
* rusza budowa kanalizacji w ul. Kieleckiej 
i Warszawskiej,

* Gmina Suchedniów wyróżniona przez ubezpieczyciela,
* będą nowe ścieżki rowerowe,
* poznaliśmy laureatów konkursu recytatorskiego  

im. Herlinga-Grudzińskiego,
* gminne i powiatowe obchody Dnia Seniora,
* nowe władze u wędkarzy,
* w przedszkolu i w szkołach.
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5 mln złotych na przebudowę parku miejskiego

Rząd ogłosił, które wnioski w pierwszej kolejności mogą liczyć na realizację projek-
tów z programu Polski Ład. Do samorządów w województwie świętokrzyskim trafi 
961.351.229 zł. Gmina Suchedniów otrzyma 5 mln złotych na przebudowę parku miej-
skiego.                        Czytaj na str. 2

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Po kilku tygodniach nauki i wdrożeniu do nowych obowiązków, uczniowie klas 
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.

Czytaj na str. 16,17, fotorelacja na str. 23

Mirosław Nizio opowiedział o budowie Mauzoleum w Michniowie
Światowej sławy architekt 

Mirosław Nizio, projek-
tant m.in. Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego oraz Mu-
zeum Żydów Polskich Polin 
w dniu 21 października od-
wiedził Mauzoleum w Mich-
niowie.          Czytaj na str. 9

Kluby seniora oficjalnie otwarte!

Po długim oczekiwaniu spowodowanym pandemią 
koronawirusa, spełniło się marzenie naszych seniorów. 

W dniu 20 października oficjalnie otwarto Kluby Seniora 
w Michniowie i w Suchedniowie w ramach projektu Klu-
by Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gmi-
nie Suchedniów.

Czytaj na str. 2-3, fotorelacja na str. 24
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Wydarzenia

Świętował Złote Gody
Złoty medal za długoletnie pożycie małżeńskie 

dla Reginy i Józefa Franczyk, nadany przez 
Prezydenta RP odebrał Józef Franczyk. Uro-
czystość odbyła się w suchedniowskim magi-
stracie.

Medal, kwiaty i słodki upominek wręczyli 
burmistrz Cezary Błach oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Magdalena Młodawska.

(jk)

Kluby seniora oficjalnie otwarte!

Po długim oczekiwaniu spowodowanym 
pandemią koronawirusa, spełniło się marze-
nie naszych seniorów. W dniu 20 października 
oficjalnie otwarto Kluby Seniora w Michnio-
wie i w Suchedniowie w ramach projektu Kluby  
Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mie-
ście i Gminie Suchedniów. Łączna wartość pro-
jektu to 2.081.579,25 zł, w tym dotacja z Euro-

5 mln złotych na przebudowę parku miejskiego

W poniedziałek (25 października) premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił, które wnioski 
w pierwszej kolejności mogą liczyć na realiza-
cję projektów z programu Polski Ład. Do samo-
rządów w województwie świętokrzyskim trafi 
961.351.229 zł. Gmina Suchedniów otrzyma 
5 mln złotych na przebudowę parku miejskie-
go.

Oficjalną informację przekazano na konfe-
rencji parlamentarzystów Prawa i Sprawie-
dliwości w Kielcach posłanek Anny Krupki 

i Agaty Wojtyszek oraz senatora Krzysztofa 
Słonia. –Bardzo cieszymy się z tych pieniędzy, 
tym bardziej, że stanowią one 90% wartości za-
dania, wkład własny gminy to tylko 10%. Chciał-
bym podziękować w szczególności poseł Agacie 
Wojtyszek za wspieranie naszych działań w tym 
zakresie – mówi na gorąco burmistrz Ceza-
ry Błach.

Poseł Agata Wojtyszek podziękowała 
wszystkim samorządowcom za informowanie 
o potrzebach mieszkańców. - Skutek jest na-
prawdę piękny. Prawie wszystkie gminy naszego 
województwa otrzymują środki finansowe. Cie-

szę się szczególnie z tych, które wspierałam oso-
biście, ale znając potrzeby regionu świętokrzy-
skiego nie jestem zdziwiona, że takie duże środki 
do nas wpłyną – zaznaczyła poseł.

Program Inwestycji Strategicznych to dedy-
kowany samorządom komponent opracowy-
wanego przez rząd pakietu społeczno-gospo-
darczych reform Polski Ład. Pierwsza edycja 
pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 
2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Każ-
da jednostka samorządu terytorialnego oraz 
związek gmin mogła zgłosić maksymalnie trzy 
wnioski o dofinansowanie.

Jacenty Kita
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Wydarzenia
pejskiego Funduszu Społecznego 1.920.299,25 
zł, a własny, niefinansowy wkład gminy to 
161.280,00 zł.

W otwarciu klubów, poza seniorami, 
uczestniczyli goście w osobach: poseł Aga-
ty Wojtyszek, wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Renaty Janik, radnej woje-
wódzkiej Agnieszki Buras, zastępcy dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusza 

Paska, członka zarządu powiatu skarżyskiego 
Tadeusza Bałchanowskiego. Władze samo-
rządowe Suchedniowa reprezentowali: bur-
mistrz Cezary Błach, przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Adamiec, wiceprzewod-
nicząca rady Małgorzata Kuszewska, zastęp-

ca burmistrza Dariusz Miernik, radni rady 
miejskiej oraz ks. proboszcz Marek Migocki, 
który dokonał poświęcenia klubu w Suchednio-
wie. Obecna też była Magdalena Kania, kie-
rownik klubów.

Goście w swych wystąpieniach zwracali uwa-
gę na działania podejmowane w ostatnich la-
tach na rzecz osób starszych. –W 2015 roku 
w województwie świętokrzyskim były zaledwie 
trzy kluby seniora. Od tego czasu w ramach re-
alizacji rządowego programu „Senior+” ich liczba 

wzrosła do 56 – podkreśliła poseł Agata Woj-
tyszek. Wicemarszałek Renata Janik mówi-
ła, że samorząd znaczącą część środków z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego przeznacza 
na działania adresowane do osób starszych, 
w tym na profilaktykę i programy zdrowotne. 
Jak zaznaczyła, w nowej perspektywie finan-
sowej województwo świętokrzyskie na ten cel 
będzie miało do dyspozycji około 500 mln zło-
tych. – Czarku, panie burmistrzu, składajcie ko-
lejne wnioski – apelowała do naszych samorzą-
dowców.

Projekt pn. Kluby Seniora jako Ośrodki Wspar-
cia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów 
jest realizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szerzej 
o przedsięwzięciach w ramach projektu pisze-
my na str. 12-13 w tekście o gminnych obcho-
dach Dnia Seniora.

 Realizatorami projektu są Gmina Suched-
niów oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suchedniowie.

Jacenty Kita
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Inspekcja weterynaryjna w nowej siedzibie
14 czerwca oficjalnie otwarto nową siedzibę 

inspekcji weterynarii w Skarżysku. 

Najpierw uroczyście przecięto wstęgę, na-
stępnie ks. Adam Skalski poświęcił obiekt, 

a licznie zgromadzeni goście mogli go zwie-
dzić. Wśród przybyłych byli senator Jarosław 
Rusiecki, wojewoda Zbigniew Koniusz, 
marszałek Andrzej Bętkowski, starosta  
Artur Berus, wiceprezydent Skarżyska  
Andrzej Brzeziński, burmistrz Suchedniowa 
Cezary Błach, wójt Bliżyna Mariusz Walach-
nia, Świętokrzyski Inspektor Weterynarii Bog-
dan Konopka, a także leśnicy, myśliwi, leka-
rze weterynarii, samorządowcy i przedsiębiorcy 
z branży mięsnej.

Służby weterynaryjne w Skarżysku-Kamien-
nej działają od 1972 roku, kiedy wprowadzono 
przepisy nakazujące badanie zwierząt i mię-
sa w ubojniach (w Skarżysku istniała wówczas 
miejska rzeźnia na terenie dzisiejszego osiedla 
Dolna Kamienna).

Krzysztof Bąk, Powiatowy Lekarz Wete-

rynarii wspominał - Nasza inspekcja powstała 
w 2000 roku. Zaczynaliśmy od jednego pomiesz-
czenia, jednego krzesła i biurka w siedzibie staro-
stwa. Później przenieśliśmy się do biurowca przy 
ulicy Sikorskiego. W 2016 roku powstał plan bu-
dowy nowej siedziby. Powiat wydzierżawił nam 
zdewastowany budynek z lat 70 - tych przy uli-
cy Warszawskiej, wcześniej była tam przychod-
nia. Lokal był w ruinie, była tam melina. Remont 
rozpoczęliśmy w 2018 roku, w styczniu tego roku 
przeprowadziliśmy się.

Obecnie siedziba Inspekcji Weterynarii jest 
nowoczesna i przyjazna dla klientów. Oprócz 

biur znajdują się w niej laboratorium do bada-
nia mięsa pod kątem wykrycia włośnicy, oraz 
chłodnie do przechowywania tusz. 

(jaki)

AktuAlności

To trudny czas w naszym życiu, 
gdy odchodzą najbliżsi, 

zostawiając po sobie 
ból i żal nie do zniesienia.

Naszej Koleżance 
Wiesławie Marszałek 

oraz Jej Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Męża Leszka

składa
Zarząd Sekcji 

Emerytów i Rencistów  ZNP 
w Suchedniowie

Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że 10 października 2021 

roku zmarła
przeżywszy lat 56 

ŚP. Joanna Piasta-Siechowicz  
Dyrektor Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Ostojowie.
Wyrazy najgłębszego żalu i współczucia 
Rodzinie składają pogrążeni w smutku

Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie
oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Suchedniów z wyróżnieniem ZUS
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie został 

wyróżniony za aktywną promocję elektronicz-

nych form kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, w szczególności Platformy Usług 
Elektronicznych Zakładu.

12 października Agnieszka Majkowska-
Nowak – zastępca dyrektora ds. dochodów 
kieleckiego oddziału ZUS - przekazała na ręce 
burmistrza Suchedniowa – Cezarego Bła-
cha – dyplom oraz pamiątkową statuetkę. 
W spotkaniu uczestniczył także Jacek Skrobot 
- naczelnik wydziału obsługi klienta i korespon-
dencji w ZUS Kielce oraz Zbigniew Buczek 
- kierownik inspektoratu ZUS o/Skarżysko-Ka-
mienna

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie został 
wyróżniony za wzorową współpracę w zakresie 
promocji nowych form kontaktu ZUS jako jeden 
z 7 urzędów w województwie świętokrzyskim 
i jako jedyny w powiecie skarżyskim.
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naSza rozmoWa

Plany inwestycyjne na przy-
szły rok

- o inwestycjach planowanych na najbliż-
sze miesiące rozmawiamy z burmistrzem Ceza-
rym Błachem.

- Jacenty Kita: Miniony rok minął pod zna-
kiem inwestycji drogowych. Rondo, ul. Spor-
towa, droga Mostki-Szelejtów, teraz trwa 
przebudowa ul. Jodłowej. Podobnie będzie 
w roku przyszłym. Mam na myśli przede 
wszystkim przebudowę drogi wojewódzkiej 
751 oraz rozpoczęcie modernizacji ul. Stoko-
wiec. Na jakim etapie są przygotowania do 
ich rozpoczęcia?

- Cezary Błach:  Droga wojewódzka nr 751 to 
ciąg ulic Mickiewicza, Bodzentyńska, Berezów i da-
lej przez Michniów. Inwestor, Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał już umo-
wę o roboty budowlane. Wykonawca, firma FART 
z Kielc musi teraz przygotować projekt tymczaso-
wej organizacji ruchu na czas budowy (wyznaczyć 
objazdy), uzgodnić go z zarządcami dróg poszcze-
gólnych kategorii, Policją, Strażą Pożarną i innymi 
służbami. Dopiero wtedy i po zatwierdzeniu tego 
dokumentu przez Inwestora będą mogły rozpo-
cząć się prace na drodze. 

Jeżeli chodzi o ulicę Stokowiec obecnie jest opra-
cowywany projekt techniczny na odcinek od ulicy 
Szerokiej do przejazdu kolejowego (w kierunku 
Skarżyska). Złożony jest wniosek o dotację do Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Jeżeli tylko zosta-
nie nam przyznana dotacja to prace rozpoczną się 
w 2022 roku. Jednocześnie w przyszłym roku pla-
nowane jest opracowanie projektu technicznego 
na odcinek od ul. Szerokiej do ul. Źródłowej. 

Równolegle prowadzone są rozmowy z Prezy-
dentem Miasta Skarżysko – Kamienna w zakre-
sie wykonania odcinka od przejazdu kolejowego 
na Stokowcu do Rejowa jako trzeci etap budowy 
tej ulicy.

- Na jakie jeszcze inne inwestycje drogowe 
możemy liczyć w 2022 roku?

- W przyszłym roku realizowana będzie przebu-

dowa i budowa 7 przejść dla pieszych, w ramach 
których będziemy mogli zmodernizować po 200 m 
drogi przy każdym z nich. Na ten cel gmina pozy-
skała już 80% dotacji. Na końcowym etapie znaj-
duje się opracowanie dokumentacji technicznych 
remontu drogi na Krzyżce, ulic Suchyni i Nowej. 
Dla tych trzech odcinków dróg również czekamy 
na rozstrzygnięcie naboru do Funduszu Dróg Sa-
morządowych, gdzie złożyliśmy wnioski o dotację. 
Jeżeli drogi te uzyskają wsparcie finansowe będą 
realizowane w przyszłym roku.

- Kilka dni temu poznaliśmy decyzję o przy-
znaniu gminie środków na rewitalizację par-
ku miejskiego? O jakich środkach mówimy 
i jakie prace są planowane?

- Bardzo ucieszyła nas informacja o przyznaniu 
5 mln zł na modernizację naszego parku. Aktualnie 
trwają prace projektowe i jest zbyt wcześnie aby 
przesądzać o szczegółach. Generalnie w parku po-
wstaną cztery strefy aktywności, wyremontowane 
zostaną ciągi piesze, nabrzeże zalewu, pojawią się 
nowe nasadzenia i mała architektura.

- Będąc niejako w tej okolicy – co z rewita-
lizacją otoczenia zalewu?

- To będzie kolejny krok po modernizacji par-
ku. Niestety realizujemy wiele różnych inwestycji 
w tym samym czasie i po prostu nie da się zrobić 
od razu wszystkiego. Potrzeb jest wiele od remon-
tów dróg, budowę kanalizacji, po ścieżki rowerowe 
i rekreację. Staramy się w miarę równomiernie in-
westować i zaspokajać różnorodne potrzeby. Oczy-
wiste jest, że tu gdzie jest droga i kanalizacja jest 
potrzeba rekreacji i wypoczynku. Ale w tych czę-
ściach Gminy gdzie drogi są złej jakości i nie ma 
sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcy oczekują 
realizacji w pierwszej kolejności tych właśnie in-
westycji. 

- Burmistrz podpisał także umowy na bu-
dowę sieci kanalizacyjnej w ul. Kieleckiej 
i Warszawskiej? Z jakich środków zadanie to 
będzie współfinansowane?

- Tak. W ostatnich dniach podpisałem dwie 
umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kie-
leckiej i Warszawskiej. Zostaną one wybudowane 
do końca przyszłego roku. Inwestycje te zostały 
dofinansowane w wysokości 80% kosztów kwa-
lifikowanych ze środków unijnych. Na końcowym 
etapie znajduje się projektowanie budowy sieci ka-
nalizacyjnej w ul. Żeromskiego, w trakcie jest rów-
nież opracowanie dokumentacji technicznej budo-
wy kanalizacji w ul. Langiewicza i ulic przyległych.

- Także w ramach Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich planowane są inwestycje 
w ścieżki rowerowe. Proszę przybliżyć ten te-

mat.
- Aktualnie opracowywany jest kompleksowy 

program funkcjonalno – użytkowy budowy sieci 
ścieżek rowerowych na terenie 11 gmin będących 
członkami Związku. Zdecydowaliśmy, że dla części 
z nich już teraz wystąpimy o dofinansowanie z Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zwią-
zek otrzymał dotację w wysokości 20 mln zł. W na-
szej Gminie w ramach tego zadania na starodrożu 
drogi S7 dokonamy zmiany organizacji ruchu i wy-
dzielimy ścieżki rowerowe po obydwu stronach 
drogi. Ścieżki te będą kontynuowane na terenie 
Gminy Łączna od strony południowej. Od północy 
w kolejnej perspektywie planowane jest ich połą-
czenie z zalewem Rejowskim i powrót ulicą Stoko-
wiec (ciąg pieszo-rowerowy) z włączeniem do pla-
nowanej ścieżki wokół naszego zalewu. Chciałbym 
również przypomnieć, że w ramach wspominanej 
wyżej inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 751 
również powstanie ścieżka rowerowa i ciąg pieszo
-rowerowy. 

- Wiele wskazuje na to, że dla budżetów 
gmin idą ciężkie czasy: wzrost cen energii 
i gazu, wzrost najniższego wynagrodzenia, 
zmiany podatkowe. Czy nie ma zagrożenia 
do sfinansowania planowanych zadań?

- Jest takie zagrożenie. W przypadku energii je-
steśmy już po przetargu i najtańsza zaoferowana 
cena za 1 kWh jest wyższa o 46% od ceny obec-
nej. Można sobie wyobrazić że w skali całej Gminy 
będzie to znaczny wzrost wydatków. Wspomnia-
ne wyżej czynniki zewnętrzne będą miały duży 
wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu, któ-
ry aktualnie jest w trakcie opracowania i widać już 
zagrożenia związane przede wszystkim z zapew-
nieniem bieżącego funkcjonowania Gminy. Pamię-
tajmy, że musimy zapewnić środki na całoroczne 
funkcjonowanie  trzech szkół, przedszkola, oczysz-
czalni ścieków, ośrodka pomocy społecznej oraz 
domów kultury i biblioteki.  A zasady konstruowa-
nia budżetu są takie, że nasze dochody  musimy 
w pierwszej kolejności przeznaczyć właśnie na bie-
żące utrzymanie. Dopiero wtedy, gdy tych docho-
dów nam wystarczy na pokrycie kosztów, nadwyż-
kę możemy przeznaczyć na inwestycje. Czyli, jeżeli 
koszty utrzymania rosną a dochody nie to coraz 
mniej możemy przeznaczać na inwestycje. Dlatego 
też będę rekomendował Radzie Miejskiej projekt 
uchwały dotyczący wzrostu stawek podatkowych 
w celu częściowego pokrycia tych rosnących kosz-
tów, co mam nadzieję pozwoli na realizację zapla-
nowanych na przyszły rok inwestycji.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kieleckiej 
i Warszawskiej

Gmina rozstrzygnęła przetargi na budowę 
sieci kanalizacyjnej w ul. Kieleckiej i Warszaw-
skiej. 

8 października 2021 r. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Suchedniów Cezary Błach podpisał umowę 
z Robertem Borowcem – właścicielem firmy 
ELEKTRO INSTAL ze Skarżyska-Kamiennej na re-
alizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ulicy Kieleckiej w Suchedniowie. Na jej pod-
stawie zostanie wybudowany kolejny odcinek 
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja w odcinku 
ulicy Kieleckiej dzięki dofinansowaniu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 4 
Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 
393.927,74 złotych, w tym 80 % kosztów kwa-
lifikowanych stanowi dotacja z RPOWŚ. Zakres 
prac obejmuje m.in. budowę odcinka sieci ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur długości 
około 831,00 mb., montaż studzienek kanali-
zacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych 
średnicy 1200,00 mm w ilości 32 szt., montaż 
studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucz-
nych o średnicy 400 mm - 2 kpl. Oraz podłącze-
nie kanału sanitarnego PVC o średnicy 200 mm 
do istniejącego kanału w ul. Zagórskiej.

Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w tym mie-
siącu, zakończenie całości robót oraz odbiór za-
planowano na sierpień 2022 r.

Natomiast 26 października podpisana zosta-
ła umowa na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. 

Warszawskiej. Zakres prac obejmuje m.in. bu-
dowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur 
i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych PVC 
o długości 3194 mb wraz z odcinkami należą-
cymi do sieci z rur PVC 160 mm – L = 10, bu-
dowę odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 
o długości – 1015 mb, montaż studzienek kana-
lizacyjnych rewizyjnych żelbetowych o średnicy 
1,2 m – 63 kpl., montaż studzienek kanaliza-
cyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 
mm – 55 kpl., montaż trójników, studzienek 
rewizyjnych, studni rozprężnej betonowej oraz 
budowę tłoczni ścieków sieciowej P1 – zbiornik 
z polimerobetonu wraz z całym osprzętem, wy-
posażeniem oraz oprogramowaniem i zasila-
niem tłoczni. Wartość prac to 2,567,275 zł, a ter-
min zakończenia to sierpień 2022 r.

To kolejny etap prac mających na celu ure-
gulowanie systemu gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Miasta i Gminy Suchedniów. 
W trakcie projektowania jest inwestycja w ulicy 
Żeromskiego, Langiewicza, Słonecznej i Jarzę-
binowej.

Jacenty Kita

inwestycje

Miliony euro dla Lokalnych Grup Działania
Lokalne Grupy Działania dostały dodatko-

we pieniądze w łącznej wysokości 10,5 miliona 
euro na realizację operacji Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność oraz Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Kwota dodatkowych pieniędzy dla poszcze-
gólnych grup uzależniona była od realizacji lo-
kalnych strategii rozwoju kierowanego przez 
społeczność i wyliczana była w oparciu o dane 
wynikające z dotychczas zakontraktowanych 
środków pomiędzy Samorządem Wojewódz-
twa a beneficjentami. Każda z grup otrzyma 
pieniądze między 500 tysięcy a 1 milion euro na 
cele społeczne, remontowe, na działanie wiej-
skich świetlic , czy choćby na prowadzenie dzia-
łalności grup działających przy parafiach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 

Wokół Łysej Góry, do której należy gmina Su-
chedniów otrzyma 741.440 euro.

Dotychczas LGD-y zawarły z Samorządem 
Województwa umowy, zgodnie z którymi dys-
ponowały kwotą ponad 35 milionami euro. Pie-
niądze te pozwoliły na zawarcie ponad 1200 
umów o dofinansowanie i wsparcie przed-
siębiorców i osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą. Ze wsparcia oferowanego 
za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania 
skorzystały organizacje pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne, pa-
rafie i gminy – głównie na inwestycje w rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
lub kulturalnej, a także na zachowanie i ochro-
nę dziedzictwa kulturowego. 

(jaki)

Ul. Powstańców już niemal gotowa
Kończy się trwająca dwa lata przebudowa 

ulicy Powstańców 1863 roku w Suchedniowie. 

Inwestycja, wraz z przebudową ul. Krótkiej, jest 
warta ponad osiem milionów złotych, połowę 
kosztów pokryto z unijnych i rządowych dotacji.

Jest już położona nawierzchnia asfalto-
wa, wykonano zatoki postojowe, ustawiono  
elementy małej architektury. Obecnie trwa za-
łatwianie pozostałych formalności.

(jk)
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Powstaną nowe ścieżki  
rowerowe

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich otrzyma 
20 mln dotacji ze środków Program Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład na realizację projek-
tu Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budo-
wa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie 
ZGGŚ. Oficjalna informacja o dofinansowaniu 
przekazana została podczas konferencji parla-
mentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Kiel-
cach w dniu 25 października 2021 r.

-Gmina Suchedniów planuje przeznaczyć swo-
ją część dofinansowania na zmianę organiza-
cji ruchu w starodrożu drogi krajowej E-7, która 
polegać będzie na wyodrębnieniu ciągu rowe-
rowego. Koncepcja Programowo-Przestrzenna 
Tras rowerowych Gór Świętokrzyskich, która jest 
w trakcie opracowywania, obejmować będzie 
pętlę wokół Łysogór i ponad 200-kilometrową 
trasę biegnącą przez obszar 11 gmin zrzeszonych 
w Związku - Bielin, Bodzentyna, Górna, Łagowa, 
Masłowa, Nowej Słupi, Zagnańska, Pawłowa, 
Suchedniowa, Waśniowa i Łącznej. Zaplanowa-
ne jest także odpowiednie oznakowanie. Inwe-
stycja realizowana będzie w etapach. Przyznane 
pieniądze stanowią 95 procent dofinansowania 
– mówi burmistrz Cezary Błach.

Ścieżki rowerowe w Górach Świętokrzyskich 
połączone z Kielcami, Starachowicami, Suche-
dniowem, Ostrowcem Świętokrzyskim i będą 
stanowić wspaniałą infrastrukturę dla amato-
rów wypoczynku na rowerze.

Jacenty Kita

inwestycje

Ruszyła przebudowa ul. Jodłowej
Rozpoczęła się przebudowa ul. Jodłowej. 

Środki na inwestycję pochodzą z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Remont obejmuje wykonanie m.in.:  jezdni, 
zjazdów, poboczy, odwodnienia, oznakowa-
nia poziomego i pionowego, montażu progów 
zwalniających. Droga o długości ok. 380 mb po-

siadać będzie jezdnię o szerokości 4,0 m, z pra-
wej strony zostanie ograniczona krawężnikiem 
wysuniętym na 6 cm., za krawężnikiem wy-
konana zostanie opaska o szerokości do 0,5 m 
z kruszywa, a pobocze o szerokości do 0,75 m.

Całkowita wartość inwestycji wyno-
si 392.857,56 zł, a dofinansowanie z FDS 
314.286,00 zł.

(jaki)

Wkrótce rozpocznie się  
przebudowa drogi 751

Na początek będą zapewne poważne utrud-
nienia, ale za 22 miesiące znacząco poprawi 
się komunikacja w mieście dzięki przebudowie 
drogi wojewódzkiej nr 741, -Przetarg już został 
rozstrzygnięty. Za 39 mln zł drogę przebuduje 
firma „Fart” – mówi burmistrz Cezary Błach, 
który 27 października spotkał się z przedsta-
wicielami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, wykonawcy, inspektorem nadzoru 
i kierownikiem budowy. 

Kiedy prace się rozpoczną? – Wykonawca 

musi teraz przygotować projekt tymczasowej or-
ganizacji ruchu na czas budowy, czyli wyznaczyć 
objazdy, uzgodnić go z zarządcami dróg poszcze-
gólnych kategorii, Policją, Strażą Pożarną i innymi 
służbami. Dopiero wtedy i po zatwierdzeniu tego 
dokumentu przez Inwestora będą mogły rozpo-
cząć się prace na drodze – wyjaśnia burmistrz.

Z uwagi na krótki okres realizacji prac, będą 
one prowadzone dwutorowo: na ul. Mickiewi-
cza w Suchedniowie oraz od strony Michniowa. 

W ramach projektu przewidywana jest roz-
budowa jezdni na odcinku o długości 6 km 230 
m, przebudowanych zostanie również 13 skrzy-
żowań z drogami podporządkowanymi. Zapla-
nowano budowę chodnika o szerokości 2 m, 
ścieżki rowerowej (szerokość 2 m) oraz ciągów 
pieszo-rowerowych (szerokość 3 – 3,5 m), bu-
dowę i przebudowę 14 zatok autobusowych, 
zatok postojowych.

Projekt zakłada odwodnienia pasa drogowe-
go poprzez rowy odwadniające oraz odcinki ka-
nalizacji deszczowej (budowę i przebudowę ka-
nalizacji deszczowej, przebudowę przepustów), 
przebudowę przejazdu kolejowego z linią kole-
jową 0008 Warszawa-Kraków w związku z bu-
dową po południowej stronie drogi ciągu pie-
szo-rowerowego, przebudowę sieci N.N. wraz 
z oświetleniem, przebudowę wodociągu, gazo-
ciągu i linii telekomunikacyjnej. Zaplanowano 
także budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Mic-
kiewicza i Bodzentyńskiej.

Jacenty Kita
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w Gminie i okolicy

Ranking samorządowy „Wspól-
noty”: inwestycje samorządowe 

W corocznym ranking Wspólnoty, podsumo-
wującym wydatki inwestycyjne samorządów, 
Suchedniów zajął w kategorii małe miasta 293 
miejsce. Jest to przeskok do góry o 131 miejsc!

Pod uwagę wzięto całość wydatków mająt-
kowych poniesionych w ostatnich trzech latach 
(2018–2020). W tym okresie średnie wydatki 
inwestycyjne per capita wyniosły w Suchednio-
wie 827,85 zł.

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)

Posprzątali przestrzeń wokół cmentarza

Podobnie jak w roku ubiegłym tuż przez 
Wszystkimi Świętymi grupa aktywistów z Su-
chedniowa i Skarżyska-Kamiennej w ramach 
wolontariatu wspólnie posprzątała zapomnia-
ne groby na cmentarzu parafialnym. -Jak do-
wiedzieliśmy się od księdza z tutejszej parafii, je-
den z nich należy do rodziców suchedniowskiego 
poety i literata Jana Gajzlera czyli do Bronisła-
wa i Marianny z Bąbińskich – mów Arkadiusz  
Lewandowski, inicjator akcji.

Tydzień później odnowili wojenną mogiłę 
na Górze Baranowskiej, między Skarżyskiem-  
-Kamienną i Suchedniowem. W akcji uczest-
niczyli: Arkadiusz Lewandowski, Aleksan-
dra Chrustowska, Bartosz Chrustowski,  
Zuzia Chrustowska, Katarzyna Arent-Za-
ród, Norbert Zaród, Aleksander Zaród, Ur-
szula Wojtasik.

(jaki)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Naszej Koleżanki 

Marianny Fudali wieloletniej nauczycielki 
w Państwowym Zakładzie Wychowawczym 

w Suchedniowie, członkini Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, odznaczonej 

Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką za 
50 lat przynależności do ZNP. Jej wielką 

pasją było zwiedzanie egzotycznych miejsc 
na świecie. Wiedzą i wrażeniami z podróży 

chętnie dzieliła się z innymi. 
Rodzinie i bliskim przekazujemy serdeczne 

wyrazy współczucia.
Członkowie Sekcji E i R ZNP 

w Suchedniowie.

Pamięć nie umiera
Członkowie Sekcji E. i R. ZNP 

w Suchedniowie z głębokim żalem 
przyjęli wiadomość o śmierci męża naszej 

Koleżanki Haliny Kowalskiej i przekazują 
szczere wyrazy współczucia. 

To trudny czas w naszym życiu, 
gdy odchodzą najbliżsi, 
zostawiając po sobie 
ból i żal nie do zniesienia

Naszej Koleżance 
Wiesławie Marszałek 

oraz Jej Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Męża Leszka

składa
Zarząd Sekcji 

Emerytów i Rencistów ZNP 
w Suchedniowie

Naszej Koleżance
EWIE NIEMCZYK

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia

w trudnych chwilach, po stracie
TATY

składają
Burmistrz Miasta i Gminy

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie
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Mirosław Nizio opowiedział o budowie Mauzoleum w Michniowie
Światowej sławy architekt Mirosław Ni-

zio, projektant m.in. Muzeum Powstania War-
szawskiego oraz Muzeum Żydów Polskich Polin 

w dniu 21 października uczestniczył w wyda-
rzeniu zatytułowanym Spotkanie z Historią 
i Architekturą, które odbyło się w Mauzoleum 
w Michniowie, które również zaprojektował. 
-Tę historię trzeba dokładnie, emocjonalnie od-
czuć, żeby móc ją przetransformować na język 
scenograficzno-architektoniczny. Innego rozwią-
zania nie ma - mówił architekt.

Przybyłych na spotkanie powitała kierownik 
Mauzoleum Ewa Kołomańska: -To spotkanie 

o historii, pamięci i ludziach, którzy przez lata 
dbali o to, aby o tej pacyfikacji nie zapomnieć – 
mówiła i przywołała nieżyjących już Marię Gra-
bińską, Annę Miernik i Tadeusza Obarę, którzy 
o tę pamięć dbali w szczególności.

Następnie doktor Katarzyna Jedynak mó-
wiła o pacyfikacji Michniowa i o tym, jak na 
przestrzeni lat zmieniała się forma kultywowa-
nia pamięci o zbrodni. Już w 1945 roku w tym 
miejscu stanął pomnik na zbiorowej mogile, 
W 1960 roku w drewnianym domu urządzo-

no izbę pamięci, która istniała do 1999 roku, 
gdy oddano do użytku nowoczesny jak na 
ówczesne czasy budynek mauzoleum. W la-
tach 80 - tych ogłoszono konkurs na budowę 
mauzoleum. W 1993 roku przy mogile stanęła 

rzeźba Wacława Staweckiego Pieta Michniow-
ska, stawiano krzyże, których było ponad 300. 
W 2009 roku wybrano projekt Mirosława Ni-
zio, w 2010 rozpoczęła się budowa, która trwa-
ła do 2020 roku.

O projekcie i budowie mauzoleum opowiadał 
Mirosław Nizio: -Musimy wejść w historię bar-
dzo emocjonalnie, żeby móc ją przetransformo-
wać na  język scenograficzno-architektoniczny. 
Innego rozwiązania nie ma. Trzeba z wysiłkiem 
przygotować coś, co będzie służyło pokoleniom. 
To wielka odpowiedzialność.

Pierwsze szkice zaprezentował podczas wy-
kładu. Opowiadał o kolejnych etapach tworze-
nia projektu, zestawiał pomysł z efektem koń-
cowym, tłumaczył, dlaczego sięgnął po takie, 
a nie inne rozwiązania.

Następnie Bartosz Bętkowski opowiedział 
o wystawie Architektura pamięci, którą przygo-
tował wspólnie z Katarzyną Jedynak. Wysta-
wę będzie można oglądać do końca tego roku, 
natomiast tylko tego dnia była okazja zwiedzić 
mauzoleum wraz z jego projektantem. Miro-
sław Nizio poprowadził autorskie zwiedzanie 
obiektu wraz z Ewą Kołomańską.

W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim 
młodzi ludzie, studenci architektury, obecna 
była Magdalena Kusztal – dyrektor Depar-
tamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, Sta-
nisław Krogulec – przewodniczący Fundacji 
Pomnik-Mauzoleum, sołtys Michniowa Alicja 
Mańturz, pracownicy Mauzoleum. Moderato-
rem spotkania był Grzegorz Rykowski.

Jacenty Kita
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Rozstrzygnięcie konkursu im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w dniach 23-24 października był organizatorem 
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego. 

Forma prezentacji artystycznej była dowol-
na np. recytacja, wywiedzione ze słowa, poezja 
śpiewana w oparciu o literaturę tworzoną na 
emigracji – od romantyczności po współcze-
sność. 

Jury w składzie Barbara Michałowska
-Rozhin i Andrzej Głowacki po wysłuchaniu 
i obejrzeniu 13 prezentacji postanowiło przy-
znać następujące nagrody i wyróżnienia: I na-
groda (1000,00 zł) Krystyna Sobczyńska, II 
(800,00 zł) Oliwia Sadłos i Marcelina Ko-
biela, a III nagrodę w wysokości 500,00 zł zdo-
była suchedniowianka, podopieczna Jagody 
Juchniewicz - Iwona Wąsowska. Wyróżnie-

nia po 300,00 zł przyznano dla Małgorzaty  
Golis, Teresy Strobel-Kamińskiej i Witali 
Sosnowskiej. 

Natomiast instruktorzy w składzie: Urszu-
la Bilska, Elżbieta Baran, Barbara Kurek, 
Jagoda Juchniewicz i Mateusz Nowak  
postanowiło przyznać Nagrodę Drożdży w kwo-
cie 200,00 zł dla Oliwi Sadłos. 

Nagrody i dyplomy wręczyli burmistrz Ceza-
ry Błach i dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiń-
ski.

Celem konkursu jest ukazywanie związków 
pisarza z miastem Suchedniowem oraz integra-
cja środowisk artystycznych i stwarzanie wa-
runków do twórczych działań inspirowanych 
polską literaturą emigracyjną.

Wydarzenie wsparli Bank Spółdzielczy w Su-
chedniowie oraz hotel i restauracja Stary Młyn.

Jacenty Kita

Zakończyło się zadanie usuwania azbestu

Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Suchedniów zakończyła zadanie pn.: Usuwanie 
odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarskich z terenu Gmi-
ny Suchedniów w 2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy dotacji zawartej  22 lipca 2021 r. w Kielcach 
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, repre-
zentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskiego, a Gminą Suchedniów, reprezento-
waną przez Burmistrza Cezarego Błacha oraz Skarbnika Urszulę Nowak.

Kwota dotacji to 21.772,80 zł. Na kwotę dotacji składają się środki: WFOŚiGW w Kielcach – 
10.886,40 zł i NFOŚiGW w Warszawie – 10.886,40 zł

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 28.982,25 zł. Środki pochodzące z budżetu Gminy Su-
chedniów zaangażowane w realizację zadania to 7209,45 zł.
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PowiAtowy Dzień seniorA

II Powiatowe Obchody Dnia Seniora 
W dniu 22 października w Zespole Szkół 

Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku
-Kamiennej odbyły się II Powiatowe Dni Senio-
ra. Wzięli w nich udział m.in. seniorzy z klubów 
z Suchedniowa i Michniowa.

-Wydarzenie zostało zorganizowane z oka-
zji Europejskiego Dnia Seniora obchodzonego 20 
października. To wyjątkowa okazja zarówno do 
obchodów o zasięgu globalnym jak i lokalnym, na 

obszarze miast bądź wsi. Jesień obfituje w okazje 
do świętowania tej grupy wiekowej: 1 październi-
ka został ustanowiony Międzynarodowym Dniem 
Osób Starszych, 20 listopada to Ogólnopolski 
Dzień Seniora, 20 października, jak już wspo-
mniano, to okazja do obchodów Europejskiego 

Dnia Seniora. Wszystkim tym uroczystym świę-
tom przyświeca jedna idea - dążenie do zapew-
nienia godnego życia seniorom. Dzień ten ma na 
celu uświadamianie społeczeństwu problemów 
osób starszych i barier jakie napotykają na swo-
jej drodze i jednocześnie propagowanie postu-

latów mających na celu poprawę sytuacji osób 
dojrzałych – mówiła Jolanta Jagiełło, która 
otworzyła uroczystość i powitała zaproszonych 
seniorów oraz gości w osobach m.in.: poseł 

Marzeny Okły-Drewnowicz, doradcy woje-
wody Marii Zuby, przedstawiciela Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Krzysztofa 
Randla, zastępcy dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej w ŚUW Mariusza Paska, wicesta-
rosty Anny Leżańskiej oraz członków zarzą-
du powiatu skarżyskiego Katarzyny Bilskiej  
i Tadeusza Bałchanowskiego.

Dla seniorów i ich gości przygotowany został  
koncert, będący podsumowaniem  warsztatów 
wokalnych z seniorami, które poprowadziła 
Anna Tchórzewska w ramach projektu Mię-
dzy nami – pokoleniami, współfinansowanego 

przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach 
zadania – Działania a rzecz aktywizacji osób 
w podeszłym wieku lub integracji między poko-
leniowej, głównie skutkujące nawiązaniem wię-
zi, oraz współfinansowane przez Powiat Skar-
żyski w ramach realizacji zadań publicznych 
Powiatu Skarżyskiego w trybie pozakonkurso-
wym w 2021 roku z zakresu kultury. Do udziału 
w projekcie zostali zaproszeni tancerze ze Szko-
ły Tańca SkarDanceAcademy, których występy 
także zostały zaprezentowane. 

Na terenie powiatu skarżyskiego działa kilka 
organizacji zrzeszających seniorów. Mowa m.in. 
o Klubach Senior+, Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, Parafialnych Klubach Seniora czy Radzie 

Seniorów Powiatu Skarżyskiego bądź gminnych 
Radach Seniorów. 

Na zakończenie artyści otrzymali kwiaty z rąk 
członków zarządu powiatu skarżyskiego. 

Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowska • listopad 202112

Suchedniowska
GazetaGazeta

Gminne obchoDy DniA seniorA

Gminne obchody Dnia Seniota

Ten dzień – 20 października – niewątpliwie 
należał do suchedniowskich seniorów. Po ofi-
cjalnym otwarciu Klubów Seniora w Michnio-
wie i w Suchedniowie, o godz. 15.00 w Suche-
dniowski Ośrodku Kultury Kuźnica odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Seniora.

Wydarzenie otworzył dyrektor ośrodka  
Andrzej Karpiński, podsumowania projek-
tu SUCHEDNIÓW. NATURALNIE – usługi prozdro-
wotne dla seniorów i  niepełnosprawnych doko-
nały Karolina Gałczyńska-Szymczyk oraz  
Magdalena Kania.

W dalszej części uroczystości życzenia złożył 
burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, następ-
nie przemawiali posłanka Agata Wojtyszek, 
wicemarszałek województwa świętokrzyskie-
go Renata Janik, radna sejmiku Agnieszka 
Buras, Mariusz Pasek ze Świętokrzyskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, a na koniec przed-
stawiciele suchedniowskiej Rady Seniorów  

Halina Ostrowska i Witold Stolarek.
W części artystycznej najpierw zaprezento-

wały się miejscowe Kluby Seniora z Michnio-
wa i Suchedniowa przygotowane do występu 
przez Natalię Nastiuk. Seniorzy śpiewali, tań-
czyli i recytowali wiersze m.in. Andrzej Syno-
wiec, Danuta Świerzewska, Grażyna Sto-
larek i Bogdan Jaworski.

Następnie wystąpił Chór Senior, również kie-
rowany przez Natalię Nastiuk i znacząco od-
młodzona Miejsko - Gminna Orkiestra Dęta pod 
batutą Wojciecha Materka. 

Po przerwie na poczęstunek seniorzy podzi-
wiali programu retro show - koncert Powróćmy 
jak za dawnych lat w wykonaniu śpiewaków 
operowych oraz solistów-instrumentalistów 
zespołu Artes Ensemble.

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Mia-
sta i Gminy w Suchedniowie, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie 
oraz Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica.

O projekcie
Projekt pn. Kluby Seniora jako Ośrodki Wspar-

cia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów 
jest realizowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś Prioryteto-
wa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych i zdrowotnych).

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie do-
stępności wysokiej jakości usług społecznych 
dla min. 80 osób w wieku senioralnym z ob-
szaru gminy Suchedniów. W ramach projektu 
utworzone zostały dwa Kluby Seniora, które 
rozpoczęły działalność od początku lipca bie-
żącego roku. Pierwszy z nich zlokalizowany jest 
w budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchednio-
wie, oferuje 30 miejsc dla mieszkańców miasta 
Suchedniów oraz sołectwa Mostki, zajęcia od-
bywają się w dwóch 15-osobowych grupach. 

Z kolei mieszkańcy sołectw Michniów, Krzyż-
ka i Ostojów mogą korzystać z oferty klubu, 
który ma swoją siedzibę w Centrum Kształ-
ceniowo-Integracyjnym w Michniowie, gdzie 
przygotowano 20 miejsc, a zajęcia odbywają 
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się w dwóch 10-osobowych grupach.
Ze środków projektu, oprócz adaptacji po-

mieszczeń, zakupione zostało wyposażenie obu 
placówek: komputery, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt 

RTV I AGD oraz 9-osobowy bus, który codzien-
nie dowozi uczestników z terenu całej gminy na 
zajęcia. 

Zgodnie z założeniami projektu dotacja po-
zwoli pokryć koszt 30 miesięcy funkcjonowania 
klubów tj. do 30 czerwca 2023 r. 

Kluby Seniora w Suchedniowie to miejsce 
spotkań osób starszych, mające na celu prze-
ciwdziałanie ich osamotnieniu i wykluczeniu 
Kluby działają od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-14.00 oraz w niektóre soboty. 

Oferta Klubów jest NIEODPŁATNA i obejmuje:
 zajęcia w zakresie usług prozdrowotnych, 

profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego
•	 zajęcia	profilaktyczno-edukacyjne	połączone	

ze spotkaniami ze specjalistami: lekarzem, fi-
zjoterapeutą, dietetykiem,

•	 zajęcia	 ruchowe	 z	 elementami	 jogi,	 pilates,	
spacery, rajdy, nordicwalking.

•	 warsztaty	 psychoedukacyjne	 z	 elementa-
mi terapii oraz indywidualnego poradnic-
twa psychologicznego.

•	 basen/aqua	aerobik	
 zajęcia edukacyjne: 
•	 komputerowe,	
•	 językowe	(angielski)		

•	 podnoszące	świadomość	prawną	seniorów
 warsztaty tematyczne, rozwijające zaintere-

sowania:  
•	 kulinarne	
•	 Zajęcia	 artystyczne	 i	 warsztaty	 rękodzielni-

cze 
•	 zajęcia	taneczne	i	muzyczne	
•	 florystyczne
•	 szachowe	
•	 z	majsterkowania	
•	 ogrodnicze
 dodatkowo zaplanowano: 
•	 całodniowe	wycieczki	kulturalno-krajoznaw-

cze, w tym teatr, muzea itp. (łącznie min 
12 wyjazdów),

•	 udział	 w	 wydarzeniach	 kulturalnych	 w	 Su-
chedniowie np. kino, koncerty itp. 

•	 spotkania	 i	 wydarzenia	 okolicznościowe	
w klubach. 
Kluby zapewniają nieodpłatnie: dowóz na 

zajęcia, poczęstunek podczas codziennych za-
jęć oraz podczas spotkań okolicznościowych, 
opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry oraz 
korzystanie ze sprzętu i wyposażenia Klubów.

Jacenty Kita
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„Michniowannki” na Święcie Gęsiny w skansenie
Po raz pierwszy w Parku Etnograficznym 

w Tokarni odbyło się Święto Gęsiny. Celem wy-

darzenia było przypomnienie dawnych zwycza-
jów, jakie towarzyszyły hodowli oraz konsump-
cji polskiej gęsi. Podczas spotkania promowano 

gęsinę jako atrakcyjny produkt dziedzictwa ku-
linarnego Regionu Świętokrzyskiego.

Wydarzeniu towarzyszył konkurs kulinarny 

na potrawę z gęsiny. Wzięło w nim udział 12 
Kół Gospodyń Wiejskich z naszego wojewódz-
twa. Na ocenę Jury wpływ miał smak, zapach, 
konsystencja, związek potrawy z regionem, 
wykonanie z rodzimych składników, estetyka 
podania oraz oryginalność i pomysłowość. Wy-
różnienie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich 
Michniowianki za potrawę Michniowska szczy-
panka na modrej kapuście.

Podczas spotkania można było obejrzeć także 
pokaz darcia pierza w wykonaniu Koła Gospo-
dyń Wiejskich Korytniczanki oraz podpatrzeć 
sposoby przyrządzania i podania gęsiny w wy-
konaniu Mistrza Kuchni Mirosława Ciołaka. 
Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach 
plastycznych Idą gąski gęsiego..., które popro-
wadziła edukatorka Joanna Biskup-Bryk-
czyńska. Na scenie zaprezentowały się zespoły 
ludowe z naszego regionu.

(jaki)

Kultura

Rusza projekt „Siła muzyki #uzależnienia”
W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 

rusza projekt Siła muzyki #uzależnienia dofinan-
sowanego przez Gminę Suchedniów. W działa-
niach zaplanowano dużo muzycznych inspira-
cji. Są to:

* warsztaty wokalne lub instrumentalne 
(nauka gry na instrumentach dętych). Zajęcia 
w terminie 19-21 listopada 2021 r. poprowadzą 
profesjonaliści Ewa Niewdana-Hady i Da-
niel Orlikowski. 
Zapewniamy in-
tensywną naukę, 
fantastyczną za-
bawę, wyżywie-
nie oraz koncert 
finałowy po warsztatach; 

* Filharmonia Świętokrzyska - trzy wyjazdy 
dla uczestników projektu: 5 listopada Piosenki 
z taśmy filmowej, 14 listopada Koncert familijny 
Na harcerską nutę, 10 grudnia Mikołajki w filhar-
monii;

* Koncert mikołajkowy - z upominkiem, 
w wykonaniu młodych artystów dla suche-
dniowskich dzieci;

* profilaktyka w zapobieganiu uzależnie-
niom połączona z konkursem z nagrodami dla 
dzieci. 

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie 
Kuźniczy Krąg oraz Suchedniowski Ośrodek Kul-
tury Kuźnica. Mamy 20 miejsc, kto pierwszy ten 
lepszy! 

Zapisy pod numerem telefonu 508-140-266 
- Agnieszka Włodarczyk - Mazurek. Udział 
w projekcie jest bezpłatny. Jeśli dziecko zdecy-
duje się na wzięcie udziału w warsztatach, bę-
dzie zobligowane do uczestnictwa w pozosta-
łych działaniach projektowych. 

Zapraszamy w muzyczną podróż!
Instruktorzy:
* Ewa Niewdana-Hady - absolwentka kla-

sy wokalu Akademii Muzycznej w Katowicach, 
wydziału muzyki rozrywkowej i jazzu. Wykła-
dowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w klasie 
wokalu, nauczy-
ciel śpiewu w Kra-
kowskiej Szkole 
Jazzu i w Sckm 
w Krakowie. Co-
ach wokalny pro-
gramu Bitwa na 
głosy TVP. Wokalistka współpracująca z zespo-
łem Śrubki, Giganci Gitary. Back vocals takich 
gwiazd jak: zespół Bajm, Ewa Farna,  Halina 
Mlynkova, A.S.A. Współpracująca z zespołem 
Golec Uorkiestra. Wspierała swoim głosem ta-
kie projekty jak Wodecki Twist Festiwal Koncerty 
Memento vitae, projekt Oratorium do Betlejem. 
Od wielu lat prowadzi warsztaty muzyczne, or-
ganizuje koncerty, jednocześnie nadal posze-
rzając swoją wiedzę umiejętności. 

* Daniel Orlikowski - trębacz, aran-
żer, kompozytor. Absolwent wydziału jazzu 
i muzyki rozrywkowej akademii muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach. Absolwent 
policealnego studium jazzowego im. Henry-
ka Majewskiego w Warszawie. Bierze udział 
w licznych projektach, współpracując z takimi 
artystami jak: Golec Uorkiestra, Sławek Unia-
towski, The Jobers, Kukla Band, Jose Torres 
i Salsa Tropical, Katarzyna Zielińska, Bill Prince, 
Carlos Johnson, Sławomir, Michał Szpak, Kayah, 
Katarzyna Cerekwicka, Andrzej Krzywy, Rafał 
Brzozowski, Katarzyna Moś, Ich Troje, Piersi, 
Cleo.
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Wędkarze mają nowego prezesa
Mieczysław Ciszek po 14 latach pełnienia 

swej funkcji nie jest już prezesem suchedniow-

skiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Zastąpił go Rafał Kutwin, który wręczył od-
chodzącemu pamiątkową statuetkę.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła, 
które otworzył ustępujący prezes, opóźnio-
ne o rok z uwagi na pandemię odbyło się 24 
października. Przewodniczącym zebrania był  
Tomasz Kutwin, sekretarzem Michał Łubek. 
Zebranie cieszyło się umiarkowanym zaintere-

sowaniem, wzięło w nim udział tylko dwudzie-
stu kilku delegatów na 302 członków koła. Stąd 
odbyło się ono w drugim terminie.

Delegat Zarządu Okręgu PZW w Kielcach 
Edward Szewczykowski poinformował 
o przyznaniu Brązowej Odznaki Polskiego 
Związku Wędkarskiego Krzysztofowi Zięt-
kowskiemu. W 2020 roku również brązową 
odznakę otrzymał Paweł Adarczyn, a Złotą 

Odznakę z Wieńcami - Tadeusz Turski.
W spotkaniu wziął udział burmistrz Suche-

dniowa Cezary Błach, który przybliżył ze-
branym najbliższe zamierzenia inwestycyjne 
gminy oraz odpowiadał na pytania wędkarzy. 
Dotyczyły one m.in. planowanej rewitalizacji 
otoczenia zalewu, konieczności budowy jazu 
przy wpływie rzeki Kamionki, który zaczy-
na się na nowo zamulać. Padła też propozycja 
budowy pomostów dla niepełnosprawnych 
wędkarzy, powrócił temat budowy na zaporze 
elektrowni wodnej. Burmistrz zapowiedział, 
że w sprawach dotyczących urządzenia terenu 
wokół zbiornika będzie konsultował się z węd-
karzami.

W dalszej części skarbnik koła Paweł Adar-
czyn przedstawił informacje na temat działal-

ności koła PZW w Suchedniowie. W tym roku 
wody znajdujące się pod opieką koła zostały 
zarybione przez okręg 4000 sztukami sanda-
cza, 2000 sztukami szczupaka i 3500 sztukami 
pstrąga potokowego.

Najważniejszym punktem zebrania był wy-
bór nowych władz koła. W nowym zarządzie 
przez najbliższe cztery lata będą pracować: Mi-
chał Łubek, Tomasz Kutwin, Przemysław 
Fiślak, Paweł Adarczyn, Rafał Kowalik, 

Piotr Konefał, Piotr Sitarski i Grzegorz Łu-
bek. W Komisji Rewizyjnej - Krystian Śliwa, 

Marek Rozumek i Paweł Kutwin, a w Sądzie 
Koleżeńskim Mieczysław Ciszewski, Tade-
usz Turski i Mateusz Bolechowski.

Jacenty Kita
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Podróż w cudny świat nauki
Powyższe motto towarzyszyło uroczystości ślubowania uczniów 

klasy I Szkoły Podstawowej im. Emilii Peck w Suchedniowie. 13 paź-
dziernika 37. podopiecznych Małgorzaty Kuszewskiej i Urszuli 
Pałgan stało się pełnoprawnymi uczniami.

Uczestników wydarzenia powitały przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego. Poza liczną grupą rodziców, na tym niezwykle waż-

nym i podniosłym wyda-
rzeniu obecni byli: prze-
wodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec, 
burmistrz Cezary Błach, 
inspektor ds. oświaty Be-
ata Kaszuba, Izabela 
Barańska z Banku Spół-
dzielczego w Suchednio-

wie i przewodniczący Rady Rodziców Michał Barański, dyrektor 
szkoły Zdzisław Wojnarski i jego zastępca Dariusz Kowalik.

Po krótkiej części artystycznej na salę gimnastyczną wprowadzony 
został poczet sztandarowy, odśpiewano hymn państwowy, a pierw-
szaki ślubowały na sztandar. Dyrektor szkoły Zdzisław Wojnarski 
pasował ich na ucznia, a legitymacje szkolne i dyplomy pierwszaka 
wręczył burmistrz i przewodniczący rady. Od rodziców dzieci otrzy-
mały rogi obfitości pełne słodyczy.

(jaki)

Ślubowały pierwszaki w Trójce

8 października w Szkole Podstawowej Nr 3 już po raz 66 w jej historii 
uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na ucznia. 
W tym podniosłym dla pierwszaków dniu byli z nimi rodzice, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście: przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, 
burmistrz Cezary Błach oraz inspektor ds. oświaty Beata Kaszuba.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Mazurka  
Dąbrowskiego uczestników wydarzenia powitała dyrektor szkoły Izabela 
Głowala-Działak przywołując słowa Janusza Korczaka: Nie ma trudniejszej 

sztuki, niż przemawianie do dzieci. Dyrektor dodała, że jest to historyczna kla-
sa, gdyż w ubiegłym roku szkolnym podczas pandemii niejednokrotnie było 
tak, że tylko dzisiejsi pierwszoklasiści byli w budynku szkoły. Zwracając się 
do rodziców dyrektor powiedziała: -Pochylajcie się na swoimi dziećmi z naj-
większą miłością, ale miłością mądrą i roztropną, ucząc szacunku dla innych.

Rotę ślubowania odczytał burmistrz Cezary Błach, a dzieci złożyły ślubo-

wanie na sztandar szkoły. Wychowawczynie: Magdalena Wrońska-Koł-
da, Marta Włodarczyk i Anna Kozak-Zapała wręczyły im okolicznościo-
we dyplomy oraz legitymacje szkolne. Rada rodziców ufundowała dywan do 
klasy, upominki wręczyli burmistrz i przewodniczący rady. Przekazał je także 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.

Jacenty Kita
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Pasowanie na ucznia w SSP w Ostojowie 
Pierwsze dni, tygodnie w szkole to dla dzie-

ci spotkanie z nowymi książkami, przyborami, 
podręcznikami, nową ławką w nowej sali, nową 

tablicą, nowymi zeszytami, wszystkim tym, co 
ma  prowadzić do odkrywania prawdy, piękna 
i dobra. Tego co jest bezcenne. Szukanie skarbu 
stało się motywem przewodnim programu ar-
tystycznego w wykonaniu dzieci z klasy pierw-
szej. W rozwiązywaniu kolejnych zagadek pro-
wadzących do celu przewodnikiem była  postać 
sympatycznego detektywa Pozytywki z książki 

Grzegorza Kasdepke. W rolę tę perfekcyjnie 
wcielił się uczeń klasy piątej Oskar Pawelec. 

Dzieci zainspirowane osobowością dociekli-
wego detektywa, podążały tropem jego rozu-
mowania, ucząc się logicznego myślenia, po-
trafiły rozwiązać każdą, nawet najtrudniejszą 
zagadkę. Wykazały się wiedzą, zdolnościami 
muzycznymi, wokalnymi, tanecznymi, a co 
najważniejsze umiejętnością pracy w zespole.  
Całość uroczystości prowadzili  przedstawi-
ciele  Samorządu Uczniowskiego z klasy piątej  
- Natasza Przeorska i Dawid Grudniewski.

Udział w ceremonii pasowania na ucznia to 
bardzo ważny moment dla każdego dziecka. 

Podczas uroczystości pierwszoklasista prezen-
tuje znajomość hymnu narodowego, oddaje 
hołd Patronce szkoły, zdaje egzamin na ucznia, 
składa przysięgę uczniowską, uczestniczy w ak-

cie pasowania, otrzymuje strój galowy i legity-
mację szkolną. Jak co roku dzieciom w tej wy-
jątkowej chwili towarzyszyli rodzice, dyrektor 
szkoły, przedstawiciele Grona Pedagogiczne-
go, przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-

go. Aktu pasowania na ucznia dokonała  p.o. 
dyrektor szkoły Pani Hanna Miernik. Uroczy-
stego błogosławieństwa udzielił proboszcz pa-

rafii św. Alojzego Orione w Ostojowie ks. Sła-
womir Molendowski. Uczniowie otrzymali 
legitymacje oraz  pamiątkowe dyplomy paso-
wania na ucznia. Przewodniczący Rady Rodzi-
ców Pan Wojciech Połeć wraz z przedstawi-
cielami rodziców wręczyli nowo pasowanym 
uczniom kołnierze stanowiące element stro-

ju galowego uczniów naszej szkoły. Kołnierze 
zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Ze 
względu na uzasadnioną bezpieczeństwem 
wszystkich nieobecność Gości, skierowali Oni 
do Uczniów Listy gratulacyjne, odczytane po 
ceremonii Pasowania na ucznia. W Listach: Bur-
mistrz Miast  i Gminy Suchedniów - Pan Ceza-
ry Błach, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan 
Krzysztof Adamiec, Radna Rady Miasta Su-
chedniów - Pani Małgorzata Stępień, Rad-
ny Rady Miejskiej -  Pan Paweł Słoma,  In-
spektor do spraw edukacji w Urzędzie Miasta 
i Gminy Suchedniów - Pani Beata Kaszuba, 
Kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii - Pani 
Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Prezes Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie 
- Pani Agnieszka Fąfara-Markiewicz, Dyrek-
tor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźni-
ca w Suchedniowie - Pan Andrzej Karpiński, 
Zarząd  Kleen-Tex  Polska Sp. z o.o.  reprezen-
towany przez Pana Marcina Dulewicza  gra-
tulowali Pierwszoklasistom przyjęcia w poczet 
uczniów SSP im. Wandy Łyczkowskiej w Osto-
jowie i złożyli życzenia. Słowa skierowane zo-
stały również do Rodziców i Nauczycieli. Stano-
wią pamiątkę tego dnia i są udokumentowane 
w Kronice szkolnej.

Dużą radością dla bohaterów tego dnia były 
upominki przekazane przez Gości oraz rogi ob-

fitości przygotowane przez Rodziców. W imie-
niu rodziców uczniów klasy pierwszej słowa 
gratulacji i życzeń skierował do dzieci Pan Emil 
Tokarczyk. 

W imieniu Uczniów i ich Rodziców serdecznie 
dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości. 

Magdalena Miernik
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W PrzedSzKolu

Starszaki w gospodarstwie „Na polu u Kopra”
W dniu 6 października dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Suchedniowie wybrały się 
na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego 
Na polu u Kopra. Wyjazd był możliwy dzięki pro-
jektowi pn. Cudze chwalicie – poznajcie swoje, 
a celem oferty było spędzenie czasu w sposób 
aktywny i blisko przyrody. 

Pogoda dopisała i mogliśmy spędzić ten 
czas na łonie natury spacerując po łące i polu. 
Poznaliśmy zwierzęta zamieszkujące gospo-
darstwo Pana Karola i Pani Moniki. Z wielką 
ochotą i radością nakarmiliśmy kózki oraz kury. 
Starszaki wzięły udział w pogadance na temat 

uprawy warzyw i ziół oraz ich walorów zdro-
wotnych. Na zakończenie właściciele przygoto-
wali zdrowy i ekologiczny poczęstunek. 

Dziękujemy Pani Monice i Panu Karolowi za 
miłą gościnę i możliwość obcowania z naturą.

Monika Kamionka
Agata Matysek

Starszaki odwiedzają alpaki
W minioną środę 29 września grupa III star-

szaków wraz ze swoimi paniami wybrała się 
na wycieczkę, w całości zorganizowaną przez 
Urząd  Miasta i Gminy Suchedniów, do gospo-

darstwa hodującego alpaki, a zajmującego się 
również alpakoterapią. Wycieczka była możli-
wa dzięki projektowi Cudze chwalicie - poznajcie 
swoje. 

Dzieciaki miały okazję nie tylko oglądać 
zwierzęta, dowiedzieć się o ich zwyczajach, 
ale także karmić je marchewką oraz wyprowa-
dzić na spacer.  Miały przy tym ogromną fraj-
dę, a alpaki były do swoich gości nastawione 
niezwykle przyjacielsko. Dumnie prezentowa-
ły się podczas spaceru w pięknych kolorowych 
strojach. Wycieczka była bogata we wrażenia, 

którymi dzieci chętnie dzieliły się po powrocie 
do przedszkola. Jako podsumowanie wykona-
ły pace plastyczną wyklejając rysunek alpaki 
otrzymanym od pani gospodyni runem. 

Małgorzata Bialik
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macje na temat zwierząt, które można spotkać 
w lesie. Przedszkolaki pogłębili swoja wiedzę 
na temat wyglądu i sposobu życia zwierząt 
w leśnych warunkach. Dla urozmaicenia czasu 
spędzonego w Leśnej Klasie, dzieciaki otrzyma-
ły od Pani Marty drewniane szablony różnych 

grzybków oraz zwierzątek leśnych. Starszaki 
z wielką ochotą zabrały się do odrysowywania 
szablonów. 

W drugiej części zajęć udaliśmy się do jednej 
z tablic umieszczonej w lesie, gdzie przedszko-
laki posłuchały informacji na temat drzew igla-
stych, które rosną w lesie. Pani Marta w celu 
przybliżenia ich wyglądu, zaprezentowała dzie-
ciom gałązki i owoce drzew iglastych. 

Na koniec przedszkolaki otrzymały pamiąt-
kowe ołówki ze zwierzątkami. W podziękowa-
niu za otrzymane prezenty oraz ciekawe i pełne 
wrażeń zajęcia w Leśnej Klasie starszaki zapre-
zentowały Pani Marcie wiersz i piosenkę o le-
śnej tematyce.

Składamy serdeczne podziękowanie babci 
Ewy i Mai  za poświęcony czas i niesamowite 
opowieści o zwierzynie leśnej oraz otaczającej 
nas przyrodzie. 

Agata Matysek

w szkołAch

Udział przedszkolaków w ogólnopolskiej akcji #sadziMY 

W dniu 1 października 5-latki z Przedszkola 
Samorządowego w Suchedniowie przyłączyły 

się do ogólnopolskiej akcji #sadziMy. Akcja or-
ganizowana była pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem akcji było propagowanie idei ochro-
ny przyrody. Małą sadzonkę dębu otrzymaną 
z Nadleśnictwa Suchedniów wspólnie zasadzili-
śmy na terenie przedszkola. Teraz z dużą cieka-
wością będziemy doglądać nasze drzewko dba-
jąc o to, by pięknie wyrosło.

Przedszkole

Wycieczka do „Leśnej klasy” 
Z okazji Światowego Dnia Drzewa obcho-

dzonego 10 października, warto przypomnieć 
o niezwykłej roli drzew w życiu człowieka 
i zwierząt. W ramach tego święta oraz wzbo-

gacenia wiadomości na temat roślinności lasu 
oraz zamieszkujących w nim zwierząt starszaki 
z gr. IV wybrały się na krótką wycieczkę do Le-
śnej Klasy w Nadleśnictwie Suchedniów. 

W pierwszej części zajęć Pani Marta Ptak 
w ciekawy sposób przybliżyła dzieciom infor-
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w szkolAch

Udział uczniów SSP w Osto-
jowie w Dyktandzie Niepod-
ległościowym

29 września 2021 r. uczniowie klas 4-8 SSP 
w Ostojowie wzięli udział w wyjątkowym kon-
kursie - Dyktandzie Niepodległościowym Po 
polsku o historii. Rywalizacja w tradycyjnym 
dyktandzie to okazja do przybliżenia najważ-
niejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej 
historii Polski oraz pretekst do poznawania ję-
zyka ojczystego. Dyktando Niepodległościowe 
Po polsku o historii zostało objęte honorowym 
patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświa-
ty oraz Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego.

Tegoroczne dyktando przywoływało pamięć 
powstań śląskich. Uczniowie szkół podstawo-
wych rywalizują w kategorii klas IV-VI oraz VII
-VIII. Czekamy na wyniki naszych uczniów.

„Myślę, więc nie śmiecę” 
Pod takim hasłem uczniowie z SSP w Ostojo-

wie przystąpili w dniach od 16-24 września do 
akcji Sprzątanie Świata Polska 2021.  Autorem 
plakatu promującego to wydarzenie jest An-

drzej Pągowski, twórca wyraźnie inspirował 
się rzeźbą francuskiego rzeźbiarza Auguste Ro-
din-a  zatytułowaną Myśliciel. Zaproponowana 
przez Andrzeja Pągowskiego forma Ekolo-
gicznego Człowieka Myślącego jest znakomi-
tą lekcją nieśmiecenia. Poza, która kojarzy się 
nam ze zmaganiami myślowymi, zmusza nas 
do zastanowienia się nad nawykami  związany-
mi z codziennymi odpadami. Wzrok przykuwa-
ją wszystkie  obowiązujące w roku 2021 kolory 
recyklingu: żółty, zielony, niebieski, czarny, brą-
zowy. Naszą uwagę zwracają szczegóły  budo-
wy  ciała myśliciela. Głowa nakreślona jest żółtą 
linią, zwraca uwagę na tony odpadów z two-
rzyw sztucznych, znajdujących się morzach, 

lasach, parkach, ta część ciała jest zatroskana 
tym co się dzieje w kwestii  tworzyw sztucz-
nych.  Stopy kreślone brązową linią to symbol 
dostrzegania wagi bioodpadów i naszej troski 
o planetę. Jasnobłękitna ramka, symbol czyste-
go nieba, dzieli plakat na dwie części, oddziela 
Ekologicznego Człowieka Myślącego od pose-
gregowanych śmieci – to stan idealny – świat 
ludzi nieśmiecących. 

Ze względu na przepisy sanitarne panujące 
w czasie pandemii Covid -19 uczniowie naszej 
szkoły rozwijali odpowiedzialność za środo-
wisko naturalne w innych formach. W klasach 
młodszych zostały zaprezentowane filmy edu-
kacyjne Dlaczego plastik szkodzi Ziemi?, Czysto, 
ładnie i bez śmieci. Klasy starsze zaprojektowa-
ły plakaty, na których umieszczone zostały po-
mysły, w jaki sposób należy zadbać o środowi-
sko. Natomiast najmłodsze grypy przedszkolne 
świadomość ekologiczną kształtowały przez 
sadzenie roślin.  Podczas rozmów z wychowaw-
cami, uczniowie udowodnili, jak dużą już posia-
dają wiedzę na temat ochrony środowiska na-
turalnego.

Pogadanka z komisarz Anną Sławińską w SSP w Ostojowie 

W miesiącu wrześniu uczniowie SSP w Osto-
jowie mieli okazję spotkać się z przedstawicie-
lem Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku 
Kamiennej - komisarz Anną Sławińską. 

Pani komisarz przeprowadziła pogadanki 
adekwatne do każdej grupy wiekowej.

W młodszych klasach poruszyła tematykę 
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, omó-
wiła korzyści wynikające z noszenia odblasków 
oraz wytłumaczyła jak należy zachować się, 
gdy zaczepia nas obca osoba.  W klasach IV-VIII 
policjantka poruszyła tematy związane z szero-

ko pojętym bezpieczeństwem, a były to: kon-
sekwencje prawne czynów karalnych dotyczące 
nieletnich, zmiany w przepisach ruchu drogo-
wego i Cyberprzemoc.

Uczniowie z uwagą słuchali przepisów doty-
czących jazdy na hulajnodze elektrycznej, za-
kazu używania telefonów i słuchawek podczas 
przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz 
wielu przykładów, które przytoczyła policjant-
ka. Każdy z poruszanych tematów wywoływał 
liczne dyskusje.
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Wędkarze zakończyli sezon

W niedzielę 17 października na zalewie 
w Suchedniowie rozegrano towarzyskie zawo-
dy wędkarskie na zakończenie sezonu. Wzięło 
w nich udział 45 zawodników.

Przez kilka godzin próbowali łowić ryby, 
wyłącznie drapieżniki. Choć w zalewie jest ich 
dużo, w tym dniu nie żerowały zbyt dobrze. 

Najczęściej brały na niewielkie przynęty spinin-
gowe - błystki i rippery.

Największą rybą zawodów był mierzący 83 
centymetry, piękny szczupak, złowiony przez 

Przemysława Firkowskiego, który zajął 
pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął Marek 
Rozumek, który złowił dwa wymiarowe szczu-
paki i okonia, trzecie - Tomasz Styrcz (jeden 
szczupak). Największego okonia, długości 33 
centymetrów, złowił Rafał Kowalik.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundo-
wane przez głównego sponsora imprezy, firmę 
Dragon oraz Piotra Lipca ze Starachowic, któ-
ry przekazał własnoręcznie wykonane przynęty 
i piękny podbierak.

Po zawodach uczestnicy spotkali się 
przy ognisku.

Kaja Ziółkowska dwa razy na podium
W dniach 30 września - 3 paź-

dziernika zostały rozegrane za-
wody badmintonowe z cyklu 
Grand Prix Juniorów i Młodzi-
ków. Bardzo dobrze zagrała Kaja 
Ziółkowska (Wschodnia Kielce), 
która dwukrotnie stawała na po-
dium. Pierwsze miejsce wywal-
czyła w mikście, grając wspólnie 
z Bartkiem Punko (Śląsk Wrocław), a trzecie w singlu. Gratulujemy!

Wystąpiła również trójka reprezentantów Orlicza. Julia Pajek w deblu z Joanną Kulawiak 
(Milenium Warszawa) miejsce 4-6 i w mikście z Mateuszem Podkowińskim (Hubal Białystok) 
miejsce 9-16. Julia Pająk w mikście z Łukaszem Chudzińskim (Badminton4all Sulęcin) miejsce 
9-16, a w deblu z Zuzanną Jarosz (AZS UŚ Katowice - Badminton) miejsce trzecie w grupie. Jakub 
Dulemba w singlu miejsce drugie w grupie, a w mikście z Aleksandrą Wasilewską (Skb Suwal-
ski Klub Badmintona) miejsce 9-16.

Sz.P.
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Trzy medale na Mazoviw Cup
Turniej badmintonowy XXI Mazovia Junior Cup 

2021 w Zielonce w dniach 22-24 października zgro-
madził 249. zawodników z 57. klubów polskich oraz 
Litwy i Ukrainy. Orlicz wystąpił w 11-osobowym 
składzie i wywalczył trzy medale: złoty, srebrny 
i brązowy. Bardzo dobrze zagrali nasi młodzi za-
wodnicy w kategorii U-13, tym razem na podium 
zameldowali się chłopcy, dziewczynkom zabrakło 
na prawdę bardzo niewiele...

O dużym pechu w losowaniu może mówić 
nasz najlepszy młodzik młodszy i zawodnik nr.1 
w Polsce w tej kategorii Jakub Dulemba, który 
już w grupie spotkał się z późniejszym zwycięzcą 
turnieju Litwinem Dominikiem Tankewić i prze-
grał 0:2 (-10, -14), w mikście Kuba z Aleksandrą 
Wasilewską bez straty seta i bardzo pewnie wygra-
li cały turniej.

Drugie miejsce wywalczył Radosław Rębak 
w deblu z Szymonem Gwiazdą (Korona Pabianice), 
którzy w półfinale pokonali suchedniowski debel 
Jakub Chrząszcz/Piotr Sawicz 2:1 (12, -12, 13). 
Jakub Chrząszcz bardzo dobrze zagrał również 
w singlu, gdzie awansował z 4-osobowej grupy 
wygrywając wszystkie mecze i ostatecznie zajął 
miejsce w przedziale 5-8.

Zabrakło trochę szczęścia naszym utalentowa-
nym dziewczynkom. Zuzanna Turska po awan-
sie z grupy stoczyła dobry mecz z Nikolą Płu-
chowską, ulegając jej 1:2 (20, -14, -21), co dało jej 
miejsce w przedziale 9-16. W deblu Zuzia z Olgą 
Więcek (Plesbad Pszczyna) w grupie przegrały 
z późniejszymi półfinalistkami Litwinkami Urte 
Gatelyte/Lena Paskevicite 1:2 (9, -18, -18).

Oliwia Obara zagrała bardzo dobry mecz w gru-
pie z Julią Królikowską (KSBad Kraków), ale po 
49. minutach emocjonującej walki uległa 1:2 (-11, 
22, -21), w deblu Oliwia z Polą Andrzejewską 
również były blisko awansu, niestety po bardzo do-
brej grze przegrały z późniejszymi triumfatorkami 
Anną Ciężka (Korona)/Julią Królikowską (Ks-
Bad) 1:2 (-20, 19, -19).

Bardzo dobrze grał najmłodszy zawodnik Orlicza 

Aleksander Turski, który był bliski zwycięstwa 
w singlu z Mikołajem Darmograjem (Sulęcin), 
ale ostatecznie minimalnie przegrał 1:2 (23, -18, 
-18). W deblu Aleksander z Oskarem Pawel-
cem przegrali w grupie z późniejszymi finalistami 
Feliksem Getką/Kajetanem Mroszczyk (Mi-
lenium Warszawa) 0:2 (-17, -12). Oskar o wyjście 
z grupy stoczył pojedynek z Jaromirem Szelą-
giem (Dwójka Wesoła) minimalnie przegrywając 
1:2 (-16, 14, -19).

W kategorii U-17 dzielnie naszych barw klubo-
wych bronili Szymon Turski i Bartosz Dulemba. 
Szymek w mikście z Zuzanną Zimoch (Vol-Trik 
Kępno) zajęli miejsce w przedziale 5-8, a w deblu 
z Tomaszem Kotlarskim (MKS Garwolin) rów-
nież miejsce 5-8. Bartek w deblu z Arturem Prusz-
kowskim (WAT Warszawa) miejsce 9-16, a w mik-
ście z Julią Dec (Żyj Aktywnie Kraków) również 
miejsce w przedziale 9-16.

Ten prestiżowy turniej, który odbył się po raz 21. 
należy zaliczyć do udanych dla suchedniowskich 
badmintonistów, może nie ma wielu medali, jak 

wszyscy byśmy chcieli, nie zwyciężyliśmy druży-
nowo jak to było w latach 2020, 2011, 2010, 2008, 
ale wyniki uzyskane przez najmłodszych napawają 
optymizmem i potwierdzają systematyczną dobrą 
pracę w klubie. Gratulacje dla medalistów i gratu-
lacje dla Wszystkich za dobrą grę!

Specjalne podziękowania dla Magdaleny Rę-
bak, Marleny Turskiej, Sebastiana Dulemby za 
opiekę nad naszymi zawodnikami i pomoc w trans-
porcie !

Szymon Piasta

Cykliści zakończyli sezon

4 października, zawodami w Miedzianej Górze, 
zakończył się kolejny sezon Świętokrzyskiej Ligi Ro-
werowej MTB Cross Maraton. Jak co roku, wśród czo-
łowych zawodników nie zabrakło reprezentantów 
drużyny SSC Suchedniów. Wśród juniorów klasyfi-
kację generalną całego cyklu wygrał Jakub Prze-
worski, zaś w najstarszej kategorii wiekowej na 

trzecim miejscu sezon ukończył Tomasz Kutwin. 
Dla zachowania pełnej równowagi, w kategorii F3 
(do 40 lat) na najniższy stopień podium rzutem na 
taśmę wskoczył Marcin Biały.

W całym sezonie równą, wysoką formę utrzy-
mywał Sławomir Knieć, co zaowocowało trzecią 
lokatą w kategorii FAN. Również wśród kobiet nie 
zabrakło suchedniowskiego akcentu – na drugim 
miejscu w F5 sezon zakończyła Małgorzata Bie-
niek. Wszystkim zawodnikom gratulujemy do-
tychczasowych osiągnięć i życzymy co najmniej 
równie dobrej dyspozycji w przyszłym roku.
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