie sta-
nęła na podium. Trzecie miejsce to z pewnością 

duży sukces, a zebrane punkty przybliżają Wik-
torię do udziału w Olimpiadzie. Gratulujemy!

Szymon Piasta
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Kolejne zwycięstwo 
tenisistów

Tenisiści stołowi zwycięstwem w Oleśnie 
w dniu 25 kwietnia zapewnili sobie udział w ba-
rażach o awans do Lotto Superligi. Do rozegra-
nia zostały im trzy mecze, w których zdobycie 
dwóch punktów gwarantuje pierwsze miejsce. 
A więc suchedniowscy kibice mogą się szyko-
wać na wielkie emocje. Gdyby w dalszym ciągu 
był zakaz wejścia do hali sportowej dla publicz-
ności, z pewnością możemy liczyć na transmisje 
w internecie, ponieważ prezes Maciej Glijer 
już wielokrotnie udowodnił, że dba o kibiców.

Villa Verde Olesno - Global Pharma Orlicz 
1924 3:7

Tabela

1. Global Pharma Orlicz 1924 19 37 156:34
2. Villa Verde Olesno 17 28 105:65
3. BISTS Bielsko-Biała 17 27 110:60
4. KTS Gliwice 18 24 108:72
5. Polonia II Bytom 18 20 93:87
6. Strzelec Frysztak 17 17 95:75
7. AZS Politechnika II Rzeszów 18 16 89:91
8. Dąbrowiak Dąbrowa G. 14 15 73:67
9. Broń Radom 18 14 85:95
10. Start Zduńska Wola 20 7 69:1301
11. Dwójka Rawa Mazowiecka 18 7 47:133
12. Lewart Lubartów 18 0 30:150

Szymon Piasta

Historyczne medale Mistrzostw Polski tenisistów  
stołowych Global Pharma Orlicz 1924

W dniach 26-28 marca w Arłamowie zostały 
rozegrane 89. Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w tenisie stołowym. Tytuł Mistrza Polski i złoty 
medal wywalczył Daniel Bąk, reprezentant 

Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów. Złoty 
krążek zdobył w deblu, gdzie jego partnerem 
był Robert Floras (Polonia Bytom). W finale 
wygrali z turniejową jedynką Tomaszem Le-
wandowskim/Piotrem Chodorskim (Poli-
technika Rzeszów) 3:0 (11:3, 11:5, 11:8).

Drugi medal z Arłamowa przywozi Jakub 
Perek, który grał w mikście z Natalją Bajor 
(KU AZS UE Wrocław). Jest to krążek brązowy za 
trzecie miejsce. W półfinale trafili na turniejo-
wą jedynkę, Samuela Kulczyckiego (DEKOR-
GLASS Działdowo)/Katarzynę Węgrzyn (KU 
AZS WE Wrocław). Są to aktualni złoci medaliści 

mistrzostw Europy oraz obrońcy tytułu. Jakub 
z Natalią nie pękli i stoczyli zacięty pięcioseto-
wy pojedynek. Ostatecznie górą byli faworyzo-
wani przeciwnicy wygrywając 3:2 (4:11, 12:10, 

11:4, 8:11, 13:11), ale dopiero na przewagi.
Gratulacje dla Daniela Bąka i Jakuba Per-

ka, którzy zdobyli pierwsze medale dla suche-
dniowskiego klubu Global Pharma Orlicz 1924 
i niech to będzie zapowiedzią kolejnych sukce-
sów. W tym miejscu należy wspomnieć o preze-
sie Macieju Glijerze, który tworząc ten klub, 
wyznaczył sobie najwyższe cele i teraz je reali-
zuję. Przypominam, że za jego prezesury w Or-
liczu, badmintoniści walczyli w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej. To za jego kadencji piłkarze 
Orlicza grali w III lidze, do której powrócili po 
55 latach. Teraz jego zawodnicy zdobyli medale 
mistrzostw Polski, a drużyna jest na najlepszej 
drodze do awansu do Lotto Superligi. Panie Pre-
zesie dziękujemy, a zawodnikom gratulujemy!

Ps.
Są to 274. i 275. medal rangi mistrzostw Pol-

ski wywalczone przez reprezentantów suche-
dniowskich klubów, a Daniel i Jakub są 74 i 75, 
którzy mają te krążki. 

Szymon Piasta


