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*  30 stycznia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
*  przebudowanych zostanie sześć przejść dla pieszych,
*  udany Jarmark Bożonarodzeniowy,
*  kolejna nagroda architektoniczna dla Mauzoleum 

w Michniowie, które odwiedziło ponad 25 tys. turystów,
*  upamiętniliśmy 40. rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego,
* podsumowanie konkursu ekologicznego,
* wydarzenia w przedszkolu, w szkołach i sportowe.
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Na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia,

gdy Jezus przychodzi na świat
i staje się radością każdego z nas,

życzymy Państwu wszelkiej pomyślności,
rodzinnych spotkań, życzliwości od ludzi,

zadumy i wytchnienia 
od zgiełku codzienności.

Niech czas spędzony w gronie 
najbliższych 

umocni Waszą wiarę w siebie 
oraz doda sił i odwagi

do realizacji nowych pomysłów i planów 
w nadchodzącym 
Nowym 2022 Roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec

Burmistrz Miasta i Gminy 
Cezary Błach

Mamy budżet na 2022 rok,  
rekordowe 33,3% na inwestycje

Rada Miejska na sesji w dniu 16 grudnia uchwaliła bu-
dżet na 2022 rok. Dochody budżetowe Gminy planowane 
są w wysokości 54.926.931,81 zł, a wydatki  zaplanowano 
w wysokości 65.947.940,07 zł. Wydatki majątkowe sta-
nowią 33,3% łącznych wydatków i stanowić będą kwotę 
21.935.114,13 zł. 

O inwestycjach zakończonych w roku 2021 oraz plano-
wanych na rok 2022 rozmawiamy z burmistrzem Cezarym 
Błachem na str. 2-3, relacja z sesji na str. 4-6.

Aktywni seniorzy

Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, nasi seniorzy są bardzo aktywni. 
Otwarte w tym roku kluby w Suchedniowie i w Michniowie tętnią życiem. Swój skład 
uzupełniła Rada Seniorów II kadencji.              Czytaj na str. 12-13

Świąteczny czas

Zbliżają się najpiękniejsze polskie 
święta – Święta Bożego Narodzenia. 
Poprzedzają je piękne wydarzenia:  
Mikołajki, Jarmarki Bożonarodzeniowe, 
spotkania opłatkowe. Wydarzeń tych 
doświadczaliśmy przez cały grudzień.

Czytaj w tym wydaniu „GS”
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NaSza Rozmowa

Rekordowe 33,3% budżetu na inwestycje w 2022 roku!

- Jacenty Kita: Panie burmistrzu. Rada 
Miejska właśnie uchwaliła budżet gminy 
na 2022 rok. Aż 33,3% pieniędzy pójdzie 
na inwestycje. Ale koniec roku aż kusi, aby 
podsumować mijający rok pod względem 
zrealizowanych zadań.

- Cezary Błach: Tak. Gmina inwestuje co-
raz więcej. Jedne inwestycje się kończą, inne 
zaczynają. Mijający rok można zaliczyć do uda-
nych. Zakończona została rozbudowa Szko-
ły Podstawowej Nr 1 o obiekty sportowe wraz 
z wyposażeniem pracowni, oddana została do 
użytkowania przebudowana ulica Powstań-
ców, wybudowaliśmy rondo, które decyzją 

Rady Miejskiej nosi nazwę Świętokrzyskie. Ru-
szyły także Kluby Seniora w wyremontowa-
nym budynku przy ul. Sportowej oraz w CKI 
w Michniowie. Z mniejszych, ale równie waż-
nych przedsięwzięć mamy nowe oświetlenie 
w parku, nowy chodnik i miejsca postojowe na 
ulicy Sportowej, nowy asfalt na drodze Mostki 

Szelejtów i na ulicy Jodłowej. Cieszy również, 
że osoby starsze i niepełnosprawne mogą już 
korzystać z nowo wybudowanej windy w Urzę-
dzie Miasta i Gminy.

- Jesienią rozpoczęły się również waż-
ne inwestycje kanalizacyjne. Proszę 
o nich opowiedzieć.

- Rozpoczęte w tym roku inwestycje, to bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kielecka 
i Warszawska. Obydwa zadania realizowane są 
z udziałem dotacji unijnej. Cieszy również, że na 
ostatniej prostej jest przygotowanie do realiza-
cji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żerom-
skiego, a na etapie projektowym jest budowa 
kanalizacji w ul. Langiewicza i ulic przyległych.

- Gmina pozyskała też znaczące środ-
ki na inwestycje roku 2022 i następnych. 
Które z nich – pana zdaniem – będą naj-
ważniejsze?

- Najważniejszymi będą przebudowa par-
ku miejskiego oraz ulicy Stokowiec i drogi na 
Krzyżce. Mam również nadzieję, że rozpocznie 
się budowa wspomnianej już kanalizacji ulicy 
Żeromskiego. Udało się również rozstrzygnąć 
przetargi na przebudowę sześciu przejść dla 
pieszych. Niestety, to nie wszystkie planowane 
przejścia, gdyż ceny oferowane w przetargach 
były bardzo wysokie, a i te na które podpisa-
ne już zostały umowy z wykonawcami, musia-
ły zostać ograniczone pod względem zakre-
su prac.

- Proszę powiedzieć, kiedy rozpocznie 
się przebudowa drogi wojewódzkiej 751?

- Wykonawca tej przebudowy planuje rozpo-
częcie prac w miesiącu styczniu. W pierwszej 
kolejności ma zostać przebudowany odcinek 
ulicy Bodzentyńskiej od ulicy Słowackiego do 
ulicy Poziomskiego oraz rozpoczną się prace na 
tej drodze od strony Michniowa.

- Wskazał pan inwestycje kluczowe. Czy 
będą realizowane również inne, może 

mniej kosztowne, ale ważne dla miesz-
kańców?

- Równie ważną, ale i drogą inwestycją 
w przyszłym roku będzie budowa mostu na 
Kaczkę - w chwili gdy rozmawiamy trwa pro-
cedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy 
tej budowy. Mam również nadzieję, że uda się 
w przyszłym roku ogłosić przetarg na wydzie-
lenie ścieżek rowerowych wzdłuż starej drogi 
S7. To zadanie będzie realizowane w ramach 
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (którego je-

steśmy członkiem) i będzie to wspólny przetarg 
organizowany przez Związek. 

- Czego pan życzy mieszkańcom i sobie 
w nadchodzącym roku 2022?

-Przede wszystkim dużo zdrowia i tego, aby-
śmy powrócili do normalności i nie żyli w cią-

głym strachu i niepewności. Życzę spełnienia 
marzeń, planów i zamierzeń i aby nadchodzący 
rok był lepszy od obecnego. Wszystkiego do-
brego.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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Paczki trafią do potrzebujących
Kolejna zbiórka 

żywności za nami. Ko-
mitet Społeczny: Mał-
gorzata Bujnowska, 
Anita Sołkiewicz, 
Katarzyna Łopacka 
organizujący świątecz-
ną zbiórkę żywności 

dla mieszkańców miasta i gminy Suchedniów 

składa serdeczne podziękowania wszystkim 
ludziom dobrego serca, którzy w dniach 10-11 
grudnia odwiedzili suchedniowskie sklepy i do-

konali zakupów, dzię-
ki którym mogliśmy 
stworzyć 36 świątecz-
nych paczek. Paczki 
zostały dostarczone 
potrzebującym miesz-
kańcom, w których 
imieniu przesyłamy 

pełne wzruszeń podziękowania oraz Życzenia 
Zdrowych, Spokojnych i Dobrych Świąt! Dzię-
kujemy panu Maciejowi i Monice Obarskim 
właścicielom firmy Samnet za udostępnienie 
samochodu, którym rozwoziliśmy paczki. Dzię-
kujemy właścicielom sklepów: Delikatesy Le-
wiatan na Bugaju, Delikatesy Most, Delikatesy 
Lewiatan w Domu Towarowym, Delikatesy Cen-
trum, Robert oraz Dino za umożliwienie prze-
prowadzenia zbiórki na terenie sklepów. 

Dziękujemy pani Izabeli Głowali-Działak 
za udostępnienie pomieszczenia w SSP Nr3, 
gdzie mogliśmy zwieźć żywność oraz przygo-
tować paczki.

Dziękujemy naszym wolontariuszom: 
uczniom SSP Nr 1 oraz SSP Nr3 oraz absolwen-
tom Gimnazjum, bez których zbiórka nie mo-
głaby zaistnieć! Dzięki za energię, uśmiech i Wa-

szą bezinteresowność. Oto oni: Zosia Obarska, 
Wojtek Obarski, Norbert Sołkiewicz, Lena 
Wąsowska, Daria Sękowska, Marysia Ra-
domska, Ola Michta, Kacper Zegadło, 
Amelka Pyrkosz, Laura Łutczyk, Michał 
Żmijewski, Piotrek Tusznio, Filip Zagórski, 
Dawid Żmijewski, Małgorzata Barańska, 
Aleksandra Szustak, Kacper Domrzalski, 
Marcel Burys, Monika Jóźwiak, Marysia 

Bolechowska, Alicja Więckowska, Agata 
Zawisza, Kornelia Rębak, Julia Kamińska, 
Karen Ghazaryan, Mikołaj Szyszkowski, 
Maria Niziołek, Liliana Dąbrowska, Alicja 
Kłys, Zosia Maciejczyk, Mateusz Sowula, 
Karol Szymczyk, Ola Woźniak, Dominik 
Pluta, Nikodem Miernik, Małgorzata Ka-
nia, Julia Włodarczyk, Adam Gbiorczyk, 
Wiktor Jasiński, Igor Kuna, Gabriela Mar-
gas, Ola Stefańska, Maria Moliszewska, 
Wiktoria Wiaderny, Jowita Mazurek, Kasia 
Sułek, Olga Andrzejewska, Maja Podgór-
ska, Adam Synowiec, Natalia Włodarczyk, 
Marysia Walkowicz, Amelka Palac, Julia 
Skokowska, Nikola Morawska, Kuba Bator, 
Jasiek Karpeta, Natalia Kowalska, Lena 
Piłsudska, Amelia Pałgan, Kacper Miernik.
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Za nami XXXVIII w sesja Rady Miejskiej
W dniu 25 listopada w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta i Gminy w Suchedniowie odbyła się XXXVIII 
w tej kadencji w sesja Rady Miejskiej, której przewod-
niczył Krzysztof Adamiec, przewodniczący rady.
Zapytania i interpelacje radnych

Po powitaniu przybyłych na obrady i przyjęciu po-
rządku obrad, radni składali interpelacje i zapyta-
nia. Arkadiusz Pająk poruszył kwestię przepełnio-
nych kontenerów na śmieci przy cmentarzu, które od 
Wszystkich Świętych nie były wywożone. Pytał też o V 
etap kanalizacji obejmujący ul. Langiewicza, Słonecz-
nej i Jarzębinowej, a konkretnie o trwające prace pro-
jektowe, które mają się zakończyć do końca I kwartału 
2022 roku. Eugeniusz Zegadło pytał o przebudowę 
drogi 751, a Krzysztof Adamiec o możliwość popra-
wy stanu niektórych dróg gminnych np. na Kaczce.

Burmistrz Cezary Błach wyjaśnił, że drogi będą 
sukcesywnie naprawiane. Jeżeli chodzi o drogę 751, 
to wykonawca przedstawił harmonogram prac, zło-
żył też projekt wstępnej organizacji ruchu podczas 
prac budowlanych. Dopiero po jego akceptacji moż-
na będzie rozpocząć inwestycję. W sprawie śmie-
ci przy cmentarzu pracownicy magistratu podjęli już 
interwencję, gmina wystąpiła też do parafii nakazu-
jąc uprzątnięcie śmieci. Kanalizacja w/w wskazanych 
ulic jest w fazie projektowej, jest planowane spotkanie 
z projektantem w celu oceny postępu prac.
Kolejne pieniądze na inwestycje

Następnie sprawozdanie z działalności między se-
sjami przedłożył burmistrz Cezary Błach. Najpierw 
burmistrz zaprosił mieszkańców w wieku 60+ do 
udziału w bezpłatnych zajęciach ruchowych na base-
nie. Gmina otrzymała z programu Polski Ład 900.000 
zł na budowę kanalizacji bez wskazania na konkretną 
inwestycję. Burmistrz będzie proponował, aby w bu-
dżecie na 2022 roku te środki, które trzeba wydać do 
końca 2024 roku, przeznaczyć na wkład własnych do 
budowy kanalizacji w ul. Kieleckiej i Warszawskiej. 
Gmina pozyskała też ponad 300.000 zł z programu 
Cyfrowa Gmina. Kolejna dobra informacja w zakresie 
inwestycji jest taka, że akceptację zyskały wnioski 
gminy na przebudowę ul. Stokowiec i drogi na Krzyż-
kę w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg.

Burmistrz przypomniał, że na właścicieli budyn-
ków został nałożony obowiązek, aby w okresie od lip-
ca 2021 roku do czerwca 2022 roku, trzeba wypełnić 
deklarację dotycząca źródeł ogrzewania domu. Wzór 
zgłoszenia jest umieszczony na stronie gminy, można 
go też pobrać w urzędzie. Na dziś do systemu wprowa-
dzono tylko 75 deklaracji. 
Problemy z przebudową przejść dla pieszych

Jak już wcześniej pisaliśmy na łamach GS, gmina 
pozyskała środki  w kwocie 1,4 mln zł na przebudowę 
siedmiu przejść dla pieszych wraz z odcinkami dróg 
w ich okolicy. Chodzi o 4 przejścia na starodrożu dro-

gi nr 7 (przy OSP i szkole w Ostojowie, na wysokości 
ul. Jasnej i przy kaplicy), dwa na ul Fabrycznej i jed-
no na ul Kościelnej. Gmina ogłosiła dwa przetargi na 
te zadania. Po otwarciu ofert okazało się, że propono-
wane ceny znacznie przekraczają środki, jakie gmina 
ma na cen cel. Na każde z zadań brakuje od 70 do 646 
tys. zł! Łącznie brakuje 1.136.967 złotych. Oba przetar-
gi zostały więc unieważnione, jednak na przejścia przy 
drodze nr 7 przetarg został ogłoszony ponownie przy 
ograniczeniu zakresu robót. Na pozostałe nie ma moż-
liwości ogłosić przetargu, gdyż do 15 grudnia trzeba 
przedłożyć umowy z wykonawcą. –Mamy nadzieję, że 
przejścia na starodrożu uda się zrealizować – dodał bur-
mistrz.
Uchwały rady

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2022 przybliżyła Karolina Gał-
czyńska-Szymczyk, kierownik Wydziału Strategii 
i Rozwoju. 

Następne projekty uchwały w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na 
lata 2021 – 2038 oraz w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Suchedniów na rok 2021 przedłożyła skarbnik 
Urszula Nowak. Do WPF wprowadzono nowe zada-
nie tj. likwidację przejazdu kolejowego w ul. Stoko-
wiec. 

Burmistrz uzupełnił, że jeśli chodzi o kanalizację ul. 
Żeromskiego, to gmina na to zadanie pozyskała do-
tację z RPO, ma już opracowaną dokumentację, którą 
wraz z pozwoleniem na budowę do końca roku musi 
dostarczyć do urzędu marszałkowskiego. –Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku rozpocznie się realizacja tego 
zadania – dodał Cezary Błach.

Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości 
gruntowej przedstawił zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik. Chodzi o sprzedaż nieruchomości zabudo-
wanej na ul. Mickiewicza. Działka ma 272 mkw., jest 
na niej bliźniaczy budynek mieszkalny, do sprzedaży 
przeznaczono część położoną na działce o pow. 48 
mkw. Zainteresowanych jej zakupem jest cztery oso-
by, będzie ona sprzedana w drodze przetargu. 
Podwyżka dla burmistrza i diet dla radnych

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie 
pensji dla burmistrza i nowych stawek diet radnych. 
Dotychczasowe przepisy regulujące te kwestie zmie-
niły się i samorządy w całej Polsce zostały zobligowa-
ne do wprowadzenia zmian. W przypadku mniejszych 
gmin, jak Suchedniów, maksymalną dietę podwyższo-
no do kwoty 2.147,31 złotych. Minimalne wynagro-
dzenie burmistrza rząd ustalił w wysokości 16.032 zło-
tych, a maksymalne w wysokości 20.041 złotych.

Uzasadniając uchwałę wiceburmistrz Dariusz 
Miernik podkreślał, że od 2018 roku pensja burmi-
strza nie ulegała zmianie, a w tym czasie zarobki 
urzędników podniesiono od 30 do około 40 procent. 
Zapowiedział, że wynagrodzenie burmistrza do końca 
kadencji nie wzrośnie, a prace urzędników będą rosły.

Burmistrz będzie teraz zarabiał 18.900 złotych 
brutto (było 10.010 złotych). Przewodniczący rady 
będzie otrzymywał dietę w wysokości 2.147,30 zło-
tych (było 1.342 złote). Wiceprzewodniczący rady co 
miesiąc otrzyma 1.503,11 złotych (było 872 złote), 
przewodniczący komisji – 1.503,11 złotych (było 810 
złotych), a szeregowi radni – 1.202,49 złotych (było 
717 złotych).

-Dziękuję za jednogłośne głosowanie. To głosowanie 
osobiście traktuję jako ocenę mojej pracy na stanowisku 
burmistrza. To będzie dla mnie dodatkowa motywacja 
do jeszcze większych starań na rzecz miasta i gminy, 
do większego zaangażowania w rozwiązanie kolejnych 
problemów i potrzeb mieszkańców – powiedział bur-
mistrz Cezary Błach po głosowaniu.

Jacenty Kita

Rodzinie i bliskim 
Śp. Iwony Chmielewskiej-Biskup 

- żony Radnego Rady Miejskiej w Suchedniowie 
- Wiesława Biskupa

Składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Rodzinie

 śp. Iwony Chmielewskiej-Biskup 
oraz Jej bliskim

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suchedniowie 

Krzysztof Adamiec
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach
Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie
sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miasta 

i Gminy Suchedniów

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Śp. Ryszarda Krakowiaka - 
sucheniowianina, doświadczonego 

samorządowca, Radnego I kadencji Rady 
Seniorów w Suchedniowie.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie 

ś.p. Pana Ryszarda Krakowiaka 
i Jego bliskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suchedniowie

Krzysztof Adamiec
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach
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W sAMorZądZie

Mamy budżet na 2022 rok

Rada Miejska na sesji w dniu 16 grudnia 
uchwaliła budżet na 2022 rok. Dochody bu-
dżetowe Gminy planowane są w wysoko-
ści 54.926.931,81 zł, a wydatki  zaplanowano 
w wysokości 65.947.940,07 zł. Wydatki mająt-
kowe stanowią 33,3% łącznych wydatków i sta-
nowić będą kwotę 21.935.114,13 zł.

Sesję otworzył przewodniczący rady Krzysz-
tof Adamiec, sekretarzem obrad był radny 
Waldemar Krogulec.

Po przyjęciu porządku obrad, radni składali 
interpelacje i zapytania. Arkadiusz Pająk py-
tał o przypadek wścieklizny odnotowany na te-
renie gminy, a Małgorzata Stępień o napra-
wy bieżące dróg gminnych. 

Odpowiadając na powyższe burmistrz po-
twierdził odnotowanie przypadku znalezienia 
martwego lisa zarażanego wścieklizną i o pod-
jętych działaniach gminy i Powiatowego Le-
karza Weterynarii (jego postanowienie str. 6). 
Bieżące naprawy dróg będą w tym roku wyko-
nane.

Burmistrz wyjaśnił, że udało się rozstrzygnąć 
przetarg i podpisać umowy na budowę sześciu 
przejść dla pieszych (czytaj na str. 7). Dodał, że 
od 1 grudnia nowym kierownikiem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w miejsce Stanisława 
Dymarczyka, który przeszedł na emeryturę, 
został Mariusz Brzeziński. Do ZGK przeszedł 
on na zasadzie porozumienia stron z Urzę-

dem Marszałkowskim.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w  Gminie Suchedniów na rok 2022 
przedstawiła Jolanta Łutczyk.

Następnie radni zajęli się sprawami budżeto-
wymi. Projekt uchwały w sprawie     przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suched-
niów na lata 2022 – 2040 wraz z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przed-
stawiła radnym skarbnik Urszula Nowak. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały też 
wszystkie komisje stałe rady miejskiej. 

Tytułem wyjaśnienia burmistrz Cezary 
Błach powiedział, że z projektu WPF wynika, 
że w wydatkach zdjęto kwotę 20.800 złotych 
na projekt przebudowy ul. Józefów: -Wynika to 
z faktu, że pojawił się nowy inwestor, który kupił 
dawną firmę Dodoni. Deklaruje on współfinan-
sowanie przebudowy tej ulicy, ale z decyzją po-
czekamy na podpisanie porozumienia w tej spra-
wie. Za uchwałą głosowało 12 radnych (na 13 
obecnych na sesji), 1 radny był przeciwny.

Projekt uchwały budżetowej przestawił 

burmistrz Cezary Błach: -Projekt budżetu 
z uwzględnieniem autopoprawek zakłada kwo-
tę chodów w wysokości 54.926.931,81 zł oraz 
wydatków w wysokości 65.947.940,07 zł. Defi-
cyt w kwocie 11.021.008,26 zł zostanie pokry-
ty kredytem w wysokości 3.900.000 zł, kwotą 
6.221.008,26 zł pochodzącą z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz 
wolnych środków w wysokości 900.000 zł. Wy-
datki budżetowe w wysokości 65.947.940,07 zł 
obejmują wydatki bieżące 44.012.825,94 zł i wy-
datki majątkowe 21.935.114,13 zł tj. 33,3% wy-
datków ogółem

Struktura dochodów jest następująca:

-  majątkowe – 19,6% dochodów ogółem,
-  subwencja ogólna – 18,3% docho-

dów ogółem,
-  dotacje na bieżące cele – 16,1% docho-

dów ogółem,
-  udziały w podatkach – 14,7% docho-

dów ogółem,
-  podatek od nieruchomości – 11,6% docho-

dów ogółem,
-  podatków i opłat oraz usług – 19,7%.

Natomiast w strukturze wydatków najwięk-
szą pozycję stanowią wydatki na wynagrodze-
nia z pochodnymi (49,2%), związane z realizacją 
zadań statutowych (24,9%) oraz świadczenia 
na rzecz osób fizycznych (18,4%).

Pozytywną opinię o budżecie na 2022 rok 
wyraziła RIO oraz komisje rady. Uchwała zosta-
ła podjęta jednogłośnie.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwa-
ły w sprawie zmian w budżecie Gminy Suched-
niów na rok 2021 oraz blok uchwał w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Wę-
zeł w Suchedniowie,  miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego przy uli-
cy Warszawskiej w Suchedniowie, miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Ja-
sna” w Suchedniowie, miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Bodzentyńska 
w Suchedniowie, miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Kleszczyny w Suche-
dniowie, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy 
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Uwaga! Wścieklizna!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku

-Kamiennej informuje o wyznaczeniu ogniska 
choroby – wścieklizny w miejscowości Su-
chedniów w następstwie wystąpienia wście-
klizny u lisa.

W związku z powyższym zostało wyda-
ne rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego  
Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej 
z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania 
wścieklizny zwierząt na terenie miasta i gminy 
Suchedniów oraz części miasta Skarżyska-Ka-
miennej w powiecie skarżyskim.

Powyższe rozporządzenie będzie obowią-
zywać przez okres 3 miesięcy od daty wyda-
nia, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe 
ogniska choroby w powiecie. Teren określo-
ny w rozporządzeniu jako obszar zagrożenia 
wścieklizną zwierząt zostaje przez władze sa-
morządowe oznakowany stosownymi tabli-
cami, a rozporządzenie podane do publicznej 
wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób. 
W obszarze zagrożenia zostają wstrzymane 
polowania na zwierzęta łowne z wyjątkiem 
odstrzałów sanitarnych. Ze względu na zagro-
żenie zdrowia i życia zwierząt i ludzi Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamien-
nej zaleca ostrożność i szczególną rozwagę 
wszystkim mieszkańcom z terenu określone-
go w rozporządzeniu, jako obszar zagrożony 
wścieklizną zwierząt, a także terenów przyle-
głych. O wszystkich przypadkach nietypowe-
go zachowania się zwierząt dzikich na tym ob-
szarze, jak też w przypadku znalezienia zwłok 
zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot, lub 
innych należy niezwłocznie informować Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku
-Kamiennej lub urząd gminy, policję, lekarzy 
weterynarii wolnej praktyki. Zaleca się bez-
względnie unikać bezpośredniego kontak-
tu ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami. 
Ponadto, wszystkie psy zgodnie z rozporzą-
dzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, 
a koty w zamknięciu. Należy również chronić 
przed zakażeniem wścieklizną zwierzęta go-
spodarskie podatne na zakażenie (krowy, ko-

nie, owce, kozy) nie pozostawiając ich bez do-
zoru na pastwiskach.

Ograniczone zostaje na czas obowiązywa-
nia rozporządzenia wydawanie świadectw 
zdrowia zwierząt na wywóz z wyznaczonego 
obszaru powiatu skarżyskiego do krajów trze-
cich (w tym m.in. USA, Kanada, Ukraina, Rosja 
i inne). Przemieszczanie psów i kotów i innych 
zwierząt wrażliwych z terenu i na teren obsza-
rów zagrożonych wścieklizną wymaga zgody 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarży-
sku- Kamiennej. Zaleca się przekazanie infor-
macji osobom poza granicami Polski, które 
planują przyjazd do Polski na teren powiatu 
skarżyskiego, zabierając ze sobą zwierzęta 
towarzyszące (psy, koty) o zaistniałej sytuacji 
epizootycznej i zaniechanie wwozu zwierząt 
na teren obszaru zagrożonego. Nie istnieją 
ograniczenia podróży ze zwierzętami towa-
rzyszącymi po Polsce i krajach Unii Europej-
skiej z części terenu powiatu skarżyskiego nie 
objętego rygorami. Jednocześnie Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Skarżysku- Kamiennej 
przypomina o obowiązku ciążącym na wła-
ścicielach psów, niezależnie od sytuacji epi-
zootycznej, szczepienia przeciw wściekliźnie 
w wieku powyżej 12 tygodnia życia. Szcze-
pienie powinno być powtarzane regularnie 
co rok. Brak ważnego szczepienia psa podlega 
karze grzywny nakładanej w drodze mandatu 
karnego. Podobnej karze podlega niedostoso-
wanie się do nakazów i zakazów zawartych 
w rozporządzeniu powiatowego lekarza wete-
rynarii wydanego w związku z wystąpieniem 
choroby zakaźnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarży-
sku- Kamiennej apeluje w zaistniałej sytuacji 
o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad 
wszystkich właścicieli zwierząt podatnych na 
wściekliznę oraz ostrożność i rozwagę wszyst-
kich mieszkańców powiatu skarżyskiego.

lek. wet. Krzysztof Bąk
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Skarżysku- Kamiennej

ulicą Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem 
Śródmiejskim oraz miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przywodnego parku 
kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie. 
Rada w drodze uchwały zdecydowała również 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Suchedniów oraz 
o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowie-
dzią na skargę.

Jacenty Kita

Wysoko w rankingu
Po raz pierwszy w województwie ogłoszono 

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego, przy-
gotowany przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego oraz 
Urząd Statystyczny w Kielcach. 

W pełnym rankingu zawierającym 101 gmin 
Województwa Świętokrzyskiego Suchedniów 
znalazł się na 23 miejscu (przed Ostrowcem 
Świętokrzyskim, Starachowicami oraz Skarży-
skiem-Kamienną). 

Podczas gali, która odbyła się w czwartek, 
9 grudnia w Kieleckim Centrum Kultury,  wrę-
czono 22 wyróżnienia w 4 kategoriach: Lider 
Regionu – czyli najlepsze gminy w wojewódz-
twie świętokrzyskim, Gminy Miejskie, Gminy 
Miejsko-Wiejskie oraz Gminy Wiejskie. W gali 
uczestniczył burmistrz Cezary Błach.

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to 
inicjatywa, której celem jest wyłonienie i pro-
mowanie gmin wyróżniających się pod wzglę-
dem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźni-
ków obrazujących różne sfery życia wspólnot 
lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te 
są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu 
pokazywać jakość życia w poszczególnych czę-
ściach regionu.

Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które 
sprawnie realizują zadania własne i wykorzy-
stują dane im potencjały rozwojowe. Ranking 
odpowiada między innymi na pytania: jak sobie 
radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie 
są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkań-
com regionu żyje się coraz lepiej?
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Camping w Suchedniowie znów nr 1

Camping nr 140 w Suchedniowie zdobył 
I miejsce i tytuł Mister Camping 2021. W ramach 
konkursu oceniane było m.in. zagospodarowa-
nie i wyposażenie campingu, jego stan tech-
niczny, czystość i estetyka, jakość obsługi tury-
stów oraz bezpieczeństwo pobytu.

Konkurs na najlepszy camping w Polsce jest 
organizowany przez Polską Federację Campin-
gu i Caravaningu we współpracy z Departamen-
tem Turystyki Ministerstwa Rozwoju i Techno-
logii oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Zwycięzcom gratujemy.

Są pieniądze na remont WOK Mostki

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
otrzyma 122.636 złotych dofinansowania na 
zadanie pn. Wiejski Dom Kultury w Mostkach - 
centrum tradycji i aktywności lokalnej.

Na zatwierdzonej przez Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego liście znalazło się 50 
wniosków (9 złożonych przez instytucje kul-
tury dla których organizatorem są jednost-
ki samorządu terytorialnego i 41 złożonych 
przez gminy) na łączną kwotę dofinansowania 
18.782.074 złotych.

Dzięki pozyskanym z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich pieniądzom unijnym, na te-
renie województwa świętokrzyskiego wybu-
dowanych, przebudowanych i wyposażonych 
zostanie kilkadziesiąt świetlic wiejskich i innych 
obiektów pełniących funkcje kulturalne, które 
będą nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale 
przede wszystkim będą poprawiać jakość życia 
mieszkańców, zaspokajać ich potrzeby społecz-
ne i kulturalne.

Przebudowanych zostanie sześć przejść dla pieszych
Pisaliśmy latem, że siedem zadań mających 

na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pie-
szych w obszarze oddziaływania przejść dla 
pieszych, złożone przez Gminę Suchedniów 
w ramach naboru wniosków, znalazło się na 

liście rekomendowanej do dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Na każde z nich gmina otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 200.000 zł.

Jednak w pierwszym podejściu nie udało się 
rozstrzygnąć przetargu na przebudowę żadne-
go z nich. W wyniku drugiego postępowania 
przetargowego, po zmniejszeniu zakresu prac, 
udało się znaleźć wykonawcę na przebudowę 
sześciu przejść. –Umowy z wykonawcą zosta-
ły podpisane i przesłane do Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Przebudowane zostaną 
cztery przejścia na starodrożu S-7 oraz dwa na ul. 
Fabrycznej. Nie będzie natomiast przebudowane 
przejście przy ul. Kościelnej – obok SSP Nr 3. Prace 
zakończą się do 15 września 2022 roku – wyja-
śnia burmistrz Cezary Błach.

Przebudowane zostaną:
-  przejście dla pieszych w Ostojowie (przy 

kościele) – wartość zadania: 267.786,34 zł, 
w tym: dofinansowanie RFDS 200.000 zł, 
środki Gminy Suchedniów 67.786,34 zł;

-  przejście dla pieszych w Ostojowie (przy 
szkole) – wartość zadania: 161.076,00 zł, 
w tym: dofinansowanie RFDS 128.869,00 
zł, środki Gminy Suchedniów 32.216,00 zł;

-  przejście dla pieszych w Suchedniowie, 
ul. Kielecka przy skrzyżowaniu z ul Jasną 
– wartość zadania: 260.364,41 zł, w tym: 
dofinansowanie RFDS 200.00,00 zł, środki 
Gminy Suchedniów 60.364,41 zł;

-  przejście dla pieszych w Suchedniowie, 
ul. Kielecka przy kaplicy – wartość zada-
nia: 250.003,00 zł, w tym: dofinansowanie 
RFDS 200.00,00 zł, środki Gminy Suched-
niów 50.003,00 zł;

-  przejście dla pieszych nr 1 na ul. Fabrycz-
nej w Suchedniowie – wartość zadania: 
241.280,00 zł, w tym: dofinansowanie 
RFDS 193.00,00 zł, środki Gminy Suched-
niów 48.280,00 zł;

-  przejście dla pieszych nr 2 na ul. Fabrycz-
nej w Suchedniowie – wartość zadania: 
259.700,00 zł, w tym: dofinansowanie 
RFDS 200.00,00 zł, środki Gminy Suched-
niów 59.700,00 zł;

Jacenty Kita
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Podziękowanie za choinkę

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Ceza-
ry Błach składa ser deczne podziękowania nad-
leśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów - Panu 
Piotrowi Fitasowi za podarowanie nie zwykle 
okazałej choinki, która zdobi główny hol wej-
ściowy Urzędu Miasta i Gminy. Iglaste drzewo 
jest nieodłączną ozdobą w czasie Świąt Boże-
go Narodzenia. Dzięki Panu Nasi Miesz kańcy 
mogą cieszyć się widokiem pięk nego, zielonego 
drzewka i prze żywać magię świątecz nego cza-
su. Udekorowana bombkami choinka i zapach 
igliwia wprowadza, w Naszej instytucji, praw-
dziwie świąteczny i magiczny nastrój.

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Przepiękny jarmark bożonarodzeniowy

Jarmark bożonarodzeniowy powoli staje się 
suchedniowską tradycją. 12 grudnia w Cafe 
JaAga na terenie OSiR-u odbyła się już kolejna 
jego edycja, a wszystko dzięki determinacji na-
szych lokalnych rękodzielników na czele z Pau-

lą Biskup - właścicielką pracowni Sztuka z Piw-
nicy. 

Chętni, których nie brakowało, mogli nabyć 
przepiękne ozdoby choinkowe i na świąteczny 
stół, stroiki i wspaniałe prezenty pod choinkę.

Można było również kupić żywe choinki 
oraz posłuchać kolęd. Dla najmłodszych były 
malowanki oraz loteria z fantami, a także nie-
spodziewani goście: Święty Mikołaj oraz alpa-
ki z opiekunką Barbarą Volonakis z ośrodka 

Alapakoterapia Suchedniów
Swe stoiska prezentowali: Radek Kowa-

lik, Monika Smolińska, Anna Sokołow-
ska, Magdalena Sułek, Aneta Gier, Anna  
Biskup, Kuba Jot, Anna Serek, Renata 
Nowak oraz panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Ostojów.

-Dziękuję wszystkim odwiedzającym nasz 
bożonarodzeniowy jarmark. Wasza obec-
ność była dla nas ważna! Dziękuje wystaw-
com za stworzenie cudownej atmosfery i za 
wykonanie przepięknych ozdób świątecznych! 

Dziękuje każdemu z osobna za pomoc w przy-
gotowaniu tego wydarzenia! Bez Was nie da-
łabym sama rady! Dziękuje również Agnieszce 
Pomocnik Sarat za udostępnienie lokalu 
i przyjęcie gości w pełnej gotowości – mówi  
Paula Biskup.                           Jacenty Kita
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Upamiętniliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Obława, Nasza klasa, Mury – to tylko niektó-
re piosenki Jacka Kaczmarskiego i Przemysława 
Gintrowskiego, których w wykonaniu Zbyszka 
Bibera i Łukasza Jęcka słuchaliśmy w Mau-
zoleum w Michniowie w dniu 12 grudnia. W ten 
sposób upamiętniliśmy 40. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego.

Koncert poprzedziła Msza Święta odprawio-
na przez ks. proboszcza Stanisława Pichetę. 

-Od koncertu Jacka Kaczmarskiego w 1993 
roku zaczęła się moja przygoda z muzyką - mówi 
Zbigniew Biber, który od lat znany jest skar-
żyskiej publiczności jako bard i muzyk. -Za-
chwyciłem się atmosferą, którą stworzył, choć 
jeszcze nie wiedziałem, kim jest ten artysta i ja-
kie znaczenie mają jego piosenki. Po tym pierw-
szym koncercie zacząłem się uczyć gry na gitarze 
- wspomina.

Poza wyżej wspomnianymi utworami, mu-
zycy zagrali następujące pieśni i piosenki: Mo-
dlitwa o Wschodzie Słońca, Arka Noego, Śmiech, 
Sen Katarzyny II, Walka Jakuba z Aniołem, Mur, 
Źródło, Zbroja, Poczekalnia, Konfesjonał, Trady-
cja, Kantyczka oraz Siedem Grzechów Głównych.

Koncertowi towarzyszyła prezentacja mul-
timedialna, którą przygotował Grzegorz Kil-

jan. Wydarzenie wkomponowało się w 40. 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 

grudnia 1981 roku. Jacek Kaczmarski to poeta 
i pieśniarz, Przemysław Gintrowski z kolei to 
kompozytor i wokalista, obaj nazywani barda-

mi Solidarności.
Koncertu słuchało około 100 osób, w tym 

przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Ada-
miec, radna Małgorzata Kuszewska, dy-
rektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Siko-
ra, kierownik Mauzoleum Ewa Kołomańska, 
prezes Fundacji Pomnik-Mauzoleum Stanisław 
Krogulec i sołtys Michniowa Alicja Mańturz.

Jacenty Kita
PS
Dzień później ci sami muzycy zaprezentowali 

się w Suchedniowski Ośrodku Kultury Kuźnica.
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Ciekawy projekt realizuje Mauzoleum w Michniowie
Mauzoleum Mar-

tyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie 
w cyklu dwuletnim 
realizuje projekt za-
tytułowany Straty 
obiektów sakralnych 
diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej. 
O jego założeniach mówiła kierownik Mauzo-
leum Ewa Kołomańska na konferencji pra-
sowej w dniu 23 listopada. -Zadanie ma na celu 
ukazanie strat materialnych obiektów sakralnych 
na terenie diecezji kieleckiej. W szczególności 
uwzględnione zostaną zniszczenia obiektów za-
bytkowych i historycznych. Materiał jest opraco-

wywany na podsta-
wie dokumentacji 
Archiwum Diecezjal-
nego w Kielcach.

Z materiałów 
źródłowych wyni-
ka, że największe 
straty materialne 
obiekty sakralne 

poniosły w okresie od sierpnia 1944 do stycz-
nia 1945 roku. Całkowitemu zniszczeniu ule-
gło wówczas 11 kościołów, a 90 uszkodzono 
w większym lub mniejszym stopniu. Natomiast 
w latach 1941-1943 Niemcy zarekwirowali 

około 160 dzwonów i sygnaturek kościelnych, 
w tym co najmniej 43 zabytkowe. Najstarszy 
pochodził z 1559 roku.

Projekt uzyskał dofinansowanie Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w kwocie 31.400 zł. Całkowity koszt zadania to 
43.500 zł.

Jacenty Kita

Kolejna prestiżowa nagroda 
dla Mauzoleum w Michniowie

Mauzoleum w Michniowie, zaprojektowa-
ne przez Mirosława Nizio, zdobyło kolejną 
nagrodę w prestiżowym konkursie architekto-
nicznym. 

Tym razem główną nagrodę w międzyna-
rodowym konkursie Yuanye Awards przyznał 
obiektowi chiński magazyn architektoniczny 
GlobalDesign. To tym bardziej cenne wyróżnie-
nie, że w konkursie kandydowało ponad 1300 
projektów z kilkudziesięciu krajów. Nagrody 
otrzymało tylko pięć z nich!

Projekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie zdobył Grand Prize w kategorii 
public facility (obiektów publicznych) w mię-
dzynarodowym konkursie architektonicznym 
Yuanye Awards. Nagrody zostały przyznane po 
raz 12 przez chiński magazyn architektoniczny 
GlobalDesign. 

Przypomnijmy, że to nie pierwsze prestiżowe 
wyróżnienia dla michniowskiego mauzoleum. 
Jeszcze w trakcie budowy, w 2011 roku projekt 
otrzymał nagrodę European Property Award 
w kategorii Public Service Architecture. W 2016 
roku serwis architektoniczny Dezeen.com, je-
den z najbardziej wpływowych portali o archi-
tekturze, wymienił Mauzoleum w Michniowie 
w zestawieniu 12 najbardziej oczekiwanych 
realizacji architektonicznych z całego świata – 
obok rozbudowy londyńskiej galerii Tate Mo-
dern i San Francisco Museum of Modern Art.

Jacenty Kita

Ponad 25 tys. turystów odwiedziło Mauzoleum w Michniowie
Minęło pierwsze 7 miesięcy od momentu udostępnienia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 

w Michniowie dla zwiedzających. Od 8 maja 2021 roku obiekt odwiedziło ponad 25 tys. osób, 
w tym 133 grupy zorganizowane. -Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym gościom, którzy mimo wa-
runków pandemicznych, jakie panują w Polsce wybrali właśnie Mauzoleum jako cel swoich mniejszych 
lub większych podróży. Dziękujemy także za wszystkie wyrazy sympatii skierowane w stronę pracow-
ników Mauzoleum – mówi kierownik Mauzoleum Ewa Kołomańska.

W tym krótkim czasie udało się zorganizować kilka wydarzeń, które zyskały uznanie wśród 
uczestników. Mauzoleum cały czas prowadzi badania i realizuje projekty naukowe, a niedługo trafi 
do Państwa kolejny numer naszego Rocznika. Przypominamy także, że można przekazać pamiątki, 
które w Mauzoleum staną się częścią zbioru mówiącego o martyrologii wsi polskich.

-Już planujemy kolejne wydarzenia na 2022 rok. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, na 
Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz na naszej stronie internetowej www.michniow.pl – dodaje 
Ewa Mołomańska.

Przypominamy, że Mauzoleum jest do dyspozycji wtorek-niedziela w godzinach 9.00-16.00. 
Wstęp i usługa przewodnika wciąż pozostaje darmowa.



styczeń 2022 • Gazeta Suchedniowska 11

Suchedniowska
GazetaGazeta

ekologiA

Nagrody w konkursie ekologicznym wręczone
Gmina Suchedniów wraz ze Związkiem Gmin 

Gór Świętokrzyskich, wzorem lat ubiegłych, 
przeprowadziła konkurs plastyczny pn. Rok bez 
smogu w Górach Świętokrzyskich.

W dniu 6 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Suchedniowie burmistrz Cezary Błach wrę-
czył dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom 
konkursu plastycznego.

-Wszystkim laureatom dziękujemy za wyko-
nanie pięknych prac plastycznych i serdecznie 
gratulujemy. W tym roku były one wyjątkowo 
piękne, chyba najładniejsze zgłoszone w dotych-
czasowych edycjach konkursu – mówił burmistrz  
Cezary Błach.

Konkurs odbył się w 2 kategoriach wie-
kowych: klasy 0 - IV oraz klasy V - VIII szko-

ły podstawowej. W wyniku przeprowa-
dzonej oceny prac konkursowych Komisja  
Konkursowa w składzie: Magdalena Przy-
jemska – sekretarz gminy, Besta Kaszuba 
– inspektor ds. oświaty oraz Anna Dolęga – 
inspektor ds. promocji, wyłoniła zwycięzców 
i przyznała następujące miejsca: 

Kategoria klas od 0 do IV
I miejsce - Nikodem Odelski (SSP Nr1)

II miejsce – Oskar Pomocnik (SSP Nr 3)
III miejsce – Antoni Jędrzejczyk (SSP Osto-

jów)

Kategoria klas od V do VIII
I miejsce – Antonina Polak (SSP Nr 3)
II miejsce – Hanna Klata (SSP Nr 3)
III miejsce – Zuzanna Turska (SSP Ostojów)

Za zajęcie pierwszych miejsc uczniowie 
otrzymali rowery, za zajęcie drugich miejsc 
uczniowie otrzymali słuchawki bezprzewodo-
we SONY, a za zajęcie trzecich miejsc uczniowie 
otrzymali MI Smart Band 5. 

Jacenty Kita
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Ciekawe w klubach seniora 

Mimo pandemii i związanych z nią ograni-
czeń oraz utrudnień, Kluby Seniora w Suche-
dniowie działają bardzo aktywnie, organizując 

dla swych podopiecznych wiele bardzo atrak-
cyjnych zajęć. Ich oferta jest coraz bogatsza 
i bardziej zróżnicowana.

-Kluby w Suchedniowie i w Michniowie to 
miejsce spotkań osób starszych, mające na celu 
przeciwdziałanie ich osamotnieniu i wykluczeniu. 
Działają one od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-14.00 oraz w niektóre soboty. Co war-
to podkreślić, oferta Klubów jest nieodpłatna.  
Seniorzy spotykają się w małych, 10-15 osobo-
wych grupach wg miesięcznych planów zajęć,  
a o skali potrzeb, świadczy coraz większe za-
interesowanie ich ofertą – mówi Karolina  
Gałczyńska-Szymczyk, koordynująca w ma-
gistracie z ramienia burmistrza ich prace.

Pod koniec listopada zorganizowane zosta-

ły Andrzejki. Przez ostatnie dwa miesiące roku 
w klubach trwały zajęcia florystyczne, podczas 
których przygotowywano dekoracje świątecz-
ne. 

Szachy to najlepsza z gier planszowych i do-
skonały trening dla umysłu! Gra rozwija zdol-
ność koncentracji, umiejętność analizy, wy-
obraźnię, a także trenuje pamięć i cierpliwość.  
Gra w szachy jest znana od setek lat! Wciąż gra-
ją w nią miliony osób na całym świecie! Teraz 
i Suchedniowscy Seniorzy mają szansę treno-
wać pod okiem specjalisty Tomasza Derlacza!

Zajęcia artystyczne prowadzi z kolei An-
drzej Kozłowski – twórca ludowy, rzeźbiarz, 
który za swoją twórczość i działalność otrzy-

mał wiele nagród i wyróżnień. Powstaną dwie 
płaskorzeźby – wspólne dzieło seniorów pod 
okiem mistrza.

W grudniu w małych grupach, z uwagi na 
zwiększenie zagrożenia COVID, odbyły się nato-
miast spotkania wigilijne.
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Rada Seniorów uzupełniła 
swój skład

W dniu 17 grudnia w Klubie Seniora przy ul. 
Sportowej odbyło się VII w kadencji posiedze-
nie Rady Seniorów w Suchedniowie. Z uwagi na 
pandemię było to pierwsze posiedzenie rady od 
marca 2020 roku.

Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca 

rady Halina Ostrowska. Po stwierdzeniu pra-
womocności obrad i przyjęciu porządku obrad 
oraz protokołu z VI posiedzenia Rady Seniorów 
II kadencji, informację z działań rady pomiędzy 
posiedzeniami sesjami przedłożyła przewodni-
cząca.

Następnie wiceprzewodnicząca rady miej-
skiej Małgorzata Kuszewska i zastępca bur-
mistrza Dariusz Miernik dokonali wręczenia 
aktów powołania w skład rady w Suchednio-
wie reprezentującej sołectwo Ostojów Dorocie 
Miernik oraz reprezentującemu Suchedniów 
Stanisławowi Michta - wybranych w drodze 
naboru uzupełniającego.  

(jaki)

Przypomnijmy, że projekt pn. Kluby Senio-
ra jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mie-
ście i Gminie Suchedniów jest realizowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych). Na ich stworzenie 
gmina Suchedniów dostała 1,9 miliona złotych.

Całkowita wartość projektu to 2 miliony 81 
tysięcy złotych. Za ponad 400 tysięcy złotych 
wyremontowano wnętrza części budynku przy 
ulicy Sportowej (dawna siedziba urzędu mia-
sta). Dodatkowo dla obu klubów (drugi mieści 
się w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie) kupiono wyposażenie; me-
ble, komputery, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt RTV 
I AGD. Gmina kupiła też busa, który codziennie 
będzie przywoził seniorów na zajęcia i odwoził 
ich do domów.

Ogromne zainteresowanie ich działalnością 
świadczy o tym, jak bardzo były one potrzebne.

Jacenty Kita
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Mikołajkowy koncert w „Kuźnicy”
Uczestnicy warsztatów zatytułowanych 

Siła muzyki#uzależnienia w dniu 11 grudnia  

w suchedniowskiej Kuźnicy zagrali koncert 
mikołajkowy. Jego uczestników powitała 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek.

Najpierw swój potencjał i duże umiejętno-
ści zaprezentowali instrumentaliści pod batu-
tą Wojciecha Materka. Byli to: Marcel Mon-
dzik, Kosma Rozumek, Olek Wrotniak, 
Kuba Kabała (trąbki), Weronika Piwowar-
czyk, Dominika Tokarczyk, Magdalena 
Brzoza, Laura Wrotniak (saksofon altowy), 
Zuzia Mendak, Nela Bujnowska (klarnet), 
Pola Andrzejewska (flet), Monika Wrotniak 
(baryton), Filip Jaworski (perkusja).

Następnie ogromne talenty wokalne za-
prezentowały podopieczne Malwiny Ozim-
skiej:  Paulina Antoniak, Maja Bracha, Ni-
kola Świtek, Wiktoria Nowak, Malwina  

Rozumek, Julia Majcher, Aleksandra Gała, 
Wiktoria Piwowarczyk. Ostatnim akordem 
muzycznym tego dnia był wspólny koncert  
instrumentalistów i wokalistów. 

Ale to nie koniec tego sympatycznego popo-
łudnia. Do uczestników warsztatów dotarł nie-
co spóźniony, ale hojnie zaopatrzony w prezen-
ty Święty Mikołaj (w tej roli Jowita Mazurek), 
który obradował ich prezentami.

Koncert podsumował dyrektor SOK Kuźnica 
Andrzej Karpiński, który podziękował za po-
moc w przygotowaniu warsztatów i przepro-
wadzeniu instruktorom, rodzicom dzieci oraz 
Stowarzyszeniu Kuźniczy Krąg w osobach: pre-
zesa Pawła Zubińskiego, wiceprezesa Kami-
la Garbali oraz Agnieszce Włodarczyk-Ma-
zurek. Szczególne podziękowania skierował do 
włodarzy naszej gminy: -Dzięki wsparciu projek-
tu przez Gminę Suchedniów możliwe było ich zor-
ganizowanie i przeprowadzenie. To były napraw-
dę dobrze wydane pieniądze.

Warsztaty Siła muzyki #uzależnienia w okre-
sie od 19 do 21 listopada br. prowadzili profe-
sjonalni instruktorzy w osobach Ewy Niewda-
na-Hady i Daniela Orlikowskiego.

Jacenty Kita
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W PrZedsZkolu

Święto Pluszowego Misia  
w Przedszkolu

Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula
W dniu 25 listopada 2021 r. dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego im. Jana Pawła II w Suchedniowie uczestniczyły w obcho-
dach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocze-
śniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie 
przemija. 

Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 
przyjacielem - Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, 
brązowe, różowe, białe, niebieskie wprost bajecznie kolorowe 
a każdy był piękny i wyjątkowy. Tego dnia przedszkolaki zosta-
ły zaproszone do wspólnej zabawy przez dwa wesolutkie misie, 
które przygotowały wiele atrakcji. Dzieci poznały historię plu-
szowego misia, wysłuchały bajki pt. Złotowłosa i trzy niedźwiad-
ki, tańczyły przy misiowych przebojach oraz wykonały zdjęcia 
w misiowej fotobudce. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia, 
każda grupa wykonała pracę plastyczną, oczywiście z misiem 
w roli głównej. 

Ten dzień w przedszkolu był pełen uśmiechu i świetnej zaba-
wy. Mamy nadzieję, że ten dzień zostanie we wspomnieniach 
dzieci na długi czas. Na pewno powtórzymy go za rok.

Marta Miernik
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Hokus pokus, czyli andrzejkowe czary
W przedszkolu zabawa,
andrzejek to czas,
niech magia i wróżba królują wśród nas.

W ostatnim dniu listopada nasze przedszko-
laki przeniosły się w magiczny świat wróżb 
i zabaw andrzejkowych. Niecodzienny charak-
ter tego dnia dzieci podkreśliły zamieniając się 
w czarodziejów, czarownice, koty, czy wróżki. 

Panie również przybrały na ten magiczny czas 
postacie czarodziejek. Wcześniej dzieci pozna-
ły zwyczaje i tradycje andrzejkowe oraz dowie-

działy się, w jaki sposób obchodziło się wieczór 
andrzejkowy dawniej.

W każdej grupie wszyscy chcieli zajrzeć 
w przyszłość i sprawdzić, co je czeka. Dzieci 
dowiedziały się, jaki zawód będą wykonywały 
w przyszłości, kto pierwszy zmieni stan cywil-
ny, co je czeka w najbliższym czasie. Czas po-
między wróżbami urozmaicały przedszkolakom 
zabawy przy muzyce, pląsy i tańce. Zorganizo-
wano również słodki poczęstunek.  

Czy nasze wróżby się spełnią? Czas pokaże. 
Pewne jest to, że przyniosły nam wiele radości 
i były okazją do wspólnej zabawy.

Justyna Bera

W PrZedsZkolu

Laureatki konkursu plastycznego „Rzuć palenie razem z nami”
W listopadzie 

dwie dziewczyn-
ki z Przedszkola 
Samorządowe-
go w Suchednio-
wie wzięły udział 
w konkursie pla-
stycznym Rzuć pa-
lenie razem z nami 
organizowanym przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Skarżysku-Kamien-
nej. Z dumą i ogromną radością informujemy, 
że III miejsce zajęła praca Alicji Maciejczyk 
i Beatki Maciąg. 

W imieniu organizatorów dyplomy oraz indy-

widualne nagrody 
rzeczowe wręczyła 
dyrektor przedszko-
la Grażyna Mila-
nowicz. Nasza pla-
cówka otrzymała 
również dwie gry 
dydaktyczne. Na-
grody zostały ufun-
dowane przez Urząd 
Miasta w Skarżysku
-Kamiennej. 

Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Brawo!!!

Monika Kamionka
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Sukcesy uczniów SSP w Osto-
jowie w konkursie plastycznym

Gmina Suchedniów wraz ze Związkiem Gmin 
Gór Świętokrzyskich, przeprowadziła konkurs 
plastyczny Rok bez smogu w Górach Świętokrzy-
skich. W konkursie wzięło udział 68 uczniów na-
szej szkoły, w dwóch kategoriach wiekowych. 

Tematyką prac plastycznych było  przeciw-
działanie powstawania zjawiska smogu i spo-
sobów walki z nim oraz promowanie i wyko-
rzystywanie odnawialnych źródeł energii. 
Uczniowie naszej szkoły zdobyli trzecie miejsca: 
w kategorii klas od 0 do IV – Antoni Jędrzej-
czyk, w kategorii klas od V do VIII – Zuzanna 
Turska. Wręczenie nagród laureatom odbyło 
się 6 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Su-
chedniów.

Mikołajki w SSP w Ostojowie

6 grudnia – dzień, którego patronem jest 
św. Mikołaj z Miry, katolicki biskup żyjący na 
przełomie III i IV wieku.  Święty Mikołaj  koja-
rzy się  nam z tym co najwartościowsze: dobro-
cią, wrażliwością na 
potrzeby bliźniego, 
hojnością i gotowo-
ścią do służby. Był 
on wrażliwy na bie-
dę, zwłaszcza wdów 
i sierot, chętnie dzie-
lił się z biednymi 
swoim majątkiem. 
Pamiątką po tej 
pięknej postaci jest zwyczaj obdarowywania 
się w tym dniu prezentami.

Od kilku tygodni społeczność SSP w Osto-
jowie przygotowywała się na ten wyjątkowy 
dzień pisząc listy, losując ten jeden wybrany 
i spełniając jedno z marzeń opisanych w liście 
dla kolegi lub koleżanki. Realizując marzenia 
innej osoby patrzymy na drugiego człowie-
ka uwzględniając jego upodobania, styl, zain-
teresowania. Nie ważna jest wysoka wartość 
daru, ale myśl towarzysząca planowaniu za-
kupów i ich realizacji. W świąteczną atmosferę 

wprowadził nas dodatkowo koncert muzycz-
ny w wykonaniu ucznia naszej  szkoły. Dzień 
ten nie był dla nas skomercjalizowanym świę-
tem, ale okazją do pokazania, że niesie w sobie 
znacznie głębszą wartość daru człowieka dla 
drugiej osoby.

Uczymy się wykonywać  
lalki motanki
Warsztaty w SSP w Ostojowie z Jadwi-
gą Dulębą 

Lalki motanki to kukiełki wykonane ręcz-
nie z kawałków materiału, koronek, tasiemek 
oraz z tego, co można zdobyć od zaprzyjaźnio-
nej krawcowej. Motanie lalek, czyli łączenie bez 
użycia igły, to niezwykłe zajęcie, podczas któ-

rego panuje klimat pozytywnego nastawienia 
i wzajemnych inspiracji. Nie trzeba mieć nad-
zwyczajnego talentu. Wystarczą dobre chęci 
i trochę wyobraźni. Podczas zajęć dzieci dosko-
naliły sprawność manualną. W czasie maso-
wej sprzedaży świątecznych skrzatów, własno-
ręcznie wykonane z gałganków lalki motanki 
stanowią dla nich tanią i promującą nasz re-
gion  alternatywę. Większość lalek ubrana była 
w sukienki lub zapaski kolorystycznie związane 
z barwami regionu świętokrzyskiego. Podczas 
warsztatów panowała przemiła atmosfera, 
było to głównie zasługą pani Jadwigi z Gospo-
darstwa Agroturystycznego Na Górce. Dzieci 
zainspirowały się to tworzenia kolejnych zaba-
wek.
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Uczniowie z Trójki mistrzami 
województwa w szachach

11 grudnia w Kostomłotach odbyły się 
Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Szachach. W imprezie tej wystąpiła uczennica  
z  Trójki Maria Bolechowska. Każdy zawod-
nik rozgrywał 9 partii. Maria grała wyśmienicie, 
wygrywając 8 partii i zajęła I miejsce, zdoby-
wając tytuł Mistrzyni Województwa Święto-
krzyskiego.

Natomiast 12 grudnia odbyły się Świętokrzy-
skie Igrzyska Dzieci. W zawodach tych wystąpił 
uczeń z Trójki Filip Plicner. Na 6 rozegranych 
partii Filip wygrał 5, zajmując I miejsce i  zdo-
bywając tytuł Mistrza Województwa Święto-
krzyskiego.

Dominik Ziętkowski

Człowieka Ja – człowiek nikt

W piątek 17 grudnia w Suchedniowskim 
Ośrodku Kultury Kuźnica Amatorska Grupa Te-
atralna wystawiła spektakl Człowiek Ja>czło-
wiek nikt będący interpretacją Fabula Rasa 
Edwarda Stachury, z wykorzystaniem rów-
nież innych tekstów tego autora: fragmentów 

dzienników, zapisków, wierszy. Fabula rasa jest 
opowieścią o samopoznaniu. To dialog człowie-
ka Ja i człowieka-nikt, rozmowa, w której po-
ruszane są fundamentalne tematy egzystencji. 
Historia o odkrywaniu siebie.

Stachura w nocie do czytelnika tłumaczy, że 
Fabula rasa to książka nie do przeczytania, a do 
odkrycia, tak samo jak życie. To życie można od-
kryć, jeśli ucieknie się od formy, od konwencji, 
od ram powieści.

Spektakl jest minimalistyczny zarówno w ob-
sadzie (dwie osoby - Anna Zaczek i Tomasz 
Juchniewicz oraz Michał Zaczek - oświetle-
nie), jak i w scenografii. Istotną rolę odgrywa tu 
wieloznaczność drobnych rekwizytów i symbo-
li.

Amatorska Grupa Teatralna powstała w 2015 
roku z inicjatywy znajomych ze Skarżyska, Su-
chedniowa i Kielc. Pierwszym spektaklem w jej 
wykonaniu była Wojna Chłopska na motywach 
dramatu Jonasza Kofty, za który grupa została 

wyróżniona na licznych przeglądach. Ponad-
to grupa otwierała Ogólnopolski Przegląd Te-
atrów Studenckich i Niszowych Epizod (2017 
r.) w Krakowie oraz gościła na Festiwalu Te-
atrów Amatorskich Pod Brzozą (2018 r.) w Bar-
tągu i na deskach Alternatywy Między Ścianami 
w Częstochowie (2018 r.). Od końca 2019 roku 
Amatorska Grupa Teatralna działa w okrojonym, 
dwuosobowym składzie.

(jaki)
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Bezpłatne Szczepienia przeciwko 
grypie

Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla 
wszystkich pełnoletnich

Zgodnie z nowelizacją z dnia 18 listopada 2021 r. roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 
w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w se-
zonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezono-
wej i w czasie trwania epidemii COVID-19, są realizowane 
nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla 
osób dorosłych, spełniających wymóg wieku ukończonych 
18 roku życia.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystar-
czy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Przy 
zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy 
rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. Termin wyzna-
cza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem. Zapisy 
ustala punkt szczepień indywidualnie. Na szczepienie na-
leży się stawić zdrowym - bez objawów ostrej infekcji i go-
rączki. Szczepienie jest dobrowolne, a zarazem zalecane. 
Punkt szczepień nie pobiera opłaty za szczepienie. Szcze-
pienie jest w całości sfinansowana ze środków publicznych.

Szczyt zachorowań na grypę przypada na styczeń-ma-
rzec, a nabycie odporności po podaniu szczepionki na-
stępuje w okresie około 2 tygodni od podania produktu 
i utrzymuje się 6-12 miesięcy. Zatem zaszczepienie się do 
połowy stycznia, jest jak najbardziej wskazane. Każda oso-
ba uprawniona do szczepienia może zgłosić się na szczepie-
nie przeciw grypie do jednego z punktu szczepień wskaza-
nego na mapie punktów szczepiących przeciw grypie. Lista 
punktów jest dostępna i będzie aktualizowana na stronie 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia zamiesz-
kałe na terenie Miasta i Gminy Suchedniów, mogą zgłaszać 
się do punktu szczepień, który znajduje się w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PROMYK” w Suchednio-
wie przy ul. E. Peck 9A.

Na szczepienie przeciw grypie można umawiać się telefo-
nicznie pod nr tel. 41 254 30 28

Aktualnie nie ma konieczności zachowania odstępu 
czasowego pomiędzy szczepieniem przeciwko COVID-19, 
a jakimkolwiek innym szczepieniem. Szczepionki przeciw-
ko grypie można podawać w dowolnym czasie przed lub po 
podaniu innych szczepionek. Dotyczy to również podawa-
nia szczepionek przeciwko COVID-19 w trakcie tej samej wi-
zyty szczepiennej co grypa. Osoba zgłaszająca się na szcze-
pienie powinna posiadać dokument tożsamości (dowód  
lub paszport), umożliwiający potwierdzenie daty urodzenia 
i PESEL

Zaszczep się na COVID i wygraj nagrodę

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, w ramach akcji informacyjno-pro-
mocyjnej zachęcającej mieszkańców województwa świętokrzyskiego do szczepień 
przeciw COVID-19, uruchomił kampanię polegającą na możliwości skorzystania przez 
osoby, które w dniach od 1 do 27 grudnia 2021 przyjmą drugą lub trzecią dawkę szcze-
pionki przeciwko COVID-19 z bezpłatnych biletów na wybrane seanse w kinie Helios 
w Kielcach (limit: 600 biletów) bądź na wybrane spektakle teatralne w Teatrze im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach (limit: 200 biletów).

Imienne karnety upoważniające do odbioru jednego z biletów będą wydawane 
w punktach szczepień w całym województwie. Na karnecie musi znaleźć się data, kie-
dy zostało wykonane szczepienie, pieczątka danego punktu szczepień i podpis osoby, 
która wykonała szczepienie. Kupon powinien również zawierać imię i nazwisko osoby 
zaszczepionej. Osoba, która otrzyma karnet powinna wcześniej zarezerwować bilet na 
wybraną usługę.

W przypadku problemów z uzyskaniem kuponu z punktu szczepień prosimy o kon-
takt z sekretariatem Biura Wojewody – tel. 41 342 12 32.

Szczegółowe informacje na stronie: www.kielce.uw.gov.pl
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Czy EuroVelo 11 będzie przebiegał Gminę Suchedniów?

Jedenaście krajów, sześć stolic i 6550 km.  
To wszystko oferuje międzynarodowa trasa ro-
werowa EuroVelo 11, przebiegająca m.in. przez 

region świętokrzyski. Początek ma w Atenach, 
a koniec aż na Nordkapp w Norwegii. Ale czy na 
jego trasie znajdzie się gmina Suchedniów?

O tym dyskutowano podczas spotkania 
w Mauzoleum w Michniowie zorganizowanym 
z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Zarządu 
Dróg Powiatowych w Starachowicach, w któ-
rym udział wzięli m.in. Karolina Gałczyńska-
Szymczyk, kierownik Wydziału Strategii i Roz-

woju, Marta Ptak z Nadleśnictwa Suchedniów 
oraz Grzegorz Michnowski z Suchedniow-
skiego Stowarzyszenia Cyklistów.

Jak wyjaśnił Jerzy Materek, członek zarzą-
du powiatu starachowickiego, w pierwotnej 
koncepcji opracowanej przez Urząd Marszał-
kowski trasa od województwa mazowieckiego 
do świętokrzyskiego miałaby wchodzić w re-
jonie Stąporkowa i dalej przez Wąsosz, Górki 
Szczukowskie do Kielc. – Naszym zdaniem, tj. 
samorządowców miast i gmin północnej części 
województwa oraz gmin wokół Gór Świętokrzy-

skich, trasa powinna prowadzić od województwa 
mazowieckiego przez Skarżysko-Kamienną, Su-
chedniów, Michniów, Bodzentyn, Świętą Katarzy-
nę do Kielc i dalej do granic Małopolski. 

Na to potrzebna jest zgoda Zarządu Woje-
wództwa. Stąd postanowiono umówić spotka-
nie delegacji zainteresowanych samorządów 
z Marszałkiem Województwa, Andrzejem 
Bętkowskim, celem omówienia szczegółów.

W budżecie województwa świętokrzyskie-
go na najbliższe lata jest do wydania około 100 
mln złotych na budowę tras i ścieżek rowero-
wych.

W dyskusji głos zabrała kierownik Mauzo-
leum Ewa Kołomańska, jednocześnie członek 
zarządu Fundacji Pomnik-Mauzoleum – Mich-
niów powinien znaleźć się na trasie, gdyż to je-
dyne tego typu miejsce w Polsce upamiętniające 
wszystkie spacyfikowane wsie. Mauzoleum jest 
obiektem ciekawym architektonicznie i historycz-

nie, a dodatkowym argumentem są walory przy-
rodnicze regionu. 

EuroVelo to europejska sieć tras rowero-
wych wyznaczona przez Europejską Federację  
Rowerzystów tak, aby połączyć wszystkie kraje 
w Europie. To trasy rowerowe na najwyższym 
poziomie, które oprócz określonych wymogów 
infrastrukturalnych muszą zapewniać także 
wysoki poziom atrakcji turystycznych wzdłuż 
wytyczanych szlaków.

Podczas spotkania, w którym brali udział 
również przedstawiciele Nadleśnictwa Su-
chedniów, rozmawiano na temat możliwości 
stworzenia szlaków pieszych i tras rowerowych 
w Sieradowickim Parku Krajobrazowym, w tym 
z Michniowa na Wykus.

Jacenty Kita
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Julia Pajek i Jakub Dulemba na podium w warszawskim 
festiwalu badmintona

Już po raz 18. od-
był się Warszawski 
Festiwal Badmintona. 
W dniach 3-5 grud-
nia, w międzynaro-
dowej obsadzie (Pol-
ska, Ukraina, Czechy) 
rywalizowali mię-
dzy sobą zawodnicy 
w kategoriach Grand Prix: U-19 i U-15 oraz U-17 
w Krajowym Turnieju - II Memoriał Andrzeja 
Janeckiego. Orlicz był reprezentowany przez 
trzyosobowy skład: Julia Pajek, Julia Pająk 
i Jakub Dulemba.

Bardzo dobry występ zanotowała Julia Pa-
jek, która w mikście z Mateuszem Podko-
wińskim (Hubal Białystok) wywalczyła trze-
cie miejsce. Julia i Mateusz w grupie pokonali 
utytułowaną parę Jan Frańczak (Hubal)/Julia 
Piwowar (Set Mazańcowice) 2:1 (16, -6, 19), 
a w meczu o 3 miejsce wygrali również z mocną 
parą Bartosz Krajewski (ABRM Warszawa)/
Julia Pławecka (Plesbad Pszczyna) 2:1 (13, 
-18, 18). Julia Pająk w mikście z Kacprem Gór-
niakiem (Chojnik Jelenia Góra) zajęła miejsce 
w przedziale 5-8.

Dobrze zagrał również Jakub Dulemba, któ-
ry jako młodzik młodszy zagrał w U-15 i awan-
sował z grupy, ostatecznie zajmując miejsce 

9-16, a w grze mieszanej z Alicją Syrek (Unia 
Bieruń) wywalczył trzecie miejsce, wygrywając 
po zaciętym meczu z Mikołajem Krystkiem 
(Orbitek Straszęcin)/Mają Naumczyk (Technik 
Głubczyce) 2:1 
(-22, 22, 13).

To był ostatni 
w tym roku tur-
niej z cyku Grand 
Prix. W pla-
nach klubu jest 
jeszcze start 
w Drużyno-
wych Mistrzo-
stwach Polski, które odbędą się 17-19 grudnia  
w Białymstoku.

Aleksandra Dąbczyńska przekazuje gratu-
lacje dla zawodników oraz dla Marka Czapliń-
skiego za wytrwałość w organizacji Warszaw-
skiego Festiwalu Badmintona ! Kieruje również 
podziękowania dla dyrektora turnieju Marka 
Krawczyka za profesjonalną organizację tur-
nieju !

W czasie trwania zawodów odbył się kurs  
sędziowski, który z powodzeniem ukończy-
li nasi zawodnicy SzymonTurski i Bartosz  
Dulemba ! Gratulujemy!

Szymon Piasta

Badmintonowe Grand Prix 
i sześć razy na podium

W nietypowym terminie, ponieważ nie week-
endowym, ale w środku tygodnia, w dniach 24-
26 listopada rozegrano kolejny turniej badmin-
tonowy z cyklu Grand Prix. Tym razem to Orlicz 
Suchedniów był organizatorem i gospodarzem 
zawodów, które przeprowadzono w kategoriach 
wiekowych: U-23, U-17, U-13. Przez trzy dni 133. 
zawodników reprezentujących 39. klubów roze-
grało 272 mecze. 

W barwach Orlicza wystąpiło aż 19. zawod-
ników i zawodniczek. Suchedniowianie sześcio-
krotnie stawali na podium, po jednym razie na 
pierwszym i drugim stopniu i czterokrotnie na 
najniższym trzecim. Najlepiej z nich zagrał Ja-
kub Dulemba, który w mikście (U-13) z Alek-
sandrą Wasilewską (SKB Suwałki) wywalczył 
pierwsze miejsce, a w singlu był drugi.

Julia Pajek i Izabela Pajek w deblu (U-23) 
rozegrały dobre mecze kończąc gry na trzecim 

miejscu, Julia drugi brąz dorzuciła w mikście 
z Mateuszem Podkowińskim (Hubal Białystok).

Trzecie miejsce zajął również Radosław Rę-
bak grając w deblu (U-13) z Mikołajem Saską 
(Kędzierzyn Koźle). Czwarty brąz dorzucił Szy-
mon Turski w mikście z Klaudią Płusa (Koro-
na Pabianice).

Tuż za podium, na miejscach 4-6 zakończył 
rywalizację nasz debel (U-13) Jan Bujnowski/
Jakub Kabała. Oliwia Obara w singlu została 
sklasyfikowana w przedziale miejsc 9-16.

Pozostałym naszym zawodnikom nie udało 
się awansować z grup, ale nie zawiedli, wszyst-
kie mecze zagrali na dobrym poziomie i tyl-
ko przysłowiowy brak szczęścia pozbawił ich 
awansu do gier finałowych, a byli to: Zuzanna 
Turska, Gabriela Turska, Oskar Pawelec, 
Aleksander Turski, Angelika Gryz, Piotr Sa-
wicz, Jakub Chrząszcz, Bartosz Dulemba, 
Wiktor Utczyk, Emilia Szumielewicz, Mi-
łosz Miernik.

Aleksandra Dąbczyńska - koordynatorka  
- dziękuje Wszystkim za przybycie na tur-
niej i życzy nie mniejszych emocji sportowych  
w kolejnych zawodach! Dziękuje również spon-
sorom: Bankowi Spółdzielczemu w Suchednio-
wie, Kuratorium Oświaty w Kiecach, firmie 
Metabex, TKKF w Kielcach, Fotobudka w Stylu 
Retro, Hotelowi Paradiso.  Szymon Piasta
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Mikołajkowy turniej badmintonowy
W dniu 4 grudnia w Solcu Kujawskim odbył się XXVI Mikołajkowy Ogólnopol-

ski Turniej Badmintona Seniorów Yonex Cup. Po raz kolejny suchedniowscy bad-
mintoniści potwierdzili swoją klasę i siedmiokrotnie stawali na podium, w tym 
aż pięć razy byli najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Młodzi adepci tej 
gry, występujący w Orliczu mają z kogo brać przykład. Gratulujemy!

Końcowa klasyfikacja:
kobiety debel 25+

2. Agata Kornacka/Mo-
nika Kowalczyk
mikst 30+

1. Tomasz Stopa/Monika 
Kowalczyk
mikst 35+

2. Agata Kornacka/Artur 
Pupin (Victoria Domecko)
mikst 45+

1. Marek Gałczyński/
Magdalena Koba
mężczyźni debel 45+

1. Marek Gałczyński/Tomasz Stopa
kobiety debel 45+

1. Magdalena Koba/Maria Brzeźnicka (MKS Garwolin)
mikst 55+

1. Zbigniew Przyjemski/Maria Brzeźnicka
Szymon Piasta

Turniej tenisa stołowego

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się turniej tenisa stoło-
wego dla uczniów z terenu powiatu skarżyskiego, zorganizowany przez Global 
Pharma Orlicz 1924. 

Mecze rozgrywano w kategoriach wiekowych, w których zwyciężyli: Julia 
Klimczak, Mateusz Cieślik i Borys Skarbek. Jedynka od lat organizuje tur-
nieje tenisa stołowego. To właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowa-
nia fizycznego z tej placówki, przeprowadzane tam są mistrzostwa Suchednio-
wa w tej dyscyplinie sportu. Teraz dzięki klubowi, dyrekcji szkoły oraz Urzędowi 
Miasta i Gminy, który wsparł finansowo ten turniej, w Suchedniowie mamy ko-
lejną imprezę sportową.

Były to pierwsze zawody z tego cyklu. W grudniu odbędzie się kolejny turniej.

Dwa złote medale na Mistrzostwach 
Polski

Bardzo dobrze zagrały drużyny Orlicza na Klubowych Mistrzostwach 
Polski w Badmintonie, rozgrywanych w Białymstoku. Dziewczęta gra-
jące w składzie: Pola Andrzejewska, Oliwia Obara, Gabriela Tur-
ska, Zuzanna Turska zdobyły złote medale i tytuł Mistrza Polski. 
Również chłopcy w składzie: Jakub Chrząszcz, Jakub Dulemba, 
Oscar Pawelec, Radosław Rębak, Piotr Sawicz, Aleksander Tur-
ski sięgnęli po złote medale, zdobywając tytuł Mistrza Polski. Gratulu-
jemy! Rok temu Orlicz na tych mistrzostwach wywalczył trzecie miej-
sce, a więc postęp jest widoczny. Suchedniowska szkoła badmintona 
ma się dobrze, a po wynikach można śmiało powiedzieć, że w nadcho-
dzącym czasie powinna przynieś jeszcze wiele zadowolenia. Gratula-
cje również dla trenerów Krzysztofa Glijera, Aleksandry Dąbczyń-
skiej i Krzysztofa Piątka. To już 10. i 11. medal zdobyty w tym roku 
dla suchedniowskich klubów, a 8. i 9. przez badmintonistów Orlicza.

Dziewczęta:
Orlicz - UKS AB Kraków 5:0
punkty zdobyły: w grach singlowych Zuzanna Turska, Oliwia 

Obara, Pola Andrzejewska, w deblu Obara/Zuzanna Turska 
i Pola Andrzejewska/Gabriela Turska.

Orlicz - SKB Suwałki 4:1
punkty wywalczyły: w singlu Oliwia Obara i Pola Andrzejew-

ska, w deblu Oliwia Obara/Zuzanna Turska i Pola Andrzejew-
ska/Gabriela Turska.

Orlicz - Tornado Donaborów walkower
Finał: Orlicz - Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-K. 3:1
punkty wywalczyły: w singlu Oliwia Obara, w deblu Oliwia Oba-

ra/Zuzanna Turska i Pola Andrzejewska/Gabriela Turska.
Chłopcy:
Orlicz - Tornado Donaborów walkower
Orlicz - Hubal Białystok 4:1
punkty zdobyli: w singlu Jakub Dulemba, Jakub Chrząszcz, 

w deblu Piotr Sawicz/Aleksander Turski i Jakub Dulemba/Ra-
dosław Rębak

Finał: Orlicz - Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-K. 4:1
punkty zdobyli: w singlu Jakub Dulemba, Piotr Sawicz, w deblu 

Piotr Sawicz/Oscar Pawelec i Jakub Dulemba/Jakub Chrząszcz
Szymon Piasta
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Spotkanie z Mikołajem
Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każe dziecko z prezentów się cieszy….

Dzień 6 grudnia to dzień szczególny dla dzieci, właśnie w tym dniu 
wszystkie dzieci czekają na Świętego Mikołaja. Już od samego rana 
w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Suchedniowie 
słychać było piosenki o Mikołaju. Dzieci z niecierpliwością wyczeki-
wały na gościa z siwą brodą, spoglądały na drzwi, nasłuchiwały Mi-
kołajkowego dzwoneczka. Wszystkie grupy pracowicie przygotowa-
ły się na to spotkanie.

Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i w godzinach przedpołudnio-
wych odwiedził wszystkich przedszkolaków. Nasz gość zaczął swo-
ją wizytę od najmłodszych. Niektóre dzieci po raz pierwszy witały 
Mikołaja w przedszkolu. Wszystkie bardzo przeżywały to spotkanie. 
Na niejednej twarzy można było zobaczyć niepewność i obawę, ale 
przede wszystkim radość. Każda grupa przygotowała dla Mikołaja 
krótki występ, po którym Święty rozdawał dzieciom prezenty.

Spotkanie z niezwykłym gościem sprawiło dużo przyjemności, 
uśmiechu i zabawy. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, 
a Mikołaj obiecał, że odwiedzi dzieci już za rok! Czekamy z niecierpli-
wością!        Marta Miernik


