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*  Klub Seniora – Ośrodek Wsparcia 
Dziennego jest już gotowy,

*  mamy budżet na 2021 roku,
* Rada Miejska obniżyła opłaty za  

wywóz odpadów,
*  powstaje plan remontu dróg gmin-

nych,
* wizyta wicepremiera Piotra Gliń-

skiego w Michniowie,
* rozmowa z Agnieszką Buras, radną 

Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego,

* o gminnych inwestycjach,
* kino Kuźnica wznowiło działalność,
* w przedszkolu i w szkołach,
* wydarzenia sportowe.
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Morsjanie dla WOŚP
Morsy Morsjanie Nurt Mostki w tym roku po 

raz kolejny włączyli się w Wielki Finał Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W niedzielę 31 stycznia 
o godz. 10.00, po krótkiej rozgrzewce, do za-
lewu weszły najpierw panie, później panowie, 
w sumie ponad 30 osób.

Czytaj na str. 23

Gorące serca Suchedniowian! Wspaniały wynik zbiórki na WOŚP
W niedzielę 31 stycznia 2021 r. w całym kraju  

odbył się po raz 29 Finał WOŚP. Suchedniów, podobnie 
jak w poprzednich latach i tym razem spisał się wspa-
niale.

Pomimo pandemii udało się zebrać rekordową kwotę  
42.485,96 zł. Tym samym pobiliśmy wynik z ubiegłego 

roku, który wynosił 36.306,08 zł.   Czytaj na str. 12-13, fotoreportaż na str. 24

Aktywne przedszkole

Pamiętają o babciach i dziadkach, włączają się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dosko-
nale bawią się na zabawach karnawałowych. Mimo pandemii, przedszkole zapewnia moc atrakcji 
dla swych podopiecznych.

Czytaj w tym wydaniu „GS”.
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tu jest Magdalena Kania - kierownik Ośrodka 
Wsparcia Dziennego, tel.  41 2543 092 wew. 55. 

Jacenty Kita

AktuAlności

Klub Seniora czeka
-Wszystko czeka gotowe na seniorów. Budy-

nek, w którym mieści się klub jest już gotowy, 
zakupiono wyposażenie i sprzęty, nowy bus cze-

ka na pierwsze kursy. Jedynym warunkiem jego 
otwarcia jest zniesienie ograniczeń związanych 

z pandemią – mówi burmistrz Cezary Błach.
Do dyspozycji seniorów przygotowano sale 

zajęciowe, pomieszczenia socjalne i toalety. 
W budynku wymieniono okna, wzmocniono 

powały, na których zamontowano konstrukcję 
sufitu i płyty z gipskartonu. Wymieniono insta-
lacje wewnętrzne oraz wyremontowano sani-
tariaty. Całkowita wartość robót budowlanych 
wyniosła 408.999,99 zł.

Wyposażono także kuchnię oraz sale do za-
jęć, zakupiony został sprzęt do zajęć rucho-
wych, meble, sprzęt RTV i AGD, komputery, 
a także auto – 9-osobowy citroen JUMPER do 
przewozu uczestników. Przeprowadzono pro-
cedurę wyboru wykonawców poszczególnych 
warsztatów i szkoleń, a także na dostawę pro-
duktów spożywczych. Podpisane zostały umo-

wy z wykonawcami tych usług. Oficjalnie nabór 
do klubów zakończył się w dniu 31 grudnia.  
Listy są kompletne. 

Na cały projekt Klub Seniora jako Ośrodek 
Wsparcia Dziennego dla Seniorów, który potrwa 
trzy lata, gmina pozyskała dotację w wysokości 
1.920.000 złotych.

Przypominamy, że w razie pytań zapraszamy 
do kontaktu telefonicznego - osobą do kontak-

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze, spełnienia 

marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu 

oraz wiele radości!
życzą

Cezary Błach 
– Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Adamiec 
– Przewodniczący Rady Miejskiej
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Panu
Marianowi Leskiemu

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci syna  

Piotra
składa

Rada Seniorów w Suchedniowie

Dotacje dla naszych stowarzyszeń
Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 

10 lutego przyznał dofinansowania w ramach otwar-
tych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 
powiatu skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultu-
ry, kultury fizycznej, turystyki oraz ochrony i promocji 
zdrowia. W gronie beneficjentów znalazły się podmioty  
z Suchedniowa.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd na orga-
nizację V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji 
Naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz 
wydanie 6. tomu z serii Zeszyty Suchedniowskie. Historia 
otrzyma 2000,00 zł

Kwotę 1200,00 uzyska Klub Sportowy Orlicz 1924 na 
rozgrywki I Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2021.

Aż dwie dotacje pozyskało Stowarzyszenie Kuźniczy 
Krąg. Projekt Kino letnie na leżakach (2.315,00 zł) będzie 
polegał na zakupie 30 leżaków oraz organizacji w mie-
siącu sierpniu i wrześniu kina letniego na terenie przy 
Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica, seanse będą 
bezpłatne. Zabieramy ze sobą tylko dobry humor i ko-
cyk. Natomiast 3.000,00 zł Stowarzyszenie pozyskało 
na Projekt Powiat Skarżyski – jeden dzień to za mało. 
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu czasu wol-
nego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w formie 
czterech rajdów pieszych po szlakach turystycznych Po-
wiatu Skarżyskiego. Trasa I. Rezerwat Skałki pod Niekła-
niem – rezerwat Gagaty Sołtysowskie w Wólce Plebań-
skiej - fragment Piekielnego Szlaku, Trasa II. Skarżysko 
Kamienna - Wąchock, Trasa III. Łączna - Bukowa Góra 
-Bodzentyn, Trasa IV. Suchedniów - Piekło Dalejowskie- 
Zalew Bliżyn. 

Dzieci i młodzież na każdej trasie będzie pod opie-
ką wychowawców oraz profesjonalnego przewodni-
ka świętokrzyskiego. Stowarzyszenie zapewni również 
transport na początek i koniec trasy oraz ciepły posiłek 
na każdym szlaku. Już teraz szlifujemy formę na lato. 

(jk)

Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej koleżanki Elżbiety Samson.
Łączymy się w bólu z Rodziną zmarłej,

kierując wyrazy szczerego współczucia.
Członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów 

ZNP w Suchedniowie

Zeszyty suchedniowskie. Historia nr 6/2021 
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania szóstego numeru cyklu wydawni-

czego ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE. HISTORIA.
Zapraszamy Mieszkańców i Przyjaciół Suchedniowa do nadsyłania tekstów w formie artyku-

łów, wspomnień, wywiadów, esejów z zakresu historii, kultury, dziedzictwa miasta, powiatu i re-
gionu (mile widziane fotografie i inne materiały graficzne). 

Teksty prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres mailowy mediateka@suchedniów.pl
Po uzgodnieniu z redakcją sposób przekazania pracy możemy dostosować do potrzeb Autora, 

a w razie konieczności służymy pomocą w przepisaniu rękopisu. 
Promocja wydawnictwa odbędzie się we wrześniu 2021 r. podczas V edycji ogólnopolskiej in-

terdyscyplinarnej konferencji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Na testy czekamy do 30 kwietnia 2021 r. 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową mediateka@su-

chedniow.pllub telefonicznie 41 2543 186 wew. 12 - osoba do kontaktu – Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk

Serdecznie zapraszamy!
ZASADY DOTYCZĄCE TEKSTÓW

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

2. Teksty w formacie Microsoft Word oraz (opcjonalnie) materiały graficzne w formacie JPG na-
leży przesyłać do redakcji drogą mailową na adres: mediateka@suchedniow.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 spacje. 
5. Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym.
6. Układ artykułu, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogólnie przyjętymi stan-

dardami. 
7. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne muszą być poprzedzone imieniem i nazwiskiem au-

tora oraz krótką notką biograficzną (w celu zwięzłego przedstawienia autora) o objętości 4-6 
wierszy, która ma zawierać (w trzeciej osobie)na przykład: jego tytuł zawodowy lub stopień 
naukowy, specjalizację zawodową lub naukową, firmę zatrudniającą lub uczelnię oraz kilka 
najważniejszych osiągnięć zawodowych (współpraca z instytucjami, firmami itp.) i/lub na-
ukowych (publikacje – nie więcej niż trzy).

8. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów zmian formal-
nych, wynikających z konieczności respektowania zasad edytorskich, językowych itp.

9. Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
10. Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się zasadami typowymi 

dla naukowych czasopism historycznych wydawanych w Polsce. 
11. Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów Suchedniowskich jest równoznaczne ze zgodą na 

poddanie się procedurze recenzowania przez recenzentów zewnętrznych (samodzielnych 
pracowników nauki).

12. Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko teksty, dla których Autorzy złożą de-
klarację o przekazaniu praw autorskich.
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Rada Miejska uchwaliła budżet na 2021 rok i obniżyła stawki za wywóz odpadów
XXVII w kadencji  sesja Rady Miejskiej  

w Suchedniowie odbyła się w dniu 28 stycznia. 
Wiodącym tematem było uchwalenie budżetu 
gminy na 2021 rok. Rada zdecydowała też o ob-
niżeniu od 1 lutego stawek za wywóz odpadów 
komunalnych. 

Sesję otworzył przewodniczący rady Krzysz-
tof Adamiec, następnie zebrani minutą ciszy 
uczcili pamięć Zygmunta Miernika, społecz-
nika, byłego naczelnika miasta i gminy.

Informacja burmistrza
Po przyjęciu bez zmian porządku obrad 

i protokołów z XXII i XXIII sesji rady informację 
o pracy między sesjami złożył burmistrz Ceza-
ry Błach. Informacja dotyczyła m.in. realiza-
cji uchwał rady miejskiej, wydanych zarządzeń 
burmistrza oraz zadań inwestycyjnych. Jeśli 
chodzi o te ostatnie, to gmina podpisała umo-
wy na:

-  przebudowę ul. Sportowej w Suchednio-
wie – wartość zamówienia 435.355,40 zł,

-  przebudowę drogi Mostki-Szelejtów – 
wartość zamówienia 491.180,07 zł,

-  przebudowę ul. Jodłowej w Suchedniowie 
– wartość zamówienia 378.167,56 zł.

Ponadto gmina podpisała umowę z firmą MS 

Eko z Warszawy na odbiór, transport i uniesz-
kodliwianie odpadów oraz rozstrzygnięto 
przetarg na Budowę oświetlenia w Parku Miej-
skim w Suchedniowie – wartość zamówienia to 
140.958,00 zł.

Burmistrz poinformował także, że do odbio-

ru końcowego zgłoszono zadanie polegające na 
rozbudowie terenu szkoły przy ul. Szarych Sze-
regów (co nastąpiło w dniu 4 lutego – red.) oraz 
gmina ogłosiła przetargi na:

-  rozbudowę budynku UMiG o windę dla 
osób niepełnosprawnych,

-  opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Langiewicza, Słonecznej i Jarzębi-
nowej. 

Jest budżet na 2021 rok
Zanim radni pochylili się nad projektem bu-

dżetu na rok 2021, najpierw podjęli uchwały 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 
w Suchedniowie oraz planów pracy stałych ko-
misji Rady Miejskiej na 2021 rok oraz w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Następnie skarbnik gminy Urszula  
Nowak przybliżyła projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suched-
niów na lata 2021 – 2038 wraz z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei burmistrz 
Cezary Błach szeroko omówił projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suched-
niów na 2021 rok. –Projekt budżetu z uwzględ-
nieniem autopoprawki zakłada kwotę dochodów 
w wysokości 67.576.246,87 zł oraz wydatków 

w wysokości 76.899.683,94 zł. Deficyt w kwocie 
9.323.437,07 zł zostanie pokryty kredytem w wy-
sokości 1.400.000,00 zł oraz kwotą 7.923.437,07 
zł pochodzącą z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym gminy. Są to 
środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządo-
wych – 3.071.067,52 zł, Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych – 4.513.348,00 zł, niewydatkowanych 
środków na profilaktykę alkoholową oraz ochro-
nę środowiska. Potrzeby kredytowe roku 2021 
wynoszą 2.910.000 zł. Chcę podkreślić, że w wy-
datkach, aż 38,1% stanowią wydatki majątkowe 
– mówił burmistrz i szczegółowo przedstawił 
strukturę dochodów i wydatków.

Struktura dochodów jest następująca:
-  majątkowe – 29,4% dochodów ogółem,
-  subwencja ogólna – 15,5% dochodów ogó-

łem,
-  dotacje na cele bieżące – 19,6% docho-

dów ogółem,
- udziały w podatkach – 12,4% docho-

dów ogółem,
- podatek od nieruchomości – 8,1% docho-

dów ogółem,
- podatki i opłaty oraz usługi – 15,0% do-

chodów ogółem.
Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki bieżące 

w kwocie 47.651.493,15 zł stanowią 61,9% wy-
datków ogółem, a wydatki majątkowe w kwo-
cie 29.248.190,79 zł stanowią 38,1% wydat-
ków ogółem.

Struktura wydatków bieżących jest następu-
jąca:

-  wynagrodzenia i pochodne – 44,8%,
-  wydatki związane z realizacją zadań statu-

towych – 22,1%,
-  dotacja na zadania własne bieżące – 4,8%,
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych – 

26,1%,
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-  obsługa długu i programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – 2,2%.
Następnie skarbnik odczytała pozytywną opinię RIO w sprawie projektu budżetu, a głosowanie 

nad nim poprzedziła dyskusja. Radny Tomasz Kutwin poprosił burmistrza o szczegółowe przy-
bliżenie wydatków inwestycyjnych. –Wskaźnik na inwestycje w wysokości 38,1% jest najwyższy od 
wielu lat. Kwotowo to ponad 29,2 mln złotych, a przypomnę, że jeszcze w 2014 roku cały budżet gminy 
wynosił około 23 mln zł – wyjaśnił burmistrz. Plan wydatków majątkowych (wieloletnich) na 2021 
rok przedstawiamy w tabeli.

Nazwa zadania Okres 
realizacji

Łączne 
nakłady w zł

Wydatki w 
2021 roku w zł

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kieleckiej i Warszawskiej 

2016-2022 3.233.642,02 1.337.152,02

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Żeromskiego 

2016-2021 16.016.920,00 16.000.000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Langiewicza, Słonecznej 
i Jarzębinowej

2016-2023 8.459.965,04 106.000,00

Modernizacja Parku Miejskiego 2020-2022 520.000,00 200.000,00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej 

2016-2021 3.040.830,00 931.960,00

Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem 
terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów

2016-2021 7.419.419,99 740.020,57

Przebudowa ul. Powstańców i Krótkiej 2014-2021 5.604.848,77 1.273.053,42
Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. 
Kielecka wraz z przebudową skrzyżowania 
z drogą wojewódzką 751 ul. Mickiewicza 
oraz drogą powiatową ul. Zagórska

2019-2021 3.077.000,00 2.055.312,16

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 
na rzece Żarnówce

2019-2021 1.907.185,11 1.845.685,11

Przebudowa drogi gminnej Ostojów –
Krzyżka - Podłazie

2020-2021 16.300,00 16.300,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa 2017-2021 468.930,00 452.046,00
Przebudowa ul. Jodłowej 2020-2021 392.858,00 392.858,00
Rozbudowa budynku Urzędu 
Miasta i Gminy o windę dla osób 
niepełnosprawnych wraz z remontem i 
zagospodarowaniem terenu – I etap – 
budowa windy 

2019-2021 464.668,70 406.208,00

Klub Seniora jako Ośrodek Wsparcia 
Dziennego 

2019-2023 536.520,00 95.719,51

Przebudowa drogi gminnej Mostki-
Szelejtów

2020-2021 562.340,31 509.381,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec 2020-2021 3.000.000,00 3.000.000,00
Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i 
szeroka

2020-2021 142.353,00 142.353,00

Ogółem - 54.470.022,94 29.114.190,79

Ponadto w ramach inwestycji rocznych, 
w 2021 roku w budżecie ujęto następujące  
zadania:

-  budowę podoczyszczalni wód deszczo-
wych na ul. Spokojnej – 75.000,00 zł,

-  wykup gruntów – 50.000,00 zł,
-  opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych – 9.000,00 zł.

Na pytanie radnego Pawła Słomy burmistrz 
wyjaśnił, że gmina udzieli MKS Orlicz pożyczki 
w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na bu-
dowę pełnowymiarowego, trawiastego boiska 
treningowego. Środki na ten cel klub pozyskał 
z Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry i zo-
staną zwrócone do budżetu po zrealizowaniu 
i rozliczeniu inwestycji.

Podsumowując dyskusję burmistrz powie-
dział: -Tych zadań jest wiele, na część już ogłoszo-
no przetargi, podpisano umowy z wykonawcami. 
Na jednej z najbliższych sesji zaproponuję przyję-
cie programu rozwoju sieci drogowej w gminie, 
w którym określimy priorytetowe inwestycje.

Kończąc dyskusję na temat budżetu prze-
wodniczący rady Krzysztof Adamiec podzię-
kował marszałkowi Andrzejowi Bętkowskie-
mu i radnej wojewódzkiej Agnieszce Buras 
za zabezpieczenie kwoty 15 mln zł na przebu-
dowę drogi wojewódzkiej nr 751. Burmistrz 
poinformował, że Województwo złożyło w tej 
sprawie wniosek do Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych i musimy poczekać na decy-
zję. O ile będzie ona pozytywna, to w pierwszej 
kolejności należy przebudować ul. Mickiewicza 
i Bodzentyńską w związku z planami inwestora 
dotyczącego byłego ZWK Marywil. Trzeba mu 
zapewnić dobry dojazd.

Rada budżet uchwaliła jednogłośnie.

Mniej zapłacimy za śmieci
To bardzo dobra informacja dla mieszkań-

ców. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty. Najważniejszym jej skutkiem jest 
znaczące obniżenie opłaty za wywóz śmieci.

Do tej pory Gmina Suchedniów była chy-
ba rekordzistą w regionie świętokrzyskim, je-
śli chodzi o wysokość podatku śmieciowego. 
W lipcu ubiegłego roku stawki podniesiono do 
36,00 złotych (34,00 zł właściciele przydomo-
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Z PrAc rAdy Miejskiej

wych kompostowników). Drastyczna podwyż-
ka wynikała z ogromnego wzrostu ilości pro-
dukowanych odpadów. Już wtedy burmistrz 
zapowiadał, że w przyszłości, po rozstrzygnię-
ciu nowego przetargu, stawkę być może uda się 
obniżyć. I tak się stało. Do przetargu na wywóz 
odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 
30 czerwca 2022 roku przystąpiły cztery firmy. 
Wygrała najtańsza oferta firmy MS Eko z War-
szawy. Zaoferowała cenę 2,5 mln brutto. Naj-
droższa z ofert opiewała na ponad 3,2 mln zło-
tych.

Teraz, po podjęciu nowej uchwały, mie-
sięczna opłata za oddawanie śmieci segrego-
wanych będzie wynosiła 23,00 złote od osoby,  
jeśli w gospodarstwie jest kompostownik, bądź 
25,00 złotych, jeśli kompostownika nie ma.  
Za oddawanie odpadów niesegregowanych 
kwota rośnie podwójnie (50,00 zł od osoby). Na 
wniosek komisji rady nowe stawki obowiązują 
już od 1 lutego, a nie od 1 marca jak zakładał 
projekt uchwały.

Pozostałe uchwały rady
W dalszej części rada podjęła uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyję-
cia Programu współpracy Gminy Suchedniów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021 oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów 
uczestniczących w działaniach ratowniczych 
i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwa-
lentu nie była zmieniana od 2012 roku. Teraz 
za udział w akcji ratowniczej strażak dostanie 
20,00 zł/h (było 19,00 zł), a za udział w szkole-
niu 10,00 zł/h (było 8,00 zł).

Ponadto rada podjęła uchwały w sprawie 
utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wspar-
cia dziennego w mieście i gminie Suchedniów 
oraz w sprawie wykazu przystanków komuni-
kacyjnych oraz warunków korzystania z przy-
stanków komunikacyjnych, których właścicie-
lem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów 
w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Jacenty Kita

Powstaje plan sieci rozwoju 
dróg gminnych

W dniu 11 lutego odbyła się kolejna, XXVIII sesja 
Rady Miejskiej w Suchedniowie zwołana w trybie 
nadzwyczajnym. Obradom z udziałem 12 radnych 
przewodniczył Krzysztof Adamiec, przewod-
niczący rady, sekretarzem obrad został radny  
Tomasz Kutwin.

Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na 
lata 2021-2038 i projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2021 przedstawiła skarb-
nik gminy Urszula Nowak. 

Najważniejsze zmiany w WPF dotyczyły zwięk-
szenia ze 106.000 do 266.400 zł wydatków na pro-
jekt kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, Sło-
neczna i Jarzębinowa oraz przeniesienie całości 
wydatków na budowę windy dla niepełnospraw-
nych w budynku Urzędzie Miasta i Gminy z 2022 na 
rok 2021 rok. Wydatki na ten cel zamkną się w I eta-
pie kwotą 751.000 zł. Obie uchwały podjęte zosta-
ły jednogłośnie.

Ostatni projekt uchwały dotyczył niewyrażenia 
zgody na wydzielenie środków na fundusz sołecki 
w 2022. Podobnie było rok temu. Skarbnik gminy 
wyjaśniła, że decyzja ta wynika z konieczności za-
bezpieczenia środków finansowych na inwestycje 
wieloletnie. Przy jednym głosie przeciwnym rada 
podjęła uchwałę. Odnosząc się do uchwały wice-
przewodnicząca rady Małgorzata Kuszewska 
powiedziała, że chce uspokoić mieszkańców Mich-
niowa i innych sołectw, że zgodnie z obietnicą bur-
mistrza potrzeby tych miejscowości będą w miarę 
potrzeb nadal zaspokajane. 

W punkcie dotyczącym spraw różnych radni 
zgłosili wiele problemów i zapytań.

Wiesław Biskup pytał o budowę PSZOK, kwe-
stię odbioru gabarytów, ewentualnego zakupu 
mikrociągnika dla ZGK do odśnieżania chodników 
oraz budowę oświetlenia na ul. Józefów. Mirosław 
Obara poruszył kwestię przywrócenia do stanu 
poprzedniego ogrodzeń przy tzw. objeździe, pytał 
o to, co się dzieje w sprawie ul. Nowej oraz powsta-
nia przejścia dla pieszych na ul. Jasnej.

Odpowiadając, burmistrz Cezary Błach wyja-
śnił, że PSZOK powstanie na terenie byłego FUT-u. 

Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą tam 
dostarczać, ponadto dwukrotnie w ciągu roku od-
bierane one będą sprzed posesji. Na ten moment 
budowa oświetlenia na ul. Józefów nie jest ujęta 
w budżecie. Burmistrz wyjaśnił, że objazd nie jest 
drogą publiczną, nie jest też objazdem. Miała słu-
żyć tylko mieszkańcom ul. Zagórskiej, ale prakty-
ka pokazuje, że kierowcy nagminnie łamią zakazy. 
Niewiele pomagają kontrole policji. Zgodnie z za-
powiedziami Zarządu Dróg Powiatowych przejście 
dla pieszych na ul. Jasnej zostanie wykonane. Gmi-
na rozmawia też z władzami powiatu w sprawie re-
montu chodnika przy tej ulicy i jest szansa na pozy-
tywny finał tych rozmów. Jeżeli chodzi o ul. Nową, 
to pod koniec grudnia podpisano z mieszkańcami 
pierwsze umowy w sprawie wykupu gruntów pod 
jej budowę. Burmistrz wyjaśnił, że na ukończeniu 
są prace związane z opracowaniem gminnego pro-
gramu modernizacji dróg. Będzie on konsultowany 
na komisjach rady, a następnie przez radę przyję-
tym. W dokumencie tym zostanie zawarty harmo-
nogram modernizacji dróg gminnych.

Burmistrz szerszej odniósł się do zimowego 
utrzymania dróg. Mimo intensywnych opadów, 
służby widać na drogach, ale przy intensywnych 
opadach jest to praca syzyfowa. Już skończyły się 
materiały zabezpieczone na zimowe utrzymanie 
dróg, a ZGK dodatkowo zakupił 211 ton piasku i 54 
tony soli. Ale w przypadku przedłużającej się zimo-
wej aury, trzeba będzie szukać dodatkowych pie-
niędzy na ten cel. Na utrzymanie dróg wpływają 
także roboty inwestycyjne na drogach. 

Radny Wiesław Biskup pytał też o miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego oraz 
możliwości budownictwa mieszkaniowego w mie-
ście. Zastępca burmistrza Dariusz Miernik wyja-
śnił, że na ten moment gmina ma 9 takich planów. 
Jest to dokument potrzebny dla mieszkańców, ale 
kosztowny dla gminy, gdyż wyznaczony teren trze-
ba uzbroić w infrastrukturę, wytyczyć drogi itp. 
D.  Miernik dodał, że na potrzeby budownictwa 
jednorodzinnego są wolne tereny inwestycyjne 
w mieście. 

Na pytanie Lidii Frątczak zastępca burmistrza 
wyjaśnił, że w przedsiębiorcami na ul. Powstańców 
były rozmowy na temat utrudnień, jakie wystąpią 
z chwilą rozpoczęcia modernizacji ostatniego frag-
mentu ulicy. 

Na koniec Eugeniusz Zegadło pytał o obwod-
nicę Suchedniowa. Burmistrz wyjaśnił, że wniosek 
o jej budowę w ramach Związku Gmin Gór Święto-
krzyski został zgłoszony do Strategii Rozwoju Woje-
wództwa, ale nie została on uwzględniony.

Jacenty Kita
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Michniów to miejsce święte…
Wicepremier Piotr Gliński odwiedził Mauzoleum w Michniowie

Wicepremier Piotr Gliński, minister kultu-
ry, dziedzictwa narodowego i sportu odwiedził 

województwo świętokrzyskie. Premier gościł 
w Michniowie, gdzie zapoznał się z realizacją 
przygotowywanego Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich. 

Wicepremier przed zwiedzeniem Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie złożył 
wiązankę na mogile zbiorowej. 

– Michniów to jest miejsce święte, a jednocze-
śnie dla każdego z nas to instytucja pamięci. Każ-
da wspólnota stara się dbać o swoją tożsamość 
i pamięć, dlatego też naszym obowiązkiem jest 

dbanie o historię, pamięć o sytuacjach z przeszło-
ści, które świadczą o próbie ludzkiej kondycji – 
powiedział podczas wizyty w Michniowie pre-
mier Piotr Gliński.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: parla-
mentarzyści Krzysztof Lipiec, Anna Krupka, 
Agata Wojtyszek, Krzysztof Słoń, marsza-
łek województwa Andrzej Bętkowski woje-
woda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz 
zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
Mateusz Szpytma. Gości po obiekcie oprowa-

dzał dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz 
Sikora oraz kierownik Mauzoleum Ewa Koło-
mańska.

– Jesteśmy w Sali Ciszy, gdzie każdy zwiedzają-
cy i oglądający eksponaty chce krzyczeć, patrząc 
na ogrom cierpienia, widząc ekspozycję przypo-
minającą zbrodnię okresu II wojny światowej, 
świadectwo mordu – powiedział marszałek An-
drzej Bętkowski. – Pragnę przypomnieć słowa 
papieża Jana Pawła II: Świat powinien wiedzieć, 
ile nas, Polaków, kosztowało prawo do swojego 
miejsca na ziemi. Podkreślam, że ideą mauzo-

leum będzie zachowanie pamięci o ofiarach, ja-
kie poniosła wieś polska w olbrzymiej zawierusze 
wojennej – dodał marszałek.

Obiekt oficjalnie jeszcze nie jest otwarty, 
związane jest to obowiązującymi obostrzenia-
mi, jak  tylko zostaną poluzowane obostrzenia 
obiekt zostanie udostępniony zwiedzającym. 
Wstęp będzie bezpłatny.

Mauzoleum ma być ośrodkiem wymiany 
myśli i doświadczeń historycznych. Forma bu-
dynku oraz multimedia, które uatrakcyjnią 
zwiedzanie, dodatkowo będą sprzyjać przy-
swajaniu wiadomości o tragicznych losach  
Polaków w okresie II wojny światowej.

Jacenty Kita
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Jestem uparta w dążeniu 
do celu

- z Agnieszką Buras, radną Sejmiku Woje-
wództwa Święto-
krzyskiego z Okrę-
gu Wyborczego nr  2 
obejmującego po-
wiaty: skarżyski, ko-
necki i starachowic-
ki, przewodniczącą 
komisji kultury, kie-
rownikiem Kasy Rol-
niczego Ubezpiecze-

nia Społecznego w Starachowicach rozmawia  
Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Nie została pani posłanką, 
ale na drugą kadencję radną wojewódzką. 
Czy żałuje pani? 

- Agnieszka Buras: W wyborach parlamen-
tarnych kandydowałam po raz pierwszy z bar-
dzo odległej 21 pozycji. Co prawda nie zostałam 
posłanką, ale otrzymałam 4110 głosów zaufania 
od naszych mieszkańców. Uważam, że to dobry 
wynik, tym bardziej, że miałam bardzo krótką 
i trudną kampanię wyborczą. W sumie zdążyłam 
tylko rozwiesić banery i na tym byłam zmuszona 
ją zakończyć. Moje dwie córki w tamtym czasie 
miały poważne wypadki samochodowe i to na 
Nich, a nie na kampanii musiałam skupiłam swo-
ją uwagę.  Z perspektywy czasu nie żałuję, że nie 
zostałam posłanką.

- W Sejmiku jest pani bardzo aktywną 
radną. Czym konkretnie się pani zajmuje 
i jakie zagadnienia są w centrum pani pra-
cy jako radnej?

- Jako radna Sejmiku mam realny wpływ 
na gospodarkę finansową i podział środków 
w budżecie województwa oraz na kształtowa-
nie polityki naszego regionu. Często wspieram 
samorządy miast i gmin, różne instytucje i sto-
warzyszenia, zabiegam o udzielenie im pomocy, 
w tym również finansowej. Będąc radną jestem 
zdecydowanie bliżej ludzkich spraw, bliżej miesz-
kańców naszego województwa. Dlatego znam 
ich oczekiwania, potrzeby i problemy. 

Z natury jestem typem społecznika, jestem 
osobą odpowiedzialną i pracowitą oraz faktycz-
nie bardzo aktywną w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Oprócz już wcześniej wymienionych 
działań w tej  kadencji Sejmiku pracuję w trzech 
komisjach: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

w której jestem Przewodniczącą, Komisji Strate-
gii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Przewodniczącego Komisji oraz w Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Jestem 
również delegatem do Zgromadzenia Ogólne-
go Związku Województw RP, gdzie reprezentu-
ję nasz region, zabiegam o priorytetowe dla nas 
sprawy i uczestniczę w podejmowaniu ważnych 
decyzji. Ponadto pełnię różne funkcje społeczne 
m.in. jestem członkiem Rady Społecznej Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, człon-
kiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. świat. Rafała w Czerwonej 
Górze. Wchodzę również w skład Świętokrzyskiej 
Rady Pożytku Publicznego. Współpracuję z wie-
loma fundacjami i stowarzyszeniami, nawet je-
stem członkiem założycielem, członkiem zarzą-
du kilku z nich działających na terenie powiatu 
skarżyskiego, starachowickiego i kieleckiego. Nie 
mogę narzekać na brak zajęć, wręcz przeciwnie. 
Czasami brakuje mi czasu na odpoczynek i dla 
rodziny, ale córki mnie rozumieją i mocno wspie-
rają. Wiele ciepłych słów, życzliwości i wsparcia 
otrzymuję również od ludzi, to dodaje mi sił i jest 
dla mnie motywacją do dalszej pracy.

- Na sesjach suchedniowskiej rady miej-
skiej pod pani adresem często padają wyra-
zy podziękowania za konkretną pomoc dla 
gminy: modernizacja mostu na ul. Bodzen-
tyńskiej, budowa kompleksu sportowego 
przy ul. Szarych Szeregów, inwestycje dro-
gowe. Proszę przybliżyć pani zaangażowa-
nie w tym obszarze.

- Zawsze staram się ludziom pomagać, wspie-
rać i mocno zabiegać o ważne dla mieszkań-
ców i regionu sprawy. Uważam, że moim obo-
wiązkiem jako radnej z okręgu składającego się 
z powiatów skarżyskiego, starachowickiego i ko-
neckiego jest wspieranie  w szczególności samo-
rządów z mojego okręgu wyborczego. Ponieważ 
jestem mieszkanką Suchedniowa, więc rzeczą 
naturalną jest, że chcę jak najwięcej pomóc i zro-
bić dla poprawy jakości życia mieszkańców naszej 
Gminy. Suchedniów niestety nie należy do boga-
tych gmin, w skromnym budżecie trudno wygo-
spodarować środki w wys. 30% wkładu własnego 
do składanych projektów, a na realizację choćby 
niewielkich inwestycji ze środków własnych bez 
pozyskania środków zewnętrznych praktycznie 
naszej Gminy nie stać. Kilka razy prosiłam Mar-
szałka i Członków Zarządu o udzielenie wsparcia 
finansowego z budżetu województwa dla Gminy 

Suchedniów w postaci dotacji celowej. Jedno-
cześnie musiałam przekonać każdego radnego 
z osobna, co nie jest rzeczą łatwą, aby na komi-
sjach i sesji Sejmiku zagłosowali za uchwałami 
o pomocy finansowej dla naszej Gminy. W ten 
sposób udało się pozyskać pieniądze m. in na wy-
konanie nowego oświetlenia LED na hali sporto-
wej, czy też na budowę ronda w Suchedniowie 
w ciągu drogi 751. Często muszę prosić o pomoc 
i wsparcie inne osoby za ważnymi dla Suchednio-
wa oraz regionu sprawami Wojewodę Święto-
krzyskiego, Posłów, Ministrów itp. Ponoć jestem 
uparta w dążeniu do celu i mam dar przekonywa-
nia, a czasami bywam nawet męcząca. Uważam, 
że współpraca na różnych szczeblach samorządo-
wych i rządowych oraz z parlamentarzystami jest 
konieczna, aby zjednoczyć wokół wspólnej spra-
wy.

- Jednym z największych wyzwań dla 
gminy jest modernizacja drogi wojewódz-
kie nr 751. Jak na dziś wygląda sytuacja?

- Droga 751 jest dla mnie priorytetem i faktycz-
nie prawdziwym wyzwaniem dla województwa. 
To inwestycja bardzo wyczekiwana i ważna dla 
mieszkańców Gminy Suchedniów, zwłaszcza te-
raz, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu przejęła te-
reny po dawnym zakładzie Marywil i chce w tym 
miejscu zbudować nowy zakład pracy Prefabry-
kacja i uruchomić produkcję materiałów budow-
lanych, płyt na potrzeby  Rządowego Programu 
Mieszkanie+. Powstaną nowe miejsca pracy, 
a Gmina może liczyć na wpływy  z podatków do 
budżetu. Wiem, że podlegający pod Marszałka 
ŚZDW w Kielcach złożył wniosek o dofinansowa-
nie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz Krajowego Programu Odbudo-
wy. Prosiłam Zarząd Województwa o mocne lo-
bby w tej sprawie. Zapoznałam z wnioskiem i na-
szymi problemami oraz poprosiłam o wsparcie 
pana Cezariusza Lesisza, Prezesa Agencji Roz-
woju Przemysłu, któremu teraz również zależy, 
aby droga 751 jak najszybciej powstała. Również 
Marszałek Województwa rozmawiał w tej spra-
wie z parlamentarzystami i w ministerstwach. 
Gdyby się jednak nie udało pozyskać środków 
rządowych, to Marszałek Andrzej Bętkowski 
publicznie obiecał, że środki na ten cel zabez-
pieczy w budżecie województwa z innych źródeł 
finansowania m.in. z kredytu. To pozwala mieć 
nadzieję, że ta ważna inwestycja drogowa tj.   
rozbudowa 751 w końcu zostanie pomyślnie zre-
alizowana.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Rządowe pieniądze płyną 
do gminy

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
program bezzwrotnego wsparcia dla samorzą-
dów, których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię. Pieniądze pochodzą z fundu-
szu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny 
dla regionów. To miliardy złotych dla samorzą-
dów. 

Gmina Suchedniów na dziś, w ramach dwóch 
edycji naboru pozyskała ponad 4,5 mln złotych, 
do III naboru złożyła dwa kolejne wnioski opie-
wające na kwotę ponad 32 mln zł.

W tamach I naboru gmina pozyskała 
1.513.348,00 zł (wpłynęły na konto gminy 2 li-
stopada 2020 roku). Pieniądze te przeznaczone 
zostaną na częściowe sfinansowanie następują-
cych inwestycji:

Nazwa zadania Kwota wydatków 
w 2021 w zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa (chodniki, zatoki postojowe) 90.409,08
Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Żarnówce 772.500,00
Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla 
osób niepełnopsrawnych wraz z zagospodarowaniem terenu – I etap

406.208,00

Przebudowa drogi gminnej Mostki-Szelejtów 101.876,01
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Stokowiec 142.345,91
Razem 1.513.348,00

Na przebudowę ul. Stokowiec w ramach II 
naboru gmina pozyskała 3.000.000 złotych. 
Środki te umożliwią rozpoczęcie tej inwesty-
cji, której całkowite koszty są szacowne na 16 
mln złotych.

W ramach zakończonego w grudniu trzecie-
go naboru do Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych (RFIL) samorządy zgłosiły ponad 
4 tys. projektów o łącznej wartości blisko 16 
mld zł. To prawie 10 razy więcej niż dostępna 
pula. Gmina Suchedniów 23 grudnia złożyła 
trzy wnioski:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żerom-

skiego – wnioskowana 14.175.419,20 zl 
(88,60% wartości zadania),

- przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie 
gospodarki odpadowej wnioskowana kwota 
14.900.000,00 zł (100% wartości zadania),

- budowa budynku usługowego na terenie 
OSiR – wnioskowana kwota 2.250.000,00 zł 
(100% wartości zadania).
Czekamy na wyniki.

Jacenty Kita

Powstanie projekt sieci kanalizacyjnej na nowe ulice
Gmina rozstrzygnęła przetarg na opracowa-

nie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, 
ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej - Aglomeracja V 

etap. Z kwotę 295.200,00 zł 
projekt opracuje Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe 
PROENCO z Kielc w terminie 
do 31 stycznia 2022 roku. 
Umowę z wykonawcą bur-
mistrz Cezary Błach podpi-
sał w dniu 16 lutego.

Projekt budowlany wy-
kony będzie w zakresie 
niezbędnym do uzyska-
nia pozwolenia na budowę.  

Przedmiotem projektu są m.in. roboty budow-
lane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 
w ul. Jarzębinowej, Słonecznej i Langiewicza 
o długości ok. 9,35 km (w tym sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej - 7,422 km oraz sieć 
kanalizacji sanitarnej tłocznej - 1,93 km) oraz 
dwóch przepompowni ścieków.

Okres realizacji zadania przewiduje się na lata 
2021 - 2023.

Informujemy mieszkańców, że w związku 
z pracami projektowymi pracownicy firmy od-
wiedzać będą ich posesję celem uzgodnienia 
przebiegu sieci kanalizacyjnej.

(jaki)

Powstanie winda dla niepeł-
nosprawnych w magistracie

Po wielu latach oczekiwań zlikwidowana 
zostanie jedna z najpoważniejszych barier 
architektonicznych w budynku magistratu. 
Powstanie winda dla niepełnosprawnych.

Gmina rozstrzygnęła przetarg na zada-
nie pod nazwą  Rozbudowa budynku Urzę-
du Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla 
osóbniepełnosprawnych wraz z remontem 
elewacji i zagospodarowaniem terenu - I etap 
wykonanie windy. Wygrała go warszawska 
firma INTERNO-SERWIS, która w terminie 
do 30 października br. wybuduje windę za 
kwotę 699.000,00 zł. Najdroższa spośród 
trzech ofert opiewała na kwotę ponad 1,2 
mln zł.

Poza zakresem prac określonym doku-
mentacją projektową, wykonawca zobo-
wiązany jest m.in. do wykonania i prze-
prowadzenie wszelkich prób branżowych 
instalacji, uzyskanie wszelkich opinii oraz 
zgód i odbiorów (np. Urzędu Dozoru Tech-
nicznego) niezbędnych do należytego wy-
konania robót i użytkowania obiektu oraz 
przeszkolenie pracownika gminy w zakresie 
zasad eksploatacji i konserwacji windy.

(jaki)
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W GMinie i okolicy

12 lipca planowane jest uroczyste, oficjalne 
otwarcie Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskich w Michniowie, -Wstępnie mamy po-
twierdzone, że w uroczystości weźmie udział para 
prezydencka Agata i Andrzej Duda – mówił 
podczas Śniadania prasowego Tadeusz Siko-
ra, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. W spotka-
niu z dziennikarzami lokalnych mediów w dniu 

16 lutego mediów wzięli udział także Jarosław 
Karyś – zastępca dyrektora MWK, Paweł Wa-
lesic – kierownik oddziału dziedzictwa naro-
dowego w Departamencie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego oraz kierow-
nik Mauzoleum Ewa Kołomańska.

Dowiedzieliśmy się także, że do końca roku 
z panoramy Suchedniowa zniknie Kałamarzyk, 
który pod koniec ubiegłego roku został zaku-
piony przez MWK. –W 2021 roku obiekt zosta-
nie rozebrany, zinwentaryzowany i przeniesiony 

do Parku Etnograficznego w Tokarni. Po renowa-
cji zostanie ponownie zmontowany w tzw. czę-
ści małomiasteczkowej parku – dodał dyrektor 
T. Sikora.

W 2021 roku wiele będzie się działo w obiek-
tach MWK – to liczne wydarzenia kulturalne 
i naukowe, imprezy plenerowe, wystawy, ale 
także renowacja istniejących obiektów. Mu-

zeum Wsi Kieleckiej przedstawiło ambitne pla-
ny na 2021 rok. Najważniejszym zadaniem bę-
dzie jednak otwarcie Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich.

Jak mówi Tadeusz Sikora, dyrektor Mu-
zeum Wsi Kieleckiej, obiekt zostanie otwarty 
dla zwiedzających w drugiej połowie marca, 
kiedy będą już wszystkie odbiory. Obecnie naj-
ważniejsze jest pozwolenie straży pożarnej. 

We wrześniu odbędzie się kolejna odsłona 
konferencji naukowej, organizowanej wspólnie 
z Instytutem Pamięci Narodowej Wieś polska 

Para prezydencka na otwarciu Mauzoleum? podczas II wojny światowej. 11 września będzie 
gościć w Kielcach, a dzień później w Michnio-
wie.

W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie, oprócz ekspozycji stałej, będzie 
można zobaczyć także wystawy czasowe. 

W Parku Etnograficznym w Tokarni zapla-
nowanych jest 11 dużych imprez folklorystycz-
nych. Tokarnia rozszerzy swoją ofertę o nowe 
gry i zabawy terenowe. Nowością będzie Życie 
w chłopskim gospodarstwie, czy zabawa o na-
zwie Podchody.

W Tokarni będą prowadzone prace renowa-
cyjne, na które z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego MWK otrzymało 
300 tys. zł dotacji celowej na prace remontowe 
i konserwatorskie.

W tym roku planowany jest remont ogrodze-
nia Dworku Leszczyków w Kielcach, natomiast 
końca dobiegają prace przy zabytkowej Zagro-
dzie Czernikiewiczów w Bodzentynie. 

Muzeum Wsi Kieleckiej ma także plany wy-
dawnicze. Wśród nich jest publikacja o nazwie 
Miniona wieś w obiektywie Kieleckiej Szkoły Kra-
jobrazu, Kielecka Teka Skansenowska czy Chłop-
skie budownictwo kamienne na Kielecczyźnie od 
połowy XIX wieku do lat 50. wieku XX autorstwa 
doktor Małgorzaty Imiołek.

-Budżet projektów, na które zostały złożo-
ne wnioski do różnych programów, opiewają na 
łączną kwotę ponad 667 tysięcy złotych, nato-
miast w ramach tej kwoty chcemy pozyskać 440 
tysięcy złotych - informuje dyrektor.

Jacenty Kita

XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. 

Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie oraz Peda-
gogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 
zapraszają uczniów szkół podstawowych 
z naszego województwa do udziału w XXX 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. 
Wandy Łyczkowskiej. 

Uczestnicy recytować będą fragmenty 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Tego-
roczny Konkurs został objęty honorowym 
patronatem: Marszałka Województwa Świę-

tokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza 
Miasta i Gminy Suchedniów. 

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej 
w trzech etapach: szkolnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Uczniowie zainteresowani 
uczestnictwem w Konkursie zgłaszają się do 
etapu szkolnego. Nagrania najlepszych recy-
tacji  zostają przesłane do PBW oraz jej filii 
powiatowych, które przeprowadzają kolejny 

etap. Wojewódzki Finał Konkursu organizuje 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wan-
dy Łyczkowskiej w Ostojowie i Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Wyniki Konkursu i nagrania finalistów zo-
staną opublikowane 23 marca 2021 roku, 
w dniu Święta Szkoły, na stronach organiza-
torów, w lokalnych mediach oraz na stronach 
internetowych instytucji współpracujących. 

Regulamin Konkursu znajduje się na stro-
nach internetowych organizatorów.
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wa rodzina Szerpów mieszka w jednej izbie. 
Pewnego dnia ojciec rodziny dostaje propozy-
cję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą 
Kumbhakarnę. Jeśli się zgodzi, będzie to ozna-
czało złamanie tabu i narażenie się na gniew 
bogów. Ale ta wyprawa to również szansa na 
zarobienie pieniędzy na edukację jego syna – 
Dawy. 

  Ściana cieni to piękna wizualnie i trzymają-
ca w napięciu opowieść o granicach ludzkiej 
wytrzymałości, opowiedziana z perspekty-
wy uczestniczącej w wyprawie rodziny Szer-
pów.

* Sound of metal, przedpremierowo w dniach 
19-22 lutego, godz. 19.00, w dniach 12-15 
marca oraz 19-22 marca o godz. 19.00, pro-
dukcja USA, dramat, romans, czas trwania – 
120 min., od lat 15, z napisami.

Opis filmu: Sound of Metal z olśniewającym 
duetem Riza Ahmeda oraz Olivii Cooke zachwycił 
widzów i krytyków uzyskując aż 97% pozytywnych 
opinii na Rotten Tomatoes. „Jedyny w swoim ro-
dzaju!” ocenił Alonso Duralde z The Wrap, „Riz Ah-
med absolutnie błyszczy!” zachwycała się Lindsey 
Bahr z Associated Press. 
„Film, w którym można 
się całkowicie zanurzyć” 
ocenił David Fear z The 
Rolling Stone, a wtó-
rował mu Cinema Axis: 
„Film, który chcesz zoba-
czyć więcej niż raz”.

Mają tylko siebie i mu-
zykę. Ruben jest pełnym 
pasji perkusistą, a Lu 
przebojową wokalistką. 
Gdy ruszają w trasę kon-
certową, a marzenie 
o wydaniu debiutanckiej 
płyty jest na wyciągnię-
cie ręki, Ruben z dnia 
na dzień zaczyna tracić 
słuch. W jednej chwi-
li życie, które dotąd znał 
i kochał, lega w gruzach, 
a przyszłość staje się 
wielką niewiadomą. Jego 
dziewczyna Lu nie daje 
jednak za wygraną i po-
stanawia zrobić wszyst-
ko, by uratować Rubena 
i to, co ich dotąd łączyło.

***
W związku z epidemią COVID-19 oraz zalece-

niami rządu RP w budynku ośrodka, przy kasie 
kina oraz w sali kinowej obowiązuje nakaz no-
szenia maseczki (chustki) zasłaniającej usta i nos. 

Kultura

Kino „Kuźnica” wznowiło 
działalność i zaprasza

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 lutego 
2021 r. kino Kuźnica zostało otwarte warunko-
wo na 2 tygodnie w reżimie sanitarnym, na który 
składają się:
•	 obowiązek	zakrywania	nosa	i	ust	za	pomo-

cą maseczki,
•	 obowiązek	 zajmowania	 min.	 co	 drugiego	

miejsca w sali kinowej
 (maksymalnie 50% widowni),
•	 zakaz	spożywania	posiłków	i	picia	napojów	

w trakcie seansów.
Zapraszamy na najbliższe seanse.
* Ściana cieni, w dniach 26 luty-1 marca, godz. 

17.00, produkcja - Niemcy, Polska, Szwajca-
ria, dokumentalny, czas trwania – 94 minu-
ty,  od lat 12, wersja z napisami.

 Ściana cieni w reżyserii Elizy Kubarskiej to 
jeden z hitów ostatniej edycji festiwalu Mil-
lennium Docs Against Gravity, szczególnie 
aktualny po ostatnim sukcesie Nepalczyków 
na K2. Dystrybucja Against Gravity wprowa-
dza film do kin 26 lutego, także będziemy go 
mogli zobaczyć w kinie Kuźnica w premiero-
wym terminie!

  Opis filmu: Milcząca bohaterka filmu, czy-
li góra Kumbhakarna we wschodnim Nepalu 
dla zamieszkujących jej podnóża Szerpów sta-
nowi świętość, dla zachodnich alpinistów - je-
den z najtrudniejszych szczytów do zdobycia. 
Akcja filmu rozpoczyna się w wiosce Kamba-
chen (4.000 metrów n.p.m.), gdzie trzyosobo-
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Wielkie GrAnie

Gorące serca Suchedniowian! Wspaniały wynik zbiórki na WOŚP 
W niedzielę 31 stycznia 2021 r. w całym kra-

ju odbył się po raz 29 Finał WOŚP. Suchedniów 

podobnie jak w poprzednich latach i tym razem 
spisał się wspaniale, pomimo jakże odmien-
nych warunków oraz panującej pandemii. Tym 
razem nie było tradycyjnego finału w suche-

dniowskiej Kuźnicy, a mimo to  kolejny raz udało 
się zebrać rekordową kwotę 42.485,96 zł, choć 
to jeszcze nie wszystko. Pobiliśmy wynik z ubie-
głego roku, który wynosił 36.306,08 zł. Suma ta 
w  naszym mieście będzie wyższa ponieważ 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie przekazał 
już wcześniej na konto WOŚP 1.500 zł.

Podczas tegorocznej edycji zbieraliśmy pie-
niądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Na terenie Suchedniowa, 
Ostojowa i Łącznej zbiór-
kę prowadziło 48 wolonta-
riuszy z Suchedniowskie-
go Sztabu WOŚP. W tym 
miejscu pragniemy im oraz 
ich opiekunom serdecznie 
podziękować. Wolontariu-
sze zebrali ponad 24 tysią-
ce złotych! Dodatkowo już 
od początku grudnia nasi 
dzielni wolontariusze mogli 
gromadzić datki na swoich 
e-skarbonkach w internecie. Tu tez okazali się 
wspaniali, ponieważ na konto e-skarbonki Su-

chedniowskiego Sztabu wpłynęło prawie 12 ty-
sięcy złotych! 

Oto nasi wolontariusze i opiekunowie bio-

rący udział w 29 Finale WOŚP w Suchednio-
wie: Suchedniowski Sztab WOŚP - Wolontariu-

sze: Michalina Maciejczyk, 
Pola Andrzejewska, Ewa 
Pajek, Kamil Garbala, Pa-
weł Zubiński, Jan Śliwa, 
Antonina Śliwa; Opiekuno-
wie: Agnieszka Śliwa, Anna 
Kwaśniewska-Maciejczyk, 
Anna Korytowska, Maria 
Pajek; Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Ostojowie -

Wolontariusze: Oliwia Pa-
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welec, Oskar Pawelec, Gabriela Turska, 
Hanna Rogala, Nadia Odelska, Weroni-
ka Miernik, Magdalena Miernik, Patry-

cja Matla, Maja Zielińska, Nikola Zieliń-
ska, Lena Bujnowska, Wiktor Wojtasiński, 
Kornelia Bujnowska, opiekun: Magdalena 
Miernik; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 

1 w Suchedniowie - Wolontariusze: Małgorza-
ta Barańska, Jan Barański, Amelia Matla, 
Wiktoria Kamińska, Milena Włodarczyk, 
Agata Szwed, Joanna Kucharska, opiekun: 
Dariusz Kowalik; Samorządowa Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Suchedniowie - Wolontariusze: 

Maria Radomska, Wiktor Miernik, Alek-
sandra Świtek, Maria Bolechowska, Filip 
Obarski, Alicja Zapała, Malwina Frontczak, 
opiekun: Aneta Łakomiec; Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Łącznej - Wolontariusze: Julia 
Obara, Ola Grzela, Kornelia Biesaga, Nata-
lia Kupis, Julia Moćko, Magdalena Milcarz, 
Patrycja Pedryc, Damian Gola, Dominik 

Gola, Konrad Żołądek, Kacper Zygadle-
wicz, Kamil Haba, Oliwia Domagała, Alek-
sandra Syzdół, opiekunowie: Iwona Świsz-
czorowska, Karolina Zapała.

Najwięcej pieniędzy zebrano do puszki 
Wiktorii Kamińskiej – 3.805,09 zł, razem 
z e-skarbonką 4.300,09 zł. Natomiast najwięk-

sza e-skarbonka należy do Ewy Pajek – 3.050 
zł. Trzecia suma to puszka i e-skarbonka Micha-
liny Maciejczyk – 2.524,63 zł.

W tym roku z uwagi na  panującą pandemię 
nie mogła odbyć się finałowa impreza w su-
chedniowskiej Kuźnicy. Kilka godzin wspania-

łej zabawy w środku zimy z udziałem naszych 
jak i zaproszonych artystów tym razem nam 
przepadło.  Ale, i tak sobie poradziliśmy. Au-
kcję darów tym razem zmuszeni byliśmy prze-
nieść do internetu. Od 18 stycznia na specjalnie 
przygotowanej stronie można było licytować 
przekazane do naszego orkiestrowego sztabu 
fanty. Wśród nich znalazły się m.in.: Konsola 
Xbox przekazana przez Rafała Ciurę - zlicy-
towana za 562 złote, portrety Burmistrzów Su-
chedniowa przekazane przez Łukasza Kutwi-

na, kolekcja 25 płyt CD listy przebojów Trójki 
przekazana przez Grzegorza Gałczyńskiego 
– zlicytowana za 250 zł, kolekcjonerska tablica 
z 9. Finału WOŚP przekazana przez Zdzisława 
Wędrychowskiego, aparat fotograficzny CA-
NON EOS600D od Rafała Ciury, skrzynia ta-
picerowana od Sztuka z piwnicy sprzedana za 
sumę 220 zł, wycinanki Lucyny Kozłowskiej 
wylicytowane za 220 zł, dużo ceramiki od Pra-
cowni Gruby kot, rękodzieło od Danuty Świe-
rzewskiej, Anny Korytowskiej i Małgorza-
ty Dróżdż, bardzo dużo fantów z firm: TELDOM 
i MAXOL (na Was zawsze można liczyć!), bardzo 
dziękujemy!, tort od Moniki Kozłowskiej, 
handmade-dy od dzieci, zestawy wyrobów 
własnych od Suchedniów Tu i Teraz, które sprze-
dały się po 170 zł! Wszystkim darczyńcom i tym 
co licytowali Bardzo Dziękujemy!!! Podczas au-
kcji zebraliśmy ponad 6 tysięcy złotych! 

Ponadto świetnie jak co roku spisało się su-
chedniowskie przedszkole WIELKIE DZIĘKI, któ-
re w tygodniu poprzedzającym finał zorganizo-
wało kiermasz z którego wpłynęło ponad 2 700 
złoty. Dziękujemy Pauli Biskup oraz Radkowi 
Kowalikowi, którzy w sklepie Sztuka z piwnicy 
zorganizowali Kaczkobar, z którego można było 
pobrać ziarna i nakarmić kaczki lub łabędzie, 
a przy okazji wesprzeć WOŚP. W puszce z Kacz-
kobaru znalazło się prawie 700 zł. Sklepowi 
Lewiatan w Suchedniowie, gdzie udało się do 
puszki zebrać ponad 500 zł.

Ogromne podziękowania składamy na-

szej komisji, która przeprowadziła rozliczenie  
zebranych pieniędzy: Anna Świtek, Ani-
ta Sołkiewicz, Izabela Wędrychowska,  
Maciej Obarski. Jesteście niezastąpieni! Oczy-
wiście podziękowania również dla dyrektora 
Andrzeja Karpińskiego i pracowników Kuź-
nicy. 

 Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP
Paweł Zubiński
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tematyki. Mogą m.in. dowiedzieć się co kryje 
się w tym, co jemy, skąd rośliny biorą substancje 

odżywcze, dlaczego ciasto drożdżowe 
rośnie i wiele innych ciekawostek. Odby-
wają także kulinarną podróż po różnych 
zakątkach świata, aby poznać zwyczaje 
tamtejszej kuchni, przeprowadzają ku-
chenne reakcje chemiczne oraz zakłada-
ją własną hodowlę roślin. 

Program ma na celu wyrobienie 
w dzieciach nawyków prawidłowego 
planowania posiłków oraz właściwego 
odżywiania, a także zachęcenie ich do 
lepszego poznawania sekretów kuchni 

i uświadomienia im, że warto ZDROWO JEŚĆ.
Julita Kabała

TPD w ramach zajęć wykonują  prace w zakresie 
rękodzieła artystycznego. Przy użyciu różno-
rodnych materiałów, takich jak włóczki, płót-
na, kolorowe filce, pastele, plastelina i wiele in-
nych powstają z rąk dzieci piękne dzieła, które 
potem ozdabiają wnętrze placówki. Tworzone 
zostały już śmieszne ludziki, zachód słońca na 
papierze ściernym, piankowe mebelki, torby 
prezentowe, czy okolicznościowe dekoracje. 
Dzieci często do wykonania swoich prac używa-
ją także takich materiałów  jak torby foliowe, 
rolki po papierze, czy tekturowe pudełka.

Realizacja zajęć w ramach programu ma na 

celu rozwinięcie u uczestników umiejętności 
manualnych, wzbudzenie nowych zaintereso-
wań i pasji, a także ukształtowanie artystycznej 
strony charakteru u wychowanków. Warsztaty 
artystyczne w ramach programu umożliwiają 
dzieciom spędzenie ich wolnego czasu w po-
żyteczny i konstruktywny sposób, podnoszą ich 
poczucie wartości poprzez  satysfakcję z dobrze 
wykonanej pracy, a nieraz również pomagają 
odkryć nieujawnione wcześniej dziecięce talen-
ty.

Julita Kabała

W tPd

„Zdrowo jeść” z Fundacją Tesco

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miej-
ski w Suchedniowie po raz drugi został bene-
ficjentem programu Zdrowo jeść organizowa-
nego przez Fundację Tesco. Program dotyczy 

tematyki zdrowego trybu życia oraz właściwe-
go odżywiania, co jest tak ważne dla prawidło-
wego rozwoju i funkcjonowania organizmu. 

Wychowankowie Integracyjnego Ogniska 
Wychowawczego TPD od listopada 2020 roku 
do końca sierpnia 2021 mogą bliżej poznawać 
tajniki zdrowej diety, aktywnie spędzać wolny 
czas oraz wspólnie przygotowywać zdrowe po-
siłki. 

W każdym miesiącu uczestnicy programu  
biorą udział w zajęciach dotyczących określonej 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 
w Suchedniowie kontynuuje rozpoczęte już ok. 

2 lata temu zajęcia w ramach programu PEPCO 
100 inicjatyw na 100-lecie TPD. Wychowanko-
wie Integracyjnego Ogniska Wychowawczego 

 Program rozwijania zainteresowań i pasji twórczych w TPD
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W PrZedsZkolu

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
Jestem złotą rybką dla babci i dziadka.
Spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa...

21 i 22 stycznia to jedne 
z ważniejszych dat w kalen-
darzu. Wszystkie wnuki spie-
szą w tych dniach do swoich 
babć i dziadków z laurkami 
i życzeniami. Nasze przed-
szkolaki, jak co roku, su-
miennie przygotowywały 
się do tego święta. Niestety, 
w związku z obecnie panują-
cą sytuacją pandemiczną, nie 
mogliśmy zaprosić naszych 
kochanych Gości w mury 
przedszkola. Dlatego też każ-
da grupa przygotowała dla 
nich niespodziankę w formie 

nagranych występów, które można było później odtworzyć. Nie zapomnieliśmy także o skromnych 
upominkach wykonanych własnoręcznie przez dzieci. 

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy przede wszystkim zdrowia, ogromnej siły oraz cierpli-
wości do wnucząt.

Justyna Bera

Przedszkole dla WOŚP

31 stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.  Tym razem sku-
piono się na zakupie sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Tegorocz-
ny finał, jak inne przedsięwzięcia odbywał się 
w nieco inny sposób, ze względu na panującą 
pandemię i związane z nią obostrzenia. 

Przedszkole Samorządowe w Suchednio-
wie  tradycyjnie przyłączyło się do szczytnej 
akcji. Przedszkolaki przygotowały pyszne pier-
niczki oraz muffinki, które można było nabyć 
w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r. przed budyn-
kiem przedszkola. Oprócz słodkości przedszko-
laki wzięły  udział w loterii fantowej z upomin-
kami. Wszystkie fundusze zostały przekazane 
na rzecz WOŚP.  Serdecznie dziękujemy Rodzi-
com za wsparcie wspólnej akcji, którą, jak po-
wiedział Jurek Owsiak wygrywamy, bo gramy 
z sercem. 

Gramy, bo gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej.

Monika Kamionka
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W trójce

Pasowanie na czytelnika w „Trójce”
Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce 
wzruszeniem
                  Kornel Makuszyński

Pasowanie na czytelnika pierwszoklasistów 
to bardzo ważne wydarzenie, które na stałe 
wpisało się w kalendarz szkolnych uroczysto-
ści. Oficjalne przyjęcie uczniów klasy pierwszej 

w poczet czytelni-
ków szkolnej biblio-
teki odbyło się trze-
ciego lutego 2021 r. 
Na szkolnym łączni-
ku zgromadziły się 
pierwszaki, by zło-
żyć uroczyste ślu-
bowanie.  Najpierw 
jednak  przyszedł 
czas na bajkowe 
zagadki, z którymi 

poradziły sobie znakomicie. Nagrodą za pra-
widłowe odgadnięcie zagadek były upominki. 
Ogromną niespodzianką okazały się zestawy 
czytelnicze dla każdego ucznia, zawierające 
książkę, plakat Kreatywne abecadło i broszurkę 
informacyjną. Zostały one pozyskane z ogól-
nopolskiego projektu w ramach kampanii spo-
łecznej Mała książka – wielki człowiek, realizo-
wanego od października  2020 r. ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Po złożeniu ślubowania uczniowie od-
wiedzili szkolną bibliotekę. Tam zapoznali się 
z zasadami korzystania z księgozbioru i regula-

minem biblioteki. Każdy świeżo upieczony czy-
telnik wypożyczył swoje pierwsze książki. Na 
pamiątkę wszyscy otrzymali piękne kolorowe 
zakładki. To nie był jednak koniec tego niezwy-

kłego dnia. Dzieci udały się bowiem do sali im. 
Ireny Zielińskiej, gdzie obejrzały szkolne kroni-

ki i zbiory ofiarowane przez pana Sławomira 
Zielińskiego. Dzieciakom szczególnie przy-
padły do gustu fajne zakątki i zakamarki peł-
ne książek w tej - odmiennej od tradycyjnych - 
sali lekcyjnej. Pierwszoklasistom życzymy, aby 
książka stała się ich najlepszym przyjacielem.

Małgorzata Rek, 
Ewa Jędrzejska – wychowawczyni klasy Ia
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nauczyciele. Po ślubowaniu był czas na poczę-
stunek, który przygotowali rodzice.

Dziękujemy Pani dyrektor za piękne słowa 
skierowane do uczniów, nauczycielom za obec-
ność, Panu Ziętkowskiemu za uwiecznienie 
na filmie wydarzenia, Pani Justynie za sesję 
fotograficzną. Rodzicom za poczęstunek.

Ja dziękuję swoim uczniom za piękny występ 
na szkolnej scenie. Jesteście wspaniali.

Ewa Jędrzejska

Niech wyrosną z Was tacy, 
którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną.
        Janusz Korczak
W dniu dzisiejszym do grona pełnoprawnych 

uczniów naszej szkoły dołączyły sympatyczne 
pierwszaki z klasy 1a.

Przygotowania do uroczystości trwały dłu-
go i były bardzo nietypowe. Niestety sytuacja 
związana z pandemią nie pozwoliła przeprowa-

dzić ślubowania we wcześniej zaplanowanym 
terminie. Nie mogliśmy też gościć rodziców.

Ale co się odwlecze, to nie uciecze
Ślubowanie pięknie wpasowało się w termin 

zakończenia 1 semestru nauki. Trzeba szukać 
pozytów nawet w tym trudnym okresie.

Pierwszaki pokazały, że potrafią recytować, 
śpiewać, tańczyć. Wiersze charakteryzujące 
każde dziecko ułożyła wychowawczyni. Dali-
śmy z siebie to, co najlepsze. Dzieci otrzymały 
legitymacje uczniowskie.

Na widowni zasiedli uczniowie klasy 0 oraz 

W trójce

Zapusty w przedszkolu
Zapusty to staropolska nazwa 

karnawału. Spośród wielu trady-
cji zapustowych najbardziej zna-
ne są tłusty czwartek i ostatki. 

W Przedszkolu Samorządo-
wym im. Jana Pawła II pielęgno-
wane są tradycje ludowe i jak co 
roku w tłusty czwartek zorga-
nizowane zostały przedszkolne 
ostatki-zapusty. Od rana rozbrzmiewała mu-
zyka ludowa, która wprowadziła nas w nastrój 
ostatków. Dzieci w barwnych strojach z ele-
mentami ludowymi celebrowały ostatki. Była 
prezentacja strojów, umiejętności tanecznych 
i wokalnych, konkursy - pączkowe tory prze-

szkód oraz zapust a w nim przebierańcy- kozioł, 
bociek, dwa niedźwiedzie. 

Zapust przywiózł pączki i faworki, które dzie-
ci w miłej atmosferze degustowały, zgodnie 
z tradycją tłustego czwartku.

Ślubowanie pierwszaków w „Trójce”
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29. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Ostojowie

Finał z głową – takie było hasło przewod-
nie zbiórki  29. Finału WOŚP, który odbył się 31 
stycznia 2021 roku.  

Do grona wspierających WOŚP włączyli się 
również wolontariusze z SSP w Ostojowie:  
Lena Bujnowska, Patrycja Matla uczennice 
klasy 8, Kornelia Bujnowska, Hanna Roga-
la, Oliwia Pawelec, Oskar Pawelec, Nikola 
Zielińska reprezentanci klasy 4, Nadia Odel-
ska, Gabriela Turska, Wiktor Wojtasiński 
z klasy 3. Do zbiórki dołączył również Patryk 
Matla z klasy 4. W tym roku oprócz kwesty 
ulicznej wolontariusze już od początku grudnia 
mogli gromadzić datki na swoich e-skarbon-
kach.

Celem tegorocznej zbiórki jest zakup sprzętu 
dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki głowy. Wspierając Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy propagujemy po 
raz kolejny wśród uczniów chęć bezinteresow-
nego czynienia dobra, kształtujemy wrażliwość 
i uczciwość, uświadamiamy i pokazujemy, że 
wspólnie działając, można pomagać w atmos-
ferze przyjaźni  i cieszyć się wspólnymi przed-
sięwzięciami o charakterze społecznym.

SSP w Ostojowie  przystąpiła do projektu „Wszystkie 
dzieci zbierają elektrośmieci” 

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwróce-
nie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, 
porządki domowe i chęci! 

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na 
rzecz wybranej szkoły. ,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!

Tradycją naszej szkoły stało się celebrowanie 
Święta Babci i Dziadka. Pragniemy przekazać, 
jak ważni są dziadkowie, doceniamy ich miłość, 

codzienną życzliwość, poświęcony czas, spokój, 
cierpliwość. 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze 

stanu epidemii tegoroczne Święto miało od-
mienny charakter. Podtrzymując koresponden-

cyjną tradycję naszej szkoły, wszyscy ucznio-
wie zostali zaangażowani w przygotowanie 
oraz wręczenie samodzielnie przygotowanych  

listów, w których mogli wyrazić kochanym Bab-
ciom i Dziadkom swoje uczucia i podziękowa-
nia za trud włożony w wychowanie. Szczególną 
uwagę zwracano na trójczłonową kompozycję, 
układ graficzny, zastosowanie zwrotów grzecz-
nościowych oraz formułowanie osobistych po-
dziękowań i życzeń. 

Dodatkowo dzieci z oddziałów przedszkol-
nych przygotowały laurki i upominki. Dopeł-
nieniem podniosłego charakteru Święta na 
drzwiach  wejściowych do budynku szkoły zo-
stała umieszczona prezentacja wyrażona sym-
boliką.

Dzień Babci i Dziadka w SSP w Ostojowie
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Osiągnięcia matematyczne Jakuba Stępnika
Uczeń ósmej klasy od lat wyróżnia się suk-

cesami i wysokimi wy-
nikami uzyskiwanymi 
w konkursach i spraw-
dzianach matematycz-
nych. W tym roku Jakub 
w etapie szkolnym V Wo-
jewódzkiego Konkursu 
Matematycznego uzyskał 37p. na 40 i zakwa-
lifikował się do II rejonowego etapu. 

Kolejnym sukcesem jest udział w części kore-

spondencyjnej i testowej Olimpiady Matema-
tycznej Juniorów i awans do II etapu.  Jakub 
zmierzył się z zadaniami II etapu OMJ. Trzyma-
my kciuki! 

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to 
ogólnopolskie zawody matematyczne, o wyso-
kim standardzie merytorycznym, skierowane 
do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zma-
gania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy 
OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do 
udziału w Olimpiadzie Matematycznej na po-

ziomie ponadpodstawowym - jedynym konkur-
sie matematycznym dającym uprawnienia przy 
rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe 
w Polsce. Olimpiada Matematyczna Juniorów to 
jedyna olimpiada przedmiotowa z matematy-
ki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na 
listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad 
uprawniających do przyjmowania laureatów i fi-
nalistów w pierwszej kolejności do szkół ponad-
podstawowych.

źródło: https://omj.edu.pl/o-olimpiadzie

Udział  uczniów SSP w Osto-
jowie w III edycji akcji MEN 
Razem na Święta

Celem inicjatywy było zachęcenie uczniów 
do niesienia pomocy innym, jak również budo-
wanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych 
w tym trudnym czasie, kiedy obowiązuje dy-
stans społeczny.

W ramach akcji Razem na Święta uczniowie 
wykonali kartki z życzeniami świątecznymi 
i przekazali je swoim sąsiadom wrzucając do 
skrzynek pocztowych.

Nagrywali się do eliminacji 
W dniu 10 lutego odbyły nagrania do szkol-

nych eliminacji XXX Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej.

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Hi-
storia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu 
księgach wierszem -  epopeja narodowa. 

Udział czternastu recytatorów: pięciu w ka-
tegorii klas 0 – III: z klasy pierwszej: Zuzan-
na Obara, Maja Zielińska; z klasy trzeciej: 
Wiktoria Nowak, Zuzanna Połeć, Gabrie-
la Turska oraz dziewięciu recytatorów w ka-
tegorii klas IV-VIII: z klasy czwartej: Kornelia 
Bujnowska, Dawid Grudniewski, Oliwia 
Pawelec, Oskar Pawelec, Wiktoria Piwo-
warczyk, Natasza Przeorska; z klasy piątej: 
Oliwia Obara, Zuzanna Turska; z klasy siód-
mej Zuzanna Chrząszcz. 

Spośród uczestników zostanie wyłoniony je-
den uczeń  z każdej kategorii wiekowej , który 
będzie reprezentował szkołę w etapie powiato-
wym. 

Dzięki nagraniom można przenieść się na 
XIX – wieczną Litwę. Poczuć zapach ówczesnej 
kawy, miodu, przyjrzeć się dawnym potrawom 
(twarogowi, gęstej śmietanie, bigosowi, wędli-
nom wędzonym dymem jałowcowym: tłustym 
półgęskom, kumpiom, skrzydlikom ozoru,), 
usłyszeć dźwięk cymbałów, myśliwskiego rogu, 

przeżyć emocje polowania czy rozterki dorasta-
jącego dziewczęcia, a potem razem z Wojskim  
łapać szlacheckie muchy.
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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis 
jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. 
W przypadku wielu danych badanie stanowi je-
dyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest 
ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania 
kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dzie-
sięć lat! - pod takim hasłem w dniach od 1 do 
9 lutego odbył się nabór kandydatów na rach-
mistrzów spisowych do Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 
16 kwietnia, ale wcześniej muszą przejść szko-
lenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi 
aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.

Zadania rachmistrza spisowego to przede 
wszystkim przeprowadzenie wywiadów bez-
pośrednich lub telefonicznych (w zależności 

od aktualnej sytuacji związanej z epidemią CO-
VID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobil-
nego. Dane zbierane będą w aplikacji formu-
larzowej, takiej samej niezależnie od metody 
wywiadu. W województwie świętokrzyskim 
mamy do spisania ok. 1230,0 tys. osób (stan 
na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów tereno-
wych będzie 511.

Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowe-
go?

Każdy rachmistrz terenowy będzie posługi-
wał się identyfikatorem rachmistrza spisowe-
go oraz urządzeniem mobilnym do rejestra-
cji danych zbieranych od respondentów, które 
otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. 

Identyfikator będzie stanowił jeden z elemen-
tów uwierzytelniających rachmistrza. Wykony-
wanie prac spisowych będzie możliwe dopie-
ro po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych 
osobowych i otrzymaniu upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, po prze-
szkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy sta-
tystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrze-
czenia o jej zachowaniu.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Miesz-
kań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwiet-
nia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Obo-
wiązkową formą jest samospis internetowy. 
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub 
bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spiso-
wego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej 
udział w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest 
na stronie https://spis.gov.pl, a od 15 marca 
uruchomiona zostanie dedykowaną infolinię 
spisową: 22/279-99-99.
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Sport

Tenisiści stołowi Global Pharma Orlicz 1924 gromią rywali
Tenisiści stołowi Global Pharma Orlicz roz-

poczęli od zwycięstwa rundę rewanżową w I 

lidze. W sobotę rozgromili silny zespół z Dą-
browy Górniczej. Wynik 10:0 wskazuje, że był 
to spacerek. Być może tak, ale było kilka po-
jedynków, gdzie walka przy stole trwała do 
ostatniej piłki. Tak było miedzy innymi w de-
blu, gdzie Łukasz Nadolski i Damian Kre-
ft wygrali do 11, 10 i 12. Były również żółte 
kartki dla zawodników, a otrzymali je Nadol-
ski i Miłosz Przybylik. Po tym meczu suche-
dniowianie umocnili się na pierwszym miej-
scu w tabeli i są coraz bliżej baraży o awans do 
Lotto Superligi. Warto wspomnieć o stosun-
ku setów, gdzie mają 100 wygranych, a tylko 

20 przegranych.
Global Pharma Orlicz 1924 - Dąbrowiak Dą-

browa G. 10:0
Daniel Bąk – Miłosz Przybylik 3:0 (11-9, 

11-7, 12-10)
Damian Kreft – Mateusz Czernik 3:2 

(10-12, 11-8, 10-12, 11-7, 11-3)
Bąk – Czernik 3:1 (11-3, 8-11, 11-4, 11-7)
Kreft – Przybylik 3:0 (11-7, 11-8, 11-9)
Jakub Perek – Marcin Jadczyk 3:0 (11-5, 

11-8, 11-6)
Łukasz Nadolski – Aleksander Lilien 3:0 

(11-5, 11-5, 11-8)
Perek – Lilien 3:0 (11-8, 11-5, 12-10)
Nadolski – Jadczyk 3:2 (12-14, 9-11, 11-8, 

11-3, 11-9)
Bąk/Perek – Przybylik/Jadczyk 3:1 (4-

11, 11-9, 11-8, 11-9)
Nadolski/Kreft – Czernik/Lilien 3:0 (13-

11, 12-10, 14-12)

Tabela
1. Global Pharma Orlicz 1924 12 23 100:20
2. Villa Verde Olesno 12 21 75:45
3. BISTS Bielsko-Biała 11 18 73:37
4. Dąbrowiak Dąbrowa G. 12 15 66:54
5. Polonia II Bytom 11 12 58:52
6. KTS Gliwice 10 11 54:46
7. Strzelec Frysztak 10 10 56:44
8. Broń Radom 12 10 57:63
9. AZS Politechnika II Rzeszów 11 8 48:62
10. Start Zduńska Wola 12 5 45:75
11. Dwójka Rawa Mazowiecka 12 3 29:91
12. Lewart Lubartów 11 0 19:91

Szymon Piasta
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Morsjanie dla WOSP
Morsy Morsjanie Nurt Mostki w tym roku po 

raz kolejny włączyli się w Wielki Finał Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W niedzielę 31 stycznia 

o godz. 10.00, po krótkiej rozgrzewce, do za-
lewu weszły najpierw panie, później panowie, 
w sumie ponad 30. osób. Morsy oraz towarzy-
szące im osoby chętnie wrzucali datki do pu-
szek z przeznaczeniem na rzecz chorych dzieci. 
Pogoda była wyśmienita wręcz wymarzona do 
morsowania. Ideal-
ne warunki sprawiły 
że przyjechało wiele 
osób. Byli stali bywal-
cy, byli także ci, którzy 
pierwszy raz chcieli 
spróbować. Byli także 
ci, którym przyjem-
ność sprawiło ogląda-
nie tego zwariowane-
go towarzystwa. 

Zarząd Stowarzy-
szenia Morsjanie Nurt 
Mostki w składzie: 
Jacek Przeworski, 
Mariusz Kotowski 
oraz Hubert Hład-
ki w imieniu swoim 
i wszystkich mor-
sów, składa serdecz-
ne podziękowania 
za kulinarną oprawę 
niedzielnego morso-

wania na rzecz WOŚP, naszym przy-
jaciołom: Piotrowi Ziółkowskiemu 
- Hotel Paradiso oraz Karolowi Mo-

chockiemu - Cukiernia Lazur. Dzięku-
jemy za kolejny rok z nami.

Klub morsów w Mostkach jest jed-
nym z najstarszych w województwie. 
Działa od 1999 roku. 

Jacenty Kita
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Był raz bal na sto par
Tegoroczny bal karnawałowy przedszkolaków odbył się w minionym 

tygodniu pod hasłem W lodowej krainie. Pomimo tak mroźnego motywu 

przewodniego, nikomu nie było zimno. Wręcz przeciwnie, dzieci czekały 
na to wydarzenie z utęsknieniem. Na kilka dni wcześniej już wspomina-
ły, w jakim wystąpią stroju. Oczywiście lodowa kraina była rajem przede 
wszystkim dla dziewczynek, które wystąpiły jako Elzy z ulubionej baj-
ki. Pojawiły się również bałwanki, śnieżynki i królowe śniegu, piraci, in-
dianie. Wśród nich nie zabrakło innych przebrań przygotowanych przez 

rodziców. Nad bezpiecznym przebiegiem zabaw i tańców czuwali stróże 
prawa, czyli chłopcy w strojach policjantów, strażaków, a nawet żołnie-
rzy.

Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi pa-
niami w zabawach i pląsach przy akompaniamencie i śpiewie Pani  

Małgosi Bialik. Wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie znikał z twa-
rzy. Dla każdej grupy były przygotowane zimowe konkurencje sprawno-
ściowe, z którymi dzieci poradziły sobie bez większych problemów.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balo-
wą. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, co 
było głównym celem tego spotkania. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Justyna Bera
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