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* 5,7 mln dotacji na inwestycje kanalizacyjne
* Jacek Żmijewski nagrodzony w letnim konkursie 

dla krwiodawców,
* suchedniowski Camping nr 140 najlepszy w Polsce,
* finiszują tegoroczne inwestycje,
* kolejny sukces Michniowian,
* w CKI rodzą się nowe pomysły,
* podsumowanie projektu Mediateka Suchedniów,
* kolejna lekcja języka angielskiego z gazetą oraz dodatek sportowy.

„Gloria Artis” dla naszych animatorów kultury

11 listopada podczas akademii Kuźnica-Miastu niezwykle do-
niosłym wydarzeniem było wręczenie Brązowych Medali Zasłużony 
Kulturze GLORIA ARTIS dla Jerzego Fąfary i Stefana Malinowskie-
go.

Czytaj na str. 3

98. rocznica odzyskania niepodległości
W Suchedniowie 11 

listopada odbyły się ob-
chody upamiętniające 98. 
rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 
W intencji Ojczyzny od-
prawione zostało uroczy-
ste nabożeństwo, po po-
łudniu odbył się koncert 
Kuźnica-Miastu.

Czytaj na str. 2 i 10

Dwustu lat pani Halino!
W dniu 3 listopada 

setną rocznicę urodzin 
obchodziła pani Hali-
na Maria Jaworowska. 
W tym wyjątkowym 
dniu nie zabrakło ży-
czeń, kwiatów i prezen-
tów.

Czytaj na str. 3

Podsumowanie projektu Suchedniowski Tryptyk Historyczny
Ponad 100 osób zgromadziło się w niedzielę 13 listopada w sali kinowej w Suchedniowskim  Ośrodku Kultury Kuźnica na trzecim i ostatnim 

spotkaniu z cyklu Suchedniowski Tryptyk Historyczny, pod hasłem PRZEDMIOTY.     Czytaj na str. 8-9
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Wydarzenia

98. rocznica odzyskania niepodległości

W Suchedniowie 11 listopada odbyły się obchody upamiętniające 
98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Uroczystości rozpoczęto odegraniem Mazurka Dąbrowskie-
go, następnie pod tablicami pamiątkowymi przy kościele parafial-
nym złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uczynili 

to: władze samorządo-
we Gminy Suchedniów, 
członkowie Spółdzielni 
Rzemiosła i Przedsię-
biorczości, Suchedniow-
skiej Korporacji Samo-
rządowej im. Stanisława 
Staszica, Rycerze Ko-
lumna i Strzelcy. 

Na s tę pn ie  od-
pr aw iona z os t a ła 
uroczysta Msza Św. 
w intencji ojczyzny 
koncelebrowana przez 
suchedniowskich ka-
płanów. Przed ołta-
rzem pochyliły się 
poczty sztandarowe 
Gminy, szkół, organi-

zacji kombatanckich, Związ-
ku Strzeleckiego Strzelec, Ry-
cerzy Kolumba, Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. 
Homilię nawiązującą do od-
rodzenia narodowego w 1918 
roku wygłosił ks. Wojciech 
Marchewka. 

P o  p o ł u d n i u 
w Kuźnicy odbył się 
tradycyjny koncert 
Dom Kultury – Mia-
stu (czytaj na str. 10).

Jacenty Kita
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aktualności

„Mister Camiping ‘2016”
W sezonie letnim 240 campingów zrze-

szonych w Polskiej Federacji Campingu  
i Caravaningu zostało poddanych ocenie  
w ramach konkursu Mister Camping. W dniu 
25 października ogłoszono wyniki. Po raz 
kolejny wśród laureatów znalazł się również  
suchedniowski Camping140.

Przedmiotem ocen konkursowych były 
w szczególności: oznakowanie dojazdu na 
camping, warunki pobytu na campingu, ta-
blica informacyjna i oznakowanie wewnętrzne 
campingu, recepcja i usługi recepcyjne, stan 

techniczny obiektu, czystość i porządek na campingu, zagospodaro-
wanie stanowisk obozowania, urządzenia dla niepełnosprawnych, 
usługi uatrakcyjniające pobyt.

Ostateczna ocena campingów polegała na szczegółowej analizie 
materiałów otrzymanych z każdego campingu, uzupełnionych wizy-
tacjami, a także opiniami i uwagami turystów.

Tytuł Mister Camping 2016 świadczy o wysokim standardzie bazy 
campingowej, jakości usług campingowych oraz kulturze obsługi  
turystów.

Paulina Pedryc

„Gloria Artis” dla naszych animatorów kultury
11 listopada podczas akademii 

Kuźnica-Miastu niezwykle donio-
słym wydarzeniem było wręcze-
nie Brązowych Medali Zasłużony 
Kulturze GLORIA ARTIS wielo-
letnim instruktorom oraz anima-
torom kultury, działającym na co 
dzień w suchedniowskiej Kuźnicy,  
Jerzemu Fąfarze oraz Stefanowi 

Malinowskiemu. 
Uroczystego wręczenia medali dokonał wicewojewoda święto-

krzyski Andrzej Bętkowski oraz poseł na Sejm RP Maria Zuba.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego medale te przy-

znał na wniosek Andrzeja Karpińskiego. Gloria Artis nadawany jest 
osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzic-
twa narodowego.

(jaki)

Są pieniądze na inwestycje kanalizacyjne!
Prawie 5,7 mln dotacji otrzyma Gmina Suchedniów na realizację 

inwestycji kanalizacyjnych. Są to pieniądze z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
z działania Gospodarka wodno-ściekowa. Otrzyma je 14 gmin z regio-
nu – zdecydował Zarząd Województwa.

- Cieszy fakt, że z naszej gminy, jako jedynej, przeszły dwa projek-
ty. Jeden dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach: Berezów, 
Koszykowa, Jodłowa, Cmentarna i część Warszawskiej. Koszt całko-
wity to 4.809.005,53 zł, a dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwa-
lifikowanych tj. 3.847.204,42 złotych. Drugi projekt to budowa kanali-
zacji sanitarnej na ulicy Żeromskiego. Koszt całkowity to 2.280.726,00 
zł, dofinansowanie również 80% tj. 1.824.580,80 złotych – mów bur-
mistrz Cezary Błach.

Na konkurs wpłynęło 29 projektów, ostatecznie Zarząd Woje-
wództwa wskazał 14, które otrzymają dofinansowanie z RPO. W su-
mie to 97 mln 400 tys. złotych na uregulowanie gospodarki wodno – 
ściekowej.                 Jacenty Kita

Nagroda w letnim konkursie dla krwiodawców 
wylosowana

Jacek Żmijewski z Suchedniowa zo-
stał nagrodzony za oddanie krwi w letnim 
konkursie dla krwiodawców. Jego osobę 
wylosował burmistrz Cezary Błach pod-
czas podsumowania trwającej od lipca do 
końca września 9 edycji tego konkursu. 

Z naszej gminy krew 
w tym czasie oddało 42 osoby 
(ze Skarżyska-Kamiennej 390, 
ze Skarżyska Kościelnego – 47, 
z Bliżyna – 38, z Łącznej – 10, 
z Mirca – 8). Łącznie w tym 
czasie od 578 osób pobrano 
260 litrów krwi, która zosta-
ła przeznaczona na potrzeby 
lecznicze chorych leczących 
się w szpitalach wojewódz-

twa świętokrzyskiego.
(jaki)

Dwustu lat pani Halino!
W dniu 3 listopada setną rocznicę 

urodzin obchodziła pani Halina Maria 
Jaworowska. W tym wyjątkowym dniu 
nie zabrakło życzeń, kwiatów i prezen-
tów.

Dostojną jubilatkę odwiedzili z ży-
czeniami burmistrz Cezary Błach, za-

stępca burmistrza Dariusz Miernik, doradca wojewody świętokrzy-
skiego Marcin Piętak, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego 
KRUS Jolanta Nowakowska oraz Kierownik Wydziału Świadczeń 

Oddziału Regionalnego KRUS 
Dorota Moralska. Obecna była 
również najbliższa rodzina Ju-
bilatki.

Pani Halina urodziła się 3 
listopada 1916 roku we Wzdo-
le Rządowym, gdzie jej ojciec 
Ignacy Sitek (matka Stefania) 
był organistą w tamtejszym ko-
ściele. Miała troje rodzeństwa, ale już zmarli. Wraz z mężem Wacła-
wem wychowała czwórkę dzieci: Ewę, Grażynę, Waldemara i Konra-
da. Dochowała się 4 wnuczek i 4 wnuków oraz 5 prawnuczek i jednego 
prawnuka. 

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

Z okazji setnych urodzin życzymy Pani Halinie kolejnych lat 
w dobrym zdrowiu, pogody ducha, miłości najbliższych.

(jaki)
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z Prac rady Miejskiej

Burmistrz dziękuje zespołowi
Burmistrz Miasta i Gminy dziękuje osobom, które pracowały 

w zespole ds. rewitalizacji. Byli to:  Dariusz Miernik, Krzysztof 
Adamiec, Lidia Frątczak, Patrycja Gryz, Rafał Lorenz, Stanisław 
Dymarczyk, Małgorzata Ogonowska, Jolanta Pajek, Dawid Szlu-
fik, Czesław Bujnowski, Danuta Rokita, Damian Orzechowski, 
Michał Łubek, Grzegorz Michnowski, Emil Naszydłowski, Mał-
gorzata Działak, Piotr Andrzejewski, Rafał Kamiński, Agniesz-
ka Włodarczyk-Mazurek, Agnieszka Fąfara-Markiewicz, Karoli-
na Gałczyńska-Szymczyk.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

Za nami dwie sesje rady miejskiej
Miniony miesiąc był pracowity dla Rady Miejskiej w Suchednio-

wie. Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok to główny temat sesji odbytej 
27 października. Otworzyła ją i obradom przewodniczyła Małgorzata 
Styczeń – przewodnicząca rady.

Po przyjęciu bez 
zmian porządku ob-
rad głos zabrali zapro-
szeni goście. Bogusław 
Ciok, wicedyrektor PUP 
w Skarżysku-Kamiennej 
wyjaśnił, dlaczego w tym 
roku 200. osób w powie-

cie do różnych form aktywizacji zawodowej wyłonionych zostało 
w drodze… losowania. Ewa Antosik pytała burmistrza o zatrudnia-
nie w jednostkach organizacyjnych gminy radnych i członków ich ro-
dzin. –Jestem społecznikiem 30. lat i nigdy tak nie było, że zdobycie 
mandatu łączyło się z pracą – mówiła. Teresa Sułek dziękowała za wy-
budowanie oświetlenia na Stokowcu, Kazimierz Matla pytał człon-
ka zarządu powiatu Katarzynę Bilską o kwestię wykonania przejść 
dla pieszych na ul. Kościuszki po wybudowaniu chodnika. Jacek Uba 
prosił o naprawę dróg zniszczonych po opadach deszczu na Kaczce 
i Szelejtowie.

W interpelacjach radna Lidia Pikulska wniosła o dobudowanie 
oświetlenia po zachodniej stronie ul. Stokowiec, pytała też o to, czyją 
własnością są grunty, na której ta ulica leży. Małgorzata Kuszewska 
pytała o to, czy idąc śladem innych gmin, również u nas dzieci zostaną 
wyposażone w elementy odblaskowe.

Odpowiedzi udzielił burmistrz Cezary Błach. Stwierdził, że dro-
gi i ulice będą stopniowo naprawiane, większość ul. Stokowiec leży na 
gruntach gminnych, z wyjątkiem odcinka od ul. Langiewicza, który 
jest własnością PKP. Dzieci otrzymają odblaski.

Później radni określili wysokość opłaty targowej i stawek podat-
kowych na 2017 rok (czytaj na str. 6), dokonali zmian w WPF-ie na lata 
2016 – 2038, zmienili budżet na ten rok oraz zaliczyli drogę do katego-
rii dróg gminnych (dotyczy drogi objazdowej o długości 1115 m w cią-
gu ul Leśnej od ul. Placowej).

Podczas sesji udzielono również informacji nt. oświadczeń mająt-
kowych radnych, burmistrza  i osób funkcyjnych za rok 2015.
Mamy Program Rewitalizacji

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Suchedniów na lata 2016 – 2023, która umożliwi władzom 
samorządowym oraz innym uprawnionym podmiotom i partnerom 
pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na kompleksowe działania 
rewitalizacyjne, była najważniejszym punktem XXVIII w kadencji Se-
sji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej 17 listopada.

Podjęcie uchwały poprzedziła konferencja podsumowująca prace 
nad programem, którą otworzyła Karolina Gałczyńska-Szymczyk, 
kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju magistratu. Później dobre 
praktyki rewitalizacji omówił Jarosław Sawicki. 

Całość prac podsumował burmistrz Cezary Błach. –Jak się te na-
sze plany ułożą, zależy od poziomu dofinansowania, nie tylko unijne-

go. Poza terenem parku, ul. Powstańców oraz 
zalewu i jego otoczenia, program obejmuje 
obszar aż po były Marywil. To nasze spojrze-
nie w przyszłość na potencjalnego inwestora 
– mówił burmistrz.

Dyskusji na powyższe zagadnienia przy-
słuchiwała się młodzież gimnazjalna oraz 
członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Następnie burmistrz i przewodniczą-
ca rady wręczyli nagrodę za udział w letnim 

konkursie dla krwiodawców, którą otrzymał Jacek Żmijewski.
Później głos zabrał starosta Jerzy Żmijewski, który poinformo-

wał, że powiat ma w planach przebudowę ul. Żeromskiego w 2018 roku 
(po wybudowaniu przez gminę 
kanalizacji – zmodernizowany 
kawałek drogi na końcu ulicy, 
wykonany w ramach remon-
tu mostu, nie ulegnie przy tym 
dewastacji). W 2017 roku po-
wiat wspólnie z gminą opracu-
je projekt budowy chodnika na 
ul. Zagórskiej (realizacja w 2018 
roku), wyremontuje chodnik na wysokości poczty w Suchedniowie 
oraz albo dokończy chodnik od Mostek do rogatek gminy, lub dokoń-
czy modernizację chodnika na ul. Langiewicza do ul. Słonecznej. 

W dalszej części Ewa Antosik zwróciła uwagę na bałagan obok 
cmentarza i konieczność naprawy ul. Harcerskiej, Tomasz Piwko 
zwrócił uwagę na zły stan ul. Topolowej, Marian Leski sugerował 
wprowadzenie Karty Seniora, na zły wygląd przystanków na ul. Mic-
kiewicza zwróciła uwagę Alicja Mańturz. Krzysztof Ślęzak prosił 
starostę o wykonanie osadników piasku we wszystkich studzienkach 
kanalizacji deszczowej na ul. Langiewicza, Marcin Pałac prosił o roz-
ważenie przez burmistrza wystąpienia do nadleśnictwa w sprawie na-
prawy ul. Zagórskiej. Radny prosił też o wykonanie barierki na ul. 
Kieleckiej (w rejonie Biedronki po zachodniej stronie). 

Ponadto podczas obrad radni zapoznali się z informacją o reali-
zacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w placówkach 
na terenie Gminy Suchedniów oraz podjęli uchwały w sprawie zmian 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na rok 2016, zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 
rok 2016, przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta  i Gminy  Suched-
niów na lata 2016 – 2023, przyjęcia Programu współpracy Gminy Su-
chedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2017, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nie-
ruchomości gruntowej i określenia warunków i trybu udzielania i roz-
liczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli 
ich wykorzystania.

Jacenty Kita
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inWestycje

Trwają remonty chodników
Trwają prace związane z przebudową chodnika ul. Langiewicza na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w Suche-
dniowie (około 550 mb). To pierwszy etap inwestycji. 

Wartość prac, które są wykonywa-
ne przez powiat skarżyski w ramach 
pierwszego etapu wyniesie ponad 260 
tys. zł. Środki na ten cel zagwaranto-
wał powiat skarżyski przy współfi-
nansowaniu przez gminę Suchedniów, 

która partycypować będzie w kwocie 20 tys. zł
Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe 

i ziemne oraz wykonanie podbudowy, nawierzchni, chodnika, pobo-
czy, odwodnienia i wykonanie zjazdów.

Z kolei ZRD Czesław Krogulec zakończył remont chodnika na ul. 
Dawidowicza za kwotę 49.525 zł. Dodatkowo ta sama firma wykonała 
kompleksowe czyszczenie i udrożnienie rowów przy ul. Dworcowej.

Jacenty Kita

Tegoroczne inwestycje na finiszu
Zakończył się remont 

ul. Bugaj - Telegraf. Za-
kres prac obejmował ro-
boty przygotowawcze, ro-
boty ziemne, podbudowę 
i wykonanie nawierzchni 
jezdni i parkingu z kostki 
brukowej, budowę chod-
nika, oznakowanie.

Inwestycję realizowała 
firma Zakład Robót Dro-
gowych Włodzimierz Ol-
szewski, która złożyła naj-
korzystniejszą ofertę. Koszt 
realizacji inwestycji wy-
niósł 33.922,17 zł.

Także w Krzyżce dobie-
gły końca prace związane 
z remontem drogi gminnej, 
które polegały na odbudowie rowów otwartych umocnionych płytami 

żelbetonowymi ko-
rytkowymi, wykona-
niu przepustów oraz 
zjazdów na posesje.

18 listopada za-
kończył się drugi etap 
budowy ulic i infra-
struktury osiedla Ja-
sna I i Jasna II - budo-
wa ulicy Jałowcowej 

w Suchedniowie. Zakres inwestycji obejmował m.in. budowę na-
wierzchni jezdni wraz z budową zjaz-
dów, kanalizacji deszczowej, rozbu-
dowę wodociągu. 

Przetarg na realizację zadania 
wygrała firma Zakład Robót Drogo-
wych Włodzimierz Olszewski. Cał-

kowity koszt wyniósł 
178.890,05 zł.

Zakończyła się bu-
dowa kanalizacji sani-
tarnej – Aglomeracja 
Suchedniów – I etap 
budowa kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Cmentar-
nej w Suchedniowie. 

Wykonawcą wyło-
nionym w ramach prze-
targu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Sarnot Tomasz z siedzibą w Kielcach. Przedmiot umowy obejmował 
m.in.: budowę odcinka kanału sanitarnego, roboty rozbiórkowe, ka-
nalizację grawitacyjną, budowę chodnika oraz położenie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Wartość umowy wynosi 179.334,00 zł brutto. Podczas realizacji 
zadania Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał wymiany sieci wo-
dociągowej. 

Jacenty Kita
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1,4 mld zł na rozwój kolei w świętokrzyskim
Krótsze podróże koleją - o 30 min z Kielc do Warszawy i o 20 min 

na trasie Skarżysko - Kamienna 
– Kraków. Lepsze połączenia 
kolejowe w regionie i z najwięk-
szymi miastami w Polsce oraz 
wygodne stacje i przystanki – 
taki będzie efekt realizacji Kra-

jowego Programu Kolejowego 
w województwie świętokrzy-
skim za blisko 1,4 mld zł.

Krótsze i wygodniejsze 
podróże będą m.in. dzięki 

inWestycje - gosPodarka

Most jest już gotowy
Zakończyła się rozbudowa mostu na ul. Żeromskiego w Suche-

dniowie. Prace trwały od czerwca do października. Wartość inwesty-
cji zrealizowanej przez firmę FART Sp. z o.o. wyniosła 593.977,68zł  
i została sfinansowana z budżetu 
powiatu skarżyskiego przy udzia-
le gminy Suchedniów oraz rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa.

Oficjalnego odbioru komisja do-
konała w dniu 4 listopada, a w jej 
skład wchodzili przedstawiciele in-
westora, wykonawcy, policji oraz na-
szych władz samorządowych w osobach burmistrza Cezarego Błacha 
i jego zastępcy Dariusz Miernika.

Inwestycja obejmowała wycinkę drzew oraz karczowanie krze-
wów kolidujących z zamierzeniem projektowym, odmulenie koryta 
rzeki na długości po 10 m poza obiektem, rozebranie balustrad, ro-
zebranie nawierzchni na istniejącym moście, rozebranie umocnie-

nia stożków nasypowych, rozebra-
nie gzymsów, kap chodnikowych, 
częściowe skucie płyty pomostu 
i skrzydełek, odbudowę skrzydełek, 
wykonanie płyt przejściowych wraz 
z ławą kotwioną do korpusu przy-
czółków, wykonanie płyty nadbeto-
nu, wykonanie izolacji, podbudowy 
na dojazdach w zakresie rozkopu, 

osadzenie krawężników i kotew talerzowych na moście, wykonanie 
kap chodnikowych pod balustrady na moście, wykonanie nawierzch-
ni na moście i w zakresie rozko-
pu, montaż barieroporęczy oraz 
barier drogowych, wykonanie 
nawierzchni z żywic epoksy-
dowych na kapach chodniko-
wych, wykonanie umocnienia 
stożków nasypowych i zabez-
pieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni betonowych, iniek-
cję zarysowań, uzupełnienie ubytków. Ponadto wykonano roboty 
w zakresie budowy kładki dla pieszych oraz przebudowano dojazd do 
mostu na długości 292 mb. To ostatnie zadanie możliwe było do wy-
konania z uwagi na oszczędności, jakie powstały w wyniku rozstrzy-
gnięcia przetargu.

(jaki) 

modernizacji linii Skarżysko - Kamienna – Kielce – Kozłów (nr 8). 
Projekt wart blisko 600 mln zł nie tylko pozwoli skrócić podróż, ale 
poprawi także obsługę podróżnych na stacjach. 

Aktualnie trwają prace przy wymianie torów oraz ich podłoża 
w okolicach Berezowa.

(jaki)

Znamy stawki podatkowe na 2017 rok
Radni na sesji w dniu 27 października podjęli uchwały w sprawie 

opłaty targowej oraz stawek podatkowych na 2017 rok.
Opłata targowa

Stawka dziennej opłaty targowej wynosić będzie: za sprzedaż z samo-
chodu osobowego, osobowego z przyczepą, ciężarowego lub przyczepy  
- 9 zł, za sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą lub samochodu 
dostawczego z przyczepą - 11 zł, z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza  
- 4 zł, za sprzedaż z zajmowanej powierzchni od 1 m2 - 4 zł, nie więcej 
jednak niż 751,65 zł dziennie. Stawki opłat pozostawiono na poziomie 
lat poprzednich. 
Podatek od nieruchomości
1. Od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wzglę-
du na sposób   sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,64 zł od 1 m² powierzchni;

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54  zł  
od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni;

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod za-
budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego – 2,60 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,18 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,64 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej;

e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego ;

-  garaże – 5,36  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
-  budynki gospodarcze (szopy, komórki) – 3,80 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej;
-  pozostałe (w tym budynki letniskowe) – 5.20 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej;
3. Od budowli

- 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na tej samej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą stawek podatku 
od środków transportu. Nie wprowadzono zmian i stawki zostały utrzy-
mane.
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W  g M i n i e  i  o ko l i c y

„Michniowianie” najlepsi w powiecie

W piątek 4 listopada podczas gali finałowej w Targach Kielce 
rozstrzygnęto konkurs Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 2016. 
Miło nam poinformować, że w konkursie Koło Gospodyń i Gospoda-
rzy Wiejskich 2016 pierwsze miejsce w powiecie zajęło Koło Gospodyń 
Wiejskich Michniowianie. 

Koło zostało nagrodzone przez firmy ACM Agrocentrum oraz 
Plantico, która przekazała zestawy nasion oraz cebulek, laureaci 
otrzymali także zestaw kieliszków do nalewek od Programu Rabat 
Rolniczy. 

(jaki)

Na ratowanie zabytkowych nagrobków
Tradycyjnie, 

w dniu 1 listopa-
da na cmentarzu 
parafialnym w Su-
chedniowie Towa-
rzystwo Przyjaciół 
Suchedniowa prze-
prowadziło kwestę 
na renowację za-
bytkowych nagrob-
ków. Dzięki ofiar-
ności mieszkańców 
naszego miasta, członkom i sympatykom stowarzyszenia oraz przed-

stawicielom władz 
miejskich udało się ze-
brać kwotę 4069, 10 zł 
oraz 2 euro.

Zarząd TPS skła-
da serdeczne podzię-
kowania wszystkim 
darczyńcom oraz oso-
bom zaangażowa-
nym w przygotowa-
nie i przeprowadzenie 
zbiórki publicznej. 

Jednocześnie 
pragniemy poinfor-
mować, że w chwili 
obecnej prowadzona 

jest  kompleksowa renowacja jednego z najcenniejszych obiektów za-
bytkowych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym, tj. pomnika 
nagrobnego Jana Hempla – Naczelnika Zarządu Górnictwa Okrę-
gu Wschodniego.

Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa

Marsz Wszystkich Świętych
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz ze swym opiekunem 

duchowym ks. Grzegorzem Łabędziem 31 października już po raz 
trzeci zorganizowało Marsz Wszystkich Świętych.

Na początek 
w kościele świę-
tego Andrzeja 
Apostoła w Su-
chedniowie od-
prawiono Mszą 
świętą, po której 
przed wierny-
mi stawali ko-
lejno przebrani 

za świętych suchednio-
wianie.

Byli polscy święci, 
jak Stanisław czy Jan 
Paweł II, wielu włoskich 
i południowoamery-
kańskich, choćby święty 
Juan Diego czy Joanna 
Beretta - Molla

W tym czasie Zu-
zanna Lech, szefowa 
KSM, przybliżała ich 
ciekawe życiorysy. Po 

prezentacji marsz świętych w asyście harcerzy z zapalonymi pochod-
niami przeszedł na cmentarz parafialny, gdzie uczestnicy mogli ucało-
wać relikwie Jana Pawła II, niesione podczas procesji przez Tadeusza 
Barańskiego z bractwa Rycerzy Kolumba.

(jaki)



Gazeta Suchedniowska g r u dz i e ń  20168

M e d i at e k a  su c h e d n i ó W

Szanowni Państwo!
Z ogromną satysfakcją i prawdziwą przyjemnością informuje-

my,  że zakończyliśmy realizację projektu Mediateka Suchedniów. 
Za nami trzy spotkania popularno – naukowe  z udziałem ponad 
250. mieszkańców i sympatyków Suchedniowa, a także konkurs hi-
storyczny, którego wymiernym  efektem są cztery ciekawe historie 
rodzinne gotowe do publikacji. Trwałym śladem działań projekto-
wych jest i pozostanie BARDZO WAŻNA RZECZ - Zeszyty Suche-
dniowskie. Historia nr 1/2016, które aktualnie czyta co najmniej 150 
suchedniowskich rodzin, a kolejne - mamy nadzieję - będą czytać 
przez następne dziesięciolecia. 

Trzy miesiące realizacji projektu poprzedziły półroczne przy-
gotowania. Kwotę 5 tysięcy dotacji z programu FIO pomnożyliśmy 
dzięki ludzkiej pracy i zaangażowaniu. Pragniemy zatem gorąco  
podziękować wszystkim osobom, które w różny sposób wspiera-
ły realizację projektu: burmistrzowi – Cezaremu  Błachowi  - za 
wsparcie pomysłu i objęcie projektu patronatem; Partnerom - pani 
Małgorzacie Wiśniewskiej i pracownikom Miejsko – Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Suchedniowie, panu Andrzejowi Karpińskie-
mu i pracownikom SOK Kuźnica, pani Magdalenie Przyjemskiej 
– z Wydziału Rozwoju i Strategii UMiG w Suchedniowie; Autorom 
testów: panom Pawłowi  Zubińskiemu, Piotrowi  Skucha, Krzysz-
tofowi  Karbownikowi, pani Agnieszce Włodarczyk – Mazurek  
oraz redaktorowi naczelnemu – panu Marcinowi Medyńskiemu; 
Członkom komisji konkursowej: panu Krzysztofowi Zemeła i pa-
niom Annie Pasek i Zofii Wójcickiej Prelegentom: panom Szymo-
nowi Piaście i Andrzejowi Grabkowskiemu oraz pani Ewie Koło-
mańskiej. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za ujęcie zaproszeń 
dla mieszkańców w ogłoszeniach parafialnych.

Dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Suche-
dniowa, licznie i aktywnie uczestniczącym w spotkaniach popular-
no – naukowych. Państwa obecność i zaangażowanie jest dowodem, 
że nasza działalność jest ważna, potrzebna i warta kontynuacji. 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
Karolina Gałczyńska-Szymczyk 

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek 
Paulina Pedryc

Iwona Berlińska
Piotr Berliński

Suchedniowski Tryptyk Historyczny - Wydarzenia
W dniu 23 października 

odbyło się II spotkanie w ra-
mach cyklu Suchedniowski 
Tryptyk Historyczny – Wy-
darzenia. Sala lustrzana 
Kuźnicy znów licznie wypeł-
nili mieszkańcy, co świadczy 
po pierwsze o tym, że projekt 
trafił w społeczne zapotrze-

bowanie, po wtóre mieszkańcy (dodajmy, że przede wszystkim star-
sze pokolenia) interesują się przeszłością i naszym lokalnym dziedzic-
twem historycznym i kulturowym.

Moderatorami spotkania byli Piotr Berliński i Andrzej  
Grabowski. 

Najpierw kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziejów Su-
chedniowa i okolicy przedstawił Szymon Piasta. Ewa Kołomańska 
zaprezentowała referat na temat pacyfikacji Michniowa i jej wpływie 
na kształtowanie się pamięci o pacyfikacjach wsi polskich.

Porównała Michniów do rozlicznych pacyfikacji na terenie Polski 
i przypomniała historię powstawania Mauzoleum w Michniowie. 

Organizatorzy spotkania zapoznali przybyłych z rozlicznymi cie-
kawostkami dotyczącymi historii Suchedniowa z przestrzeni jego 
dziejów m.in. sporem między właścicielami kuźnic Berezą i Suchynią, 
noclegiem w Suchedniowie księcia Józefa Poniatowskiego, wynalaz-
kach technicznych mieszkańców osady. Dowiedzieliśmy, że przed II 

wojną światową opłacało się być w Suchedniowie rzeźnikiem, o tym, 
jak w klubokawiarni Szarotka tętniło pod koniec lat 60.tych i w latach 
70.tych życie kulturalne, a na zabawach tanecznych bawiło się nawet 
300 osób!

Na koniec odbyła się dyskusja, a głos zabrali m.in. Anna Pasek, 
Magdalena Dąbrowska-Tabor, Maria Markiewicz i Mieczysław Ku-
bala.

Jacenty Kita
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Suchedniowski Tryptyk Historyczny. 
Ludzie - Wydarzenia - Przedmioty

Ponad 100 osób zgromadziło się w niedzielę 13 listopada w sali 
kinowej w Suchedniowskim  Ośrodku Kultury Kuźnica na trzecim 
i ostatnim spotkaniu z cyklu Suchedniowski Tryptyk Historyczny pod 

hasłem PRZEDMIOTY.  
Podczas spotkania w krót-

kich prezentacjach przedstawio-
ne zostały kultowe przedmioty 
związane z Suchedniowem. Opo-
wieści  były dynamiczne i różno-
rodne  - każda z rzeczy przedsta-
wiona została przez inną osobę: 
o zabawce ludowej opowiedział 
twórca ludowy – Włodzimierz 
Ciszek, o konspiracyjnej produk-
cji stenów - dwie licealistki - Zo-

fia Obarska i Weronika Miernik. 70 – letnią historię motoru dziadka 
streściła Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, o misach i innych przed-
miotach produkowanych  w fabryce Antoniego Wędrychowskiego 
opowiedział Zdzisław 
Wędrychowski. FUT-
-owski, kultowy wózek 
widłowy tzw. RACZEK 
-  przedstawił Piotr Ber-
liński, o Gazecie Suche-
dniowskiej z 1929 roku 
i o jej wznowieniu w 1992 
opowiedzieli Andrzej 
Karpiński i Mariusz 
Pasek. Żeliwne odlewy 
Starkego - zaprezentował Paweł Zubiński.

Publikację z 1987 roku pod nazwą Zeszyty Suchedniowskie wspo-
minały  Magdalena Dą-
browska-Tabor i Halina 
Radziejewska – przed-
stawicielki zespołu re-
dakcyjnego tego wydaw-
nictwa.

Mimo wcześniej-
szych zapowiedzi, kolej-
ny punkt programu nie-
dzielnego spotkania był 
prawdziwą niespodzian-
ką, bowiem  forma i treść 
publikacji Zeszyty Su-
chedniowskie. Historia. 

Nr 1/2016 aż do tej chwili pozostawały tajemnicą. Każdy z uczestni-
ków spotkania otrzymał egzemplarz książki w prezencie. Publikacja 
ta będzie miała charakter cykliczny. Kolejny numer planowany jest 
w połowie roku 2017 na 
uroczystość związaną z ju-
bileuszem 55.lecia nadania 
praw miejskich dla Suche-
dniowa.

Niedzielne spotkanie 
było też okazją do podsu-
mowania wyników kon-
kursu historycznego Od-
kurzone wspomnienia 
– historia mojej rodziny na 
tle dziejów  Suchedniowa 

i okolic. Prace konkursowe ocenione zostały przez komisję w składzie: 
Iwona Berlińska - przedstawicieli Organizatora, historyk, Piotr Ber-
liński - przedstawicieli Organizatora, historyk, Agnieszka Włodar-
czyk – Mazurek - przedstawicieli Organizatora, historyk sztuki, Anna 
Pasek - przedstawiciel Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego – Oddział Suchedniów, Zofia Wójcicka – emery-
towana nauczycielka historii, Krzysztof Zemeła - przedstawiciel Pol-

skiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Skarżysku-Kamiennej. 
Pierwszą nagrodę w wysokości 450 zł otrzymał Kacper Wikło za pra-

cę Za baby, za dziada 
Kacper opowiada, dru-
gą – Zuzanna Żołądek 
– 350 zł za Historię Ro-
dziny z obrazem w tle, 
dwie trzecie nagrody po 
200 zł odebrały Natalia 
Tusznio za historię ro-
dziny suchedniowskich 
fryzjerów oraz Maria 
Wędrychowska z opo-
wieść o znanej i zasłu-

żonej suchedniowskiej rodzinie Wędrychowskich.
Suchedniowski Tryptyk Historyczny Ludzie – Wydarzenia – 

Przedmioty, publikacja Zeszyty Suchedniowskie. Historia. Nr 1/2016,  
a także nagrody konkursowe zostały sfinansowane w ramach dota-
cji na realizację  projektu MEDIATEKA SUCHEDNIÓW przyznanej 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Świętokrzy-
ski Fundusz Młodych Inicjatyw.

Inicjatorem i koordynatorem projektu MEDIATEKA SUCHED-
NIÓW jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD, które-
go celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywa 
POD PRĄD
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k uź n i c a- M i a s t u

Koncert z okazji 98, rocznicy odzyskania 
niepodległości

W piątek 11 listopada br. z oka-
zji obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w suchedniowskiej 
Kuźnicy odbył się uroczysty kon-
cert pn. Kuźnica-Miastu. Święto 11 
listopada to symbol miłości ojczy-
zny, walki o wolność, symbol wiary 
i zwycięstwa.

Koncert rozpo-
czął się od uroczy-
stego wykonania 
hymnu państwo-
wego, a następnie 
dyr. Kuźnicy An-
drzej Karpiński 
serdecznie powitał 
zaproszonych gości, 
zgromadzoną pu-
bliczność oraz za-
prosił do wysłucha-

nia i obejrzenia programu okolicznościowego pt. Pisk Białego Orła, 
przygotowanego przez uczniów suchedniowskiego Gimnazjum, pod 

kierunkiem nauczycieli: Anny Salwy, Iwony Berlińskiej, Anny Świe-
tlik oraz Andrzeja Jańca. Ciekawy oraz bogaty program obfitował 
w różne formy artystycznego przekazu: teatralne, wokalne, taneczne 
oraz recytacyjne. Tym razem w rolę aktorów wcielili się: Poeta - Mar-

cel Podniesiński, 
Dziadek - Kasper 
Mik, Jędrek - Mar-
cel Mik, Tata - Kac-
per Stando, Babcia 
- Wiktoria Lasota, 
Mama - Wiktoria 
Bogusiewicz, Fra-
nek - Mateusz Ku-
szewski, Kot - Mar-
ta Świtek, Jagnisia 
- Zuzanna Żołą-

dek, Ania - Klaudia Mikołajczyk, Biały Orzeł - Ania Kazarjan, Stro-
fy - Klara Kowa-
lik, Kinga Kowalik, 
Weronika Adamiec, 
Basia - Kinga Matla, 
Zosia  Patrycja Wi-
kło.

Następnie na su-
chedniowskiej sce-
nie zaprezentowała 
się w trzech odsło-
nach Formacja Ta-
neczna AXIS, pro-
wadzona przez instruktorkę Katarzynę Moskal. Mogliśmy obejrzeć 
nowe, kolorowe prezentacje pt: Swing, Chocolate oraz Czas. 

Kolejnym punktem programu był występ suchedniowskiego Chó-
ru Senior pod dyrekcją Jerzego Fąfary, przy akompaniamencie Dariu-
sza Figarskiego. W wykonaniu chóru mogliśmy usłyszeć m.in. pie-

śni pt.: Ułani, Ułani, 
Białe róże, Stary las. 
W solowych par-
tiach wystąpili Re-
gina Bujnowska 
i Ignacy Obara.

W kolejnej czę-
ści koncertu mogli-
śmy usłyszeć naszą 
Suchedniowską Or-
kiestrę Dętą, pod ba-

tutą kapelmistrza mjr. Stefana Malinowskiego, która wykonała nastę-
pujące utwory: Poloneza z filmu Pan Tadeusz kompozycji Wojciecha 
Kilara, wiązankę pieśni żołnierskich z lat 1914-1939, w tym: Wojenko, 
Wojenko, My I Brygada, Szara Piechota, Serce w plecaku. Na zakończe-
nie koncertu doszło do wspólnego występu Chóru Senior oraz Suche-
dniowskiej Orkiestry Dętej, którzy zaprezentowali Walc nr 2 Dymitri-
ja Szostakowicza. 

Paweł Zubiński
Jacenty Kita
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Moja mała Ojczyzna – Suchedniów
Na biurku przede mną leżą dwa Zeszyty Suchedniowskie, wyda-

ny w 1987 roku i nowiutki pachnący jeszcze farbą drukarską wydany 
w listopadzie 2016 r. Różnią się one w wielu aspektach, inny zespół 
redakcyjny, inni autorzy artykułów, inny papier i oprawa, inne czasy 
społeczno – polityczne. Jedno łączy, przywiązanie, miłość, do Małej 
Ojczyzny Suchedniowa, potrzeba przybliżenia; historii Suchedniowa 
młodemu pokoleniu, wiedzy o ludziach i wydarzeniach minionych lat 
i wieków.

Zeszyt z 1987 roku wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Suche-
dniowa, w nakładzie 600. egzemplarzy. Cztero osobowy skład redak-
cyjny Zeszytu; Magdalena Dąbrowska-Tabor, Jadwiga Jastrzębska, 
Anna Samborska, Andrzej Sułko, redaktor naukowy dr. hab. Adam 
Massalski. Zeszyt został wydany w roku w którym nasze miasto ob-
chodziło uroczyście Jubileusz 25-lecia  nadania praw miejskich. W Ze-
szycie znalazło się 10 artykułów w tym 6 napisanych przez suchednio-
wian, członków Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, i 4 artykuły 
napisane przez osoby zainteresowane Suchedniowem. Treść wszyst-
kich artykułów dotyczyła historii ludzi i wydarzeń związanych z Su-
chedniowem. Pewnie w wielu domach ten Zeszyt przetrwał do dziś 
i młodzi mogą po niego sięgnąć, poczytać, popytać rodziców i dziad-
ków jak żyło się 30 lat temu i jak wtedy wyglądał Suchedniów. Do 

mnie również wróciły wspomnienia z tamtych lat, szczególnie pro-
blemy związane z wydaniem Zeszytu. Przypomnę, że aby cokolwiek 
wydrukować w oficjalnym obiegu, musiało się uzyskać zgodę Urzę-
du Kontroli Prasy i Wydawnictw, każdy tekst był weryfikowany przez 
popularnie nazywaną cenzurę. Jeździłam do Kielc do tegoż Urzędu, 
zgodę otrzymałam /nie było tam treści politycznych/ i mogłam złożyć 
materiał w drukarni. Inny problem to brak papieru, brakowało wtedy 
prawie wszystkiego więc i papier musiałam dostarczyć drukarni. 

Z pomącą przyszli pracownicy Fabryki Urządzeń Transporto-
wych, gdzieś w zakamarkach magazynowych znaleziono trochę pa-
pieru na druk i okładkę, a Dyrekcja wyraziła zgodę na nieodpłatne 
przekazanie drukarni.

Zeszyt wydany przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD 
PRĄD w listopadzie 2016 r. jest pięknie opracowaną książką w której 
znajdują się artykuły popularno-naukowe, wzbogacone kolorowymi 
zdjęciami. Zachęcam do zaczytania się w tych artykułach z których 
wyłania się historia Suchedniowa z jego mieszkańcami, w dziejach na-
szej małej Ojczyzny.

Przyjęte przez Stowarzyszenie motto POD PRĄD i Tryptyk Hi-
storyczny, skojarzyłam z Poematem Karola Wojtyły – Papieża Św, Jana 
Pawła II – Tryptyk Rzymski, w którym znajduje się wiersz Strumień” 
a w nim słowa „…jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść pod prąd… . 
Piękne motto, gratuluje i życzę realizacji planów, zamierzeń i marzeń, 
dla utrwalania wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie.

Magdalena Dąbrowska - Tabor

I Ty możesz wspomóc wydanie kolejnego 
„Zeszytu Suchedniowskiego”

Wychodząc naprzeciw potrzebom wyrażonym przez środowisko 
miłośników historii Suchedniowa informujemy, że kolejna publikacja 
Zeszyty Suchedniowskie. Historia będzie miała charakter cykliczny. 

Już dziś rozpoczynamy prace nad przygotowaniem kolejnego nu-
meru, który ukaże się w połowie roku 2017 na uroczystość związa-
ną z jubileuszem 55. lecia nadania praw miejskich dla Suchedniowa. 
Przedsięwzięcie to wymaga jednak dużych nakładów pracy i środków 
finansowych. 

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich Państwa o wsparcie 
naszej inicjatywy.

Wpłat można dokonać na konto:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
38 8520 0007 2001 0002 5843 0001
Tytułem: Zeszyty Suchedniowskie
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
oraz 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD 
zapraszają do nadsyłania tekstów do drugiego numeru cyklu 

„ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE. HISTORIA”
Termin składania prac do 17 kwietnia 2017 roku 

Zasady dotyczące tekstów 
1.  Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani 

w tradycyjnej (papierowej), ani elektronicznej formie.
2.  Teksty w formacie Microsoft Word 97-2003 należy przesyłać do 

redakcji drogą mailową na adres: mediateka@suchedniow.pl
3.  Wielkość tekstu zasadniczego z przypisami - nie więcej niż 40.000 

znaków, w tym spacje. 
4.  Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadni-

czym.
5.  Układ artykułu, recenzji i sprawozdania należy redagować zgod-

nie z ogólnie przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i arty-
kuły recenzyjne muszą być poprzedzone imieniem i nazwiskiem 
autora, oraz, jeśli dotyczy, nazwą instytucji naukowej, z którą au-
tor jest związany.

6.  Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych 
materiałów zmian formalnych, wynikających z konieczności re-
spektowania zasad edytorskich, językowych itp.

7.  Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
8.  Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kiero-

wać się zasadami typowymi dla naukowych czasopism historycz-
nych wydawanych w Polsce. 

9.  Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów Suchedniowskich jest 
równoznaczne ze zgodą na poddanie się procedurze recenzowa-
nia przez recenzentów zewnętrznych (samodzielnych pracowni-
ków nauki).

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

Zapraszamy do współpracy 
Kontakt: 
e-mail: mediateka@suchedniow.pl 
tel. 41 2543 186 wew. 12 
(osoba do kontaktu – Karolina Gałczyńska-Szymczyk)
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„Emigracyjna” już po raz trzynasty
W dniu 4 listopada 2016 r. 

w suchedniowskiej Kuźnicy od-
była się XIII edycja emigracyjnej, 
czyli Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego polskiej literatu-
ry emigracyjnej im. Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego. Przybyłych 
uczestników wraz z opiekunami 
powitał dyrektor ośrodka Andrzej 
Karpiński, oficjalnego otwarcia 
konkursu dokonał burmistrz Cezary Błach.

Konkurs, w którym wzięło udział 19. recytatorów, oceniało pro-
fesjonalne Jury w składzie: Anna Paluch, Barbara Kurek i Hubert 
Guza, które po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji postanowi-
ło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda – Patry-
cja Skrocka, (Skarżysko-Kamienna), II – Konrad Dzik (Ostrowiec 

Świętokrzyski) oraz Urszu-
la Krzemińska (Bliżyn), III 
– Bartosz Sałapski (Ostro-
wiec Świętokrzyski). Na-
grodę a kat. Wywiedzione ze 
słowa otrzymał Bartosz Ja-
nowski (Skarżysko-Kamien-
na). 

Wyróżnienia otrzyma-
ły Joanna Karcz (Ostrowiec 

Świętokrzyski) oraz Magdalena  Wydra (Bliżyn). Nagrodę Specjalną 
za obiecujący debiut na 
konkursie recytatorskim 
o zasięgu ogólnopolskim 
otrzymały Wiktoria Bo-
gusiewicz (Suchedniów) 
oraz Natalia Szczypała 
(Kielce).

Po zakończonych 
prezentacjach uczestni-
cy konkursu mogli wziąć 

udział w spotkaniu z aktorką Ewą Pająk, która adeptom sztuki ży-
wego słowa starała się przekazać swoje uwagi na temat ich występów, 
udzieliła wskazówek oraz zachęciła do dalszej pracy.

Nagrody zostały ufundowane przez Suchedniowski Ośrodek Kul-
tury Kuźnica w Suchedniowie. Jury serdecznie dziękuje uczestnikom, 
instruktorom, opiekunom i organizatorom za bardzo inspirujące spo-
tkanie z literaturą emigracyjną w klimatycznym, jesiennym Suche-
dniowie. W protokole końcowym Jury czytamy: Bardzo cieszymy się, 
że w konkursie uczestniczą recytatorzy z różnym doświadczeniem sce-
nicznym, bo tworzy to znakomity klimat do dyskusji i nauki. Cieszymy 
się również, że konkurs recytatorski polskiej literatury emigracyjnej im. 

G. Herlinga-Grudzińskiego aspiruje do znakomitych konkursów z pu-
bliczną oceną prezentacji. Emigracyjna jest młodszą siostrą Staffa oraz 
Współczesnej i idzie w ślady zacnego rodzeństwa. Gratulujemy!.

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury powstałej 
na emigracji, kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej, 
konfrontacja dokonań artystycznych, integracja środowisk twórczych 
regionu i kraju oraz ukazanie związków Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego z Suchedniowem.

(jaki)

Nowa wystawa w Mauzoleum w Michniowie
Zła się nie ulęknę… Pola-

cy pomagający Żydom na Kie-
lecczyźnie w latach II wojny 
światowej - to nowa wystawa 
autorstwa Ewy Kołomańskiej 
dostępna dla zwiedzających 
w Mauzoleum w Michniowie. 

Wystawa składa się z ponad 
40. plansz, na których przed-
stawiono historię zagłady Żydów na Ziemi Świętokrzyskiej oraz zaan-
gażowanie Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli. 

Pierwszą częścią wystawy są: zdjęcia, dokumenty, relacje przed-
stawiające żołnierzy oddziałów 
partyzanckich zgrupowań Armii 
Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 
nie tylko ratowali Żydów, ale wspo-
magali ludność, która taką pomoc 
niosła. Podziemie Zbrojne chroni-
ło przed konfidentami czy szanta-
żystami, fabrykowało fałszywe do-
kumenty tożsamości dla zbiegłych 
z getta, czy wyszukiwało im bez-
pieczne kryjówki. 

Na ekspozycji pokazane zostały 
postacie duchowieństwa polskiego, 
które dawały schronienie dzieciom 
żydowskim w ochronkach, poma-

gały zamkniętym w gettach przez działające kuchnie Caritasu. Księża 
wydawali metryki chrztu, dzięki którym Żydzi mogli starać się o wy-
robienie aryjskich dokumentów.

Pozostała część wystawy to liczne historie pomocy Polaków w sto-
sunku do Żydów, nie tylko te, które zakończyły się szczęśliwie docze-
kaniem końca wojny, ale także te tragiczne, jak zamordowanie przez 
Niemców ratujących i ratowanych.

Wystawa to także zdjęcia i historie Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata – mieszkańców Ziemi Kieleckiej – w tym Marii Jedynak 
z Mostek oraz jej dzieci: Wacława, Ireny, Mieczysława oraz Heleny 
Sztando-Jedynak. Maria Jedynak medal otrzymała w 1991 roku.

A było tak. Henryk Szerman, Aleksander Moksel i Feliks Zyge-
rich byli więźniami w obozie pracy przy fabryce HASAG w Skarżysku-
-Kamiennej. Kilku mężczyzn pracujących w tejże fabryce obiecało im 
pomóc, jednak w zaplanowanym dniu ucieczki odmówili tej pomocy. 

A była to ostatnia możliwość ucieczki, gdyż obóz miał być wkrót-
ce zlikwidowany. Będąca świadkiem tej sytuacji Helena Jedynak po-
stanowiła, że nie zostawi ich w takiej sytuacji i zabrała ich do swe-
go domu rodzinnego w Mostkach. Do wsi dotarli leśnymi ścieżkami. 
Matka Heleny – Maria Jedynak, kazała synom przygotować dla nich 
kryjówki w stodole. Henryk Szerman przebywał w domu i podawał się 
za męża lub narzeczonego Ireny Jedynak. Feliksowi Zygerichowi po 
kilkutygodniowym pobycie u Jedynaków znaleziono inne schronie-
nie. Wszyscy trzej przeżyli wojnę.

Jacenty Kita
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Wolontariusze w Pracowni Orange
W dniach 26-27 październi-

ka Pracownia Orange w Mich-
niowie miała zaszczyt spotkać 
się z grupą 12. Wolontariuszy 
Fundacji Orange, którzy  bez-
interesownie wykonali remont 
(kompleksowe malowanie) obu 
pomieszczeń pracowni miesz-
czącej się w Centrum Kształce-
niowo-Integracyjnym.

Serdecznie dziękujemy za 
wzorową współpracę, okazaną 
nam życzliwość, miłą atmos-
ferę, zaangażowanie i odno-
wienie Pracowni Orange i sali 
w Michniowie, a także przeka-
zane upominki. Dzieci są bar-
dzo zadowolone z Waszej wizy-
ty, przeprowadzonych rozmów 

i atmosfery, która panowała 
podczas spotkania. Całej gru-
pie należą się słowa uznania, 
jesteście Wielcy i Kochani za 
to co robicie.

Pracownicy pragną ser-
decznie podziękować Wolon-
tariuszom. Byli to: Agnieszka 
Węcławek, Justyna Adam-
czewska, Karolina Łukasie-

wicz, Mariusz Brodowski, Mirosław Baran, Krzysztof Surdykowski, 
Rafał Saramak, Hubert Kucharek, Emil Ziemniak, Artur Siniakow-
ski, Michał Nowak, Adam Wochowski.

Wolontariuszom został przekazany upominek ufundowany przez 
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie.

Sylwia Garbala

Zacięcie teatralne w Michniowie
Po niewątpliwym suk-

cesie amatorskiego teatru 
dorosłych Centrum Kształ-
ceniowo - Integracyjnego 
w Michniowie jakim było 
wystawienie bajki pt. Czer-
wony Kapturek - aktorzy 
pracują nad nowym spekta-
klem. 

Tym razem jest to bajka 
pt. Jaś i Małgosia, w której 

zagrają: Izabela Kowalska, Małgorzata Winkler, Katarzyna Garba-
la, Agnieszka Barwicka, Magdalena Więckowska, Alicja Mańturz, 
Zenon Juchniewicz oraz Zbigniew Zaczyński, który jest jednocześnie 
autorem i wykonawcą 
scenografii, a także re-
żyserem spektaklu.

Z kolei Grażyna 
Kozieł i Sylwia Gar-
bala intensywnie pra-
cują nad Jasełkami, 
w których wystąpią 
dzieci ze świetlicy śro-

dowiskowej Stowarzysze-
nia Kuźniczy Krąg. Rów-
nolegle trwają próby teatru 
lalki i aktora nad przedsta-
wieniem w reżyserii Z. Za-
czyńskiego, które będzie 
można obejrzeć jeszcze 
w tym roku.

Co prawda daleko jesz-
cze do Dnia Kobiet, ale już 

teraz, z inicjatywy sołtys Michniowa Alicji Mańturz, trwają przygo-
towania do występu kabaretowego na Święto Kobiet. Małgorzata Fur-

mańczyk i inne mieszkanki Michniowa, zamierzają przedstawić pro-
gram kabaretowy pt. Niech się dzieje, co chce.

Obserwator

Lekcja samorządności
Idee samorządu lokalne-

go poznawali suchedniowscy 
gimnazjaliści z klas II pod-
czas lekcji samorządowych, 
które w suchedniowskim ma-
gistracie odbyły się 18 listo-
pada. Uczniów powitał bur-
mistrz Cezary Błach, w rolę 
nauczyciela wcielił się wice-
przewodniczący rady miej-
skiej.

Gimnazjaliści poznali m.in. treści zawarte w ustawie o samo-
rządzie gminnym, 
Statucie Gminy Su-
chedniów i regulami-
nie organizacyjnym 
gminy. Zwiedzi-
li również pokoje, 
w których zapozna-
wali się z zadaniami 
poszczególnych wy-
działów magistratu. 

(jaki)
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Dzień Postaci z Bajek
Bajka rozbudza to wszystko, 
co ma być zrobione w życiu dziecka

Dnia 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. W tym dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym ele-
mentem każdego dzieciństwa. 

Nasze przedszkole w tym roku aktywnie włączyło się w akcję. 

Najpierw został ogłoszony konkurs plastyczny Moja ulubiona postać 
z bajki, który właśnie w dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty. Wszy-
scy, którzy zechcieli zaprezentować dowolną techniką ulubionego bo-

hatera, otrzymali nagrody. 
Ponadto komisja w składzie 
pań: Blanki Grudniewskiej, 
Justyny Bera i Anny Treter 
wyłoniła trzy pierwsze miej-
sca oraz pracę, zasługującą na 
wyróżnienie: I miejsce – Julia 
Wiśniewska gr. III, II miejsce 
– Malwinka Rozumek gr. III, 
III miejsce – Wiktoria No-

wak gr. IV, wyróżnienie – Kornelka Brzezińska gr. III.
W poniedziałek 5 listopada nasze przedszkole zamieniło się w baj-

kową krainę. W salach poszczególnych oddziałów można było spo-
tkać, m.in. księżniczki Elzy, Czerwone Kapturki, myszki Minnie, 
wróżki, elfy, rycerzy, a nawet Kubusia Puchatka. Aby uczcić ten dzień 
zaprosiliśmy specjalnych gości, aby zechcieli przeczytać przedszkola-
kom ich ulubione bajki. Tymi gośćmi były mamy kilkorga dzieci, które 
w przebraniach postaci bajkowych odwiedziły w godzinach dopołu-
dniowych naszych wychowanków. 

Następnie udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie czekały na 
wszystkich zabawy ruchowe przy muzyce, zagadki, w których należa-
ło się wykazać znajomością bajek i baśni, a co najważniejsze panie na-
uczycielki: Monika Kamionka, Blanka Grudniewska, Anna Treter, 
Grażyna Pawlik oraz Magdalena Biskup przedstawiły przedszkola-
kom bajkę Trzy świnki. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do 
rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe 

Zwycięstwo przedszkolaków w konkursie 
plastycznym „Eko-ludek”

W Kielcach odbył się finał 
VI edycji konkursu plastyczne-
go Eko-ludek zorganizowanego 
przez Zespół Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Kra-
jobrazowych. Miło jest nam po-
informować, że trzyosobowy 
zespół (Maja Marszałek, Micha-
lina Duda, Wiktor Zagórski) 
z Przedszkola Samorządowe-
go w Suchedniowie  znalazł się 
w gronie finalistów zdobywając I miejsce. 

Zadaniem uczestników było przygotowanie przestrzenną prace 
plastyczną pod hasłem Eko-ludek – zwierzątko. Jednym z warunków 
konkursu było wykorzystanie w pracy surowców wtórnych. A głów-

ny cel to  podnoszenie świadomości 
proekologicznej i pokazanie  dzie-
ciom możliwości wtórnego wyko-
rzystywania odpadów. Starszaki 
pod opieką nauczycieli (Małgorzaty 
Nowak i Moniki Kamionka) świet-
nie poradziły sobie z tym zadaniem 
wykonując sowę przy użyciu: butelki 
i nakrętek plastikowych, folii, puszek 
metalowych, gąbki i innych tworzyw 
sztucznych. 

Uroczysty finał konkursu odbył 
się w Wojewódzkim Domu Kultury Kielcach, gdzie autorzy zwycię-
skich prac wraz z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i członkami ro-

dzin bawili się z animatorami i gościem specjalnym - maskotką Alvin. 
Następnie wszyscy laureaci  i placówki oświatowe otrzymali nagrody 
rzeczowe. Wielkie gratulacje dla przedszkolaków  i życzymy dalszych 
sukcesów. Dziękujemy rodzicom i członkom rodzin za wspólny wy-
jazd.

Monika Kamionka

książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają 
dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc 
bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. Warto też czytać 
małym dzieciom, a starszych zachęcać do samodzielnego czytania. 
Albert Einstein kiedyś powiedział: Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były 
inteligentne – czytaj im bajki. Jeśli chcesz, aby były bardziej inteligentne 
– czytaj im więcej bajek. A przecież wszyscy chcemy, aby nasze dzieci 
wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas, aby 
pomóc zrealizować przebieg tegorocznego Dnia Postaci z Bajek w na-
szym przedszkolu. 

Justyna Bera
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Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczni 
na Piątkę”

8 listopada na terenie Zespołu Szkół w Bliżynie odbyła się X edy-
cja konkursu pn. Bezpieczeństwo na Piątkę. Konkurs skierowano do 
uczniów klas piątych szkół podstawowych powiatu skarżyskiego. Miło 
nam poinformować, że na 12. rywalizujących ekip w składzie trzyoso-
bowym, III miejsce zajęła drużyna z SSP Nr 1 w Suchedniowie (Ju-

lia Zdzymira, Karol 
Tuszyński, Wiktor 
Michta) przygotowa-
na przez Dariusza 
Kowalika. 

Konkurs składał 
się z części teoretycz-
nej, w której uczestni-

cy rozgrywek rozwiązywali test z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie 
podlegały również prace plastyczne na temat Daj się zobaczyć.

Jury w składzie asp. Paweł Rycer-
ski, mł. asp. Damian Szwagierek i st. 
sierż. Tomasz Berus wyłoniło zwy-
cięzców: miejsce I – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Skarżysku- Kamiennej, 

II – Szkoła Podstawowa w Odro-
wążku, III – Szkoła Podstawowa  Nr 1 
w Suchedniowie.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, puchary i pamiątkowe na-
grody. Swoje gratulacje przekazał m.in.  p. o. Komendanta Powiato-

wego Policji w Skarży-
sku- Kamiennej insp. 
Tomasz Śliwiński 
oraz Wójt Gminy Bli-
żyn Mariusz Walach-
nia oraz naczelnik 
skarżyskiej drogówki 
Mariusz Sokołowski. 
Szef skarżyskich poli-
cjantów podziękował 

wszystkim dzieciom i opiekunom grup za wzięcie udziału w konkur-
sie, podkreślając jednocześnie wagę takich rozgrywek w kontekście 
bezpiecznych zachowań na drodze. Podobnie uczył wójt Mariusz Wa-
lachnia, zapraszając – wspólnie z dyrektorem Józefem Nowakiem, 
w przyszłym roku w gościnne progi szkoły.

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasz powiat w konkur-
sie finałowym w Kielcach.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiato-
wa Policji w Skarżysku- Kamiennej.

Opr. DSz, (jaki)
Zdjęcia: Jacenty Kita

waniu środków psy-
choaktywnych przez 
dzieci i  młodzież. 

Asp. Anna Sła-
wińska edukację ro-
dziców przeprowadzi-
ła w oparciu o walizkę 
narkotykową z atrapa-
mi środków odurzają-
cych i substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów służących do 
zażywania, porcjowania, przechowywania oraz ukrywania narko-
tyków. Omówiono skutki zdrowotne i  symptomy, jakie można za-
obserwować u osoby odurzonej substancją narkotyczną. Wskazano 
również instytucje pomocowe i podano numery telefonów, pod któ-

re należy dzwonić, jeśli zaobser-
wujemy niepokojące zachowanie 
dziecka. Rodzice obejrzeli rów-
nież prezentację multimedialną 
przygotowaną przez Małgorzatę 
Ledwójcik. Przedstawiono w niej 
dane statystyczne dotyczące za-
żywania środków odurzających 
przez dzieci młodzież w woje-
wództwie świętokrzyskim. 

Rodzice i nauczyciele z dużym zainteresowaniem wysłuchali prze-
kazywanych informacji i zapoznali się z atrapami z walizki. Spotka-
nie przyczyniło się do podniesienia poziomu wiedzy na temat proble-
mów związanych z  używaniem środków psychoaktywnych. Mamy 
nadzieję, że będzie ono impulsem dla rodziców do zwiększenia troski 
o dziecko w kwestii uzależnień.

Mali patrioci w przedszkolu
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!
Tym co zmarli za Ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa

W czwartek w na-
szym przedszkolu od-
była się  uroczysta aka-
demia z okazji Święta 
Niepodległości. Średnia-
ki z oddziału II wraz ze 
swoimi wychowawczy-
niami przygotowały na 
tę okazję montaż słow-
no - muzyczny, w trak-
cie którego recytowa-

ły wiersze i śpiewały 
pieśni patriotyczne. 
A wszystkie dzieci 
w strojach galowych, 
dumnie prezentując 
biało - czerwone ko-
tyliony zaśpiewały, 
stojąc na baczność, 
hymn Polski Mazurek 
Dąbrowskiego. Uro-
czystość zakończyło 
wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznej Legiony.  

To była prawdziwa lekcja wychowania patriotycznego. 
Grażyna Pawlik

Wywiadówka profilaktyczna w SSP w Ostojowie
Wywiadówka profilaktyczna w Ostojowie to efekt współpracy 

szkolnego pedagoga, powiatowej policji i PSSE w Skarżysku Kamien-
nej. 15 listopada gościliśmy asp. Annę Sławińską z Powiatowego Ko-
misariatu Policji w Skarżysku Kamiennej i Małgorzatę Ledwójcik z  
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Skarżysku Kamien-
nej.

Głównym celem spotkania było przeciwdziałanie zjawisku nar-
komanii oraz ograniczenie używania narkotyków przez dzieci i mło-
dzież. Zarówno pedagogom jak i  policji zależy przede wszystkim na 
zwiększeniu zaangażowania rodziców w  działania zapobiegające uży-
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Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji 
w SSP w Ostojowie

Dobrze jest żyć w społeczeństwie bez przemocy i krzywd wobec 
innych ludzi. Szacunek dla innych, zrozumienie, współczucie dla po-
krzywdzonych przez los i  chorych, słabszych to wartości dające szan-

sę na stworzenie bardziej 
przyjaznego otoczenia. 
Każda okazja jest dobra 
do tego, żeby być  miłym, 
szanującym i otwartym na 
innych. 

16 listopada obcho-
dzony jest Międzyna-
rodowy Dzień Toleran-
cji. Zgodnie z intencjami 

UNESCO ma to być czas refleksji nad naszymi postawami wobec in-
nych. Uczniowie SSP w Ostojowie mieli okazję zastanowić się, czy za-
wsze są życzliwi i nie sprawiają komuś przykrości. Do tego dnia dzie-
ci przygotowywały się już wcześniej. Na zajęciach pozalekcyjnych 
w świetlicy plastycznej zrobiły z  kartonu duże drzewo, które zostało 
wykorzystane do ekspozycji efektów zajęć. 

W środę 6 listopada, pedagog przeprowadziła zajęcia warsztato-
we. Klasy młodsze wysłuchały bajki o Smoczej rodzinie oraz wiersza 
Emilii Wazner pt. Wyspa Tolerancji. Natomiast uczniowie klas IV-VI 
obejrzeli film paradokumentalny pt. Urodziny Maćka, w którym twór-
cy poruszają kwestie związane z poszanowaniem cudzej wiary, pocho-
dzenia, wyglądu, obyczajów i klasy społecznej.

Zarówno młodsze jak i starsze dzieci chętnie dyskutowały na te-
mat postaw wobec osób różniących się z różnych względów od reszty 
społeczności. Miały do wykonania różne zadania, między innymi wy-
szukiwały wyrazy mówiące o tolerancji i  te, które są zaprzeczeniem 
zachowań tolerancyjnych. Uczyły się, że tolerujemy takie postawy i  
zachowania, które nie 
krzywdzą i nie wpły-
wają w sposób nega-
tywny na innych. 

W trakcie zajęć 
wszystkie dzieci wy-
cięły piękne kolorowe 
liście, na których wy-
pisały hasła świadczą-
ce o tolerancji. Zosta-
ły one zawieszone na 
Drzewie Tolerancji, które zostało wyeksponowane na szkolnym holu, 
by budzić refleksję nie tylko u uczniów, ale i dorosłych.

Śladami Chopina w Żelazowej Woli i w Warszawie
W ramach innowacji pedagogicznej Mój Chopin wybraliśmy się na 

dwudniową wycieczkę śladami Fryderyka Chopina. Najpierw odwie-
dziliśmy Żelazową Wolę, gdzie znajduje się dworek, w którym urodził 
się słynny kompozytor. Spacerowaliśmy po pięknym parku nad rzeką 
Utratą, słuchając rozbrzmiewającej wokół muzyki Chopina. 

Następnie udaliśmy się do Warszawy, gdzie zobaczyliśmy Dwo-
rzec Centralny i Pałac Kultury i Nauki, który góruje nad miastem. 

Późnym popołudniem odbyli-
śmy spacer pod budynek Sejmu, 
a w Muzeum Narodowym  obej-
rzeliśmy wystawę malarstwa pol-
skiego. Największe wrażenie zro-
bił na nas ogromny obraz Jana 
Matejki Bitwa pod Grunwaldem.  
Zwiedziliśmy też wystawę  po-
święconą odkryciom polskich ar-
cheologów w Egipcie.

Drugi dzień wycieczki rozpo-
częliśmy od Muzeum Fryderyka 
Chopina. Zwiedziliśmy wystawę  
poświęconą  słynnemu pianiście  
i uczestniczyliśmy w warszta-
tach dotyczących wpływu muzy-

ki ludowej na twórczość Chopina. 
Tańczyliśmy krakowiaka, oberka 
i mazura.  W parku  obok muzeum 
zaciekawiła nas grająca ławeczka. 
Natknęliśmy się jeszcze na takie ła-
weczki na Krakowskim Przedmie-
ściu. Rozbrzmiewała z nich muzy-
ka Chopina. Nieopodal muzeum 
na skwerze przy ulicy Tamka zo-
baczyliśmy figurę  złotej kaczki ze 
znanej legendy o Warszawie. 

Następnie udaliśmy się Trak-

tem Królewskim w poszukiwa-
niu śladów Chopina. W Kościele 
św. Krzyża zobaczyliśmy miejsce, 
w którym spoczywa jego serce  
sprowadzone z Paryża do Polski.  
Byliśmy też w Kościele Wizytek, 
w którym bywał Chopin w cza-
sach licealnych. Podziwialiśmy 
piękne zabytki na Krakowskim 
Przedmieściu, m.in. Uniwersytet 
Warszawski, Pałac Prezydencki 
i inne zabytkowe budowle. Naszą 
uwagę zwróciły okazałe pomni-
ki: Mikołaja Kopernika, księcia 
Józefa Poniatowskiego, Adama 
Mickiewicz i Józefa Piłsudskiego. 
Mieliśmy też okazję przyjrzeć się 

z bliska zmianie warty przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza. Duże wrażenie zrobił 
na nas Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta 
oraz Zamek Królewski. W Zamku obejrze-
liśmy multimedialną wystawę poświęconą 
jego historii, zniszczeniu i odbudowie.  Ry-
nek Starego Miasta oczarował nas przepięk-
nymi kamieniczkami, swoistym klimatem 
i pomnikiem warszawskiej Syrenki. W dro-
dze do stacji metra Ratusz-Arsenał mijali-
śmy ogromny budynek Teatru Wielkiego 
i Opery Narodowej.  Podróż  zakończyliśmy 
na stacji metra Kabaty. 

To była fascynująca wycieczka po starej, 
zabytkowej Warszawie Fryderyka Chopina, 

a jednocześnie po  nowoczesnym, największym mieście w Polsce. 
Uczniowie klasy V SSP w Ostojowie
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Odwołanie dyżurów w gminach LGD
Informujemy, iż na czas trwania naboru wniosków w ra-

mach przedsięwzięć:
I. II. 1. Uruchamianie działalności gospodarczej
I. II. 2. Rozwój działalności gospodarczej
I.III.5. Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodni-

czych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów 
obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym, tj. w terminie od dnia 13 listopada 2016 roku 
do dnia 14 grudnia 2016 roku zawieszone zostają dyżury pracownika 
i członka zarządu w gminach obejmujących obszar działania Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry.

Osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje do Biura Stowa-
rzyszenia w Bielinach, ul. Partyzantów 3,  od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Są pieniądze dla „Orlicza”
Kilka dni temu Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Orlicz  

Suchedniów podpisał umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki - 
Departament Sportu dla Wszystkich o dofinansowanie realizacji za-
dania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej.

Dotacja w wysokości 15 tysięcy złotych została przyznana 
w ramach II edycji Programu Klub, w odpowiedzi na wniosek złożony 
przez MKS Orlicz w sierpniu 2016 r.

Program Klub jest największym tego typu przedsięwzięciem orga-
nizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach I edycji 
programu kluby na terenie całej Polski otrzymały wsparcie na łączną 
kwotę blisko 24 mln zł.  Główne cele programu to wsparcie działal-
ności małych i średnich klubów sportowych, które stanowią lokalne 
centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fi-
zycznej społeczeństwa.

Dotacja przyznana dla MKS Orlicz zostanie przeznaczona na za-
kup sprzętu sportowego oraz na wynagrodzenia trenerów prowadzą-
cych zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcji badmintona i pił-
ki nożnej. Łącznie w zajęciach weźmie udział 149 dzieci i młodzieży 
– dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 18 roku życia. 

Paulina Pedryc

Obowiązek oznakowania posesji
Wielu właścicieli posesji nie pamięta o tym, że ma obowiązek ozna-

kowania posesji, której jest właścicielem. Jest to uciążliwe szczególnie 
w porze jesienno – zimowej, kiedy problem z dotarciem pod właściwy 
adres mają np. karetki pogotowia lub przedstawiciele firm kurierskich.

Tymczasem właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku ta-
bliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku 
numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287). 

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu 
skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu 
Wykroczeń (Dz. U. 2013.482).

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą 
lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umiesz-
czenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub 
placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetle-
nia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma 

istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, 
dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ra-
towania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywa-
teli.  

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków nu-
merami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne.

Przybyło ryb w zalewie

Kielecki Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego kilkanaście dni temu 
przeprowadził jesienną akcję zarybia-
nia wód w regionie świętokrzyskim. 
W Suchedniowie do zalewu wpusz-
czono 140 kilogramów jazia, 80 kilo 
karpia, 200 kilogramów lina, 100 - 
szczupaka, oraz 70 kilo coraz rzadziej 

spotykanego w naszych wodach karasia złocistego.
Łącznie  do wody trafiło 590 kilogramów ryb, ich łączna wartość 

to aż 9858 złotych. 
(jk)
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ENGLISH ?  WHY NOT.
Przepisy, blogi, programy telewizyjne o tematyce kulinarnej stały się obecnie bardzo popularne. A czy wiecie 

jak wygląda typowe angielskie śniadanie– English breakfast? Jest to ciepłe danie - dish, w którego skład wchodzą 
jajka- eggs, plastry boczku - bacon, kiełbaski - sausages, black pudding (przypominający nieco polską kaszan-
kę), pomidory - tomatoes, grzyby- mushrooms, fasolka w sosie pomidorowym – beans, brązowy sos– brownsauce 
składający się z octu balsamicznego, koncentratu pomidorowego, pieprzu czarnego i pieprzu cayenne, a dodatko-
wo podawane są tosty- toasts. Uff... po takim śniadaniu można nic nie jeść do wieczora.Jajka podawane są do śnia-
dania na trzy sposoby: jajecznica -  scrambledeggs, jajko sadzone -friedeggs lub jajka w koszulce – poachedeggs. 
Dwa pierwsze sposoby przyrządzania jajek są w Polsce znane, ale już jajka w koszulkach, czyligotowane bez skoru-
pek w wodzie, są rzadkością.Jak ugotować jajko bez skorupki? Podaję link do video https://www.youtube.com/wat-
ch?v=pAWduxoCgVk, gdzie Jamie Oliver demonstruje jak przyrządzić i podaćpoachedeggs. Jak zwykle Jamie prezentuje swoje dania w taki sposób, 
że natychmiast przychodzi ochota aby samemu spróbować.

Zupełnie nieznane w Polsce są jajka marynowane – pickledeggs. Podaję przepis, może ktoś spróbuje przygotować i podzieli się swoimi wraże-
niami?

Ingredients - składniki                     Directions – sposób przyrządzenia
•	 12	hard-boiled	eggs,	peeled			1.	Put	the	peeled	hard-boiled	eggs	in	the	large	jar
•	 1	large	empty	sterilized	glass	jar	2.	Boil	the	remaining	ingredients	together	for	5	min.
•	 4	cups	vinegar	3.	Pour	over	the	eggs	in	the	jar.
•	 1	teaspoon	salt4.	Cover;	leave	on	counter	overnight
•	 2	medium	onions,	chopped5.	Keep	in	refrigerator	for	weeks,	in	theory
•	 1⁄3	cup	sugar	6.	In	reality	if	you	loved	pickled	eggs	,	these	will	disappear
•	 1	tablespoon	pickling	spices

Słowo sandwich zwykle tłumaczone jest na polski jako kanapka, ale w Anglii sandwich to  kanapka podwój-
na, taka  jaką przygotowujemy do pracy lub do szkoły, składająca się z góry i dołu. Kromka chleba lub połowa 
bułki na której można położyć różne dodatki to open sandwich, której w Anglii nie spotyka się. 

Potrawa, która zupełnie w Polsce jest nieznana to spaghetti on toast. Jest to typowe danie które można zro-
bić z resztek spaghetti z poprzedniego dnia.No musicie przyznać, że jest to coś co trudno sobie wyobrazić. Po-
dobno angielskie dzieci ją uwielbiają. Czy chcielibyście spróbować?... ja nie bardzo.

Herbata – tea– to napój typowo angielski. Zwyczaj picia popołudniowej 
herbaty zapoczątkowany został w Anglii już w XVII. Była to dobra okazja do spotkań towarzyskich, panie mogły 
sobie swobodnie poplotkować kiedy mężów nie było w domu.Herbatę zwykle podaje się z ciasteczkami: biscuits 
-herbatniki albo scones–bułeczki,serwowane zwykle z masłem - butter, dżemem - jam i specjalną, gęstą śmie-
taną - clottedcream. Rzadko pija się tam herbatę czarną, zwykle jest to herbata z dodatkiem  mleka.Mleko nato-
miast, tak jak i inne napoje, sprzedaje się w jednostkach miary objętości zwanych pint,która równa się 0.568 litra.

Tyle z ciekawostek.  Ponieważ zbliża się okres świąteczny, opiszę coś, co z pewnością znacie ze słyszenia, ale 
sposób przyrządzenia  jest już mniej znany. Mowa tutaj o Christmas pudding,  
Podobno tradycyjny świąteczny obiad  nie może się obejść bez tego deseru. Przygotowanie, to cała ceremonia. Naj-
lepiej zacząć pracę już pod koniec września, ponieważ podobnie jak wino, deser ten, z czasem nabiera smaku.Chri-
stmas pudding ma swoją symbolikę. Trzynaście składników, wśród których są suszone owoce, oznacza Chrystusa 
i dwunastu apostołów. Zgodnie z tradycją,  składniki te miesza się ze wschodu na zachód, najlepiej drewnianą łyż-
ką, aby uczcić trzech króli. Jeśli chcemy zapewnić sobie powodzenie w nadchodzącym roku, należy chociaż raz za-
mieszać masę i pomyśleć jakieś życzenie.Tak przygotowaną masę przekłada się do misy, przykrywa  bawełnianym 
płótnem i gotuje na parze przez 5–6 godzin, po czym odstawia w chłodne miejsce. Ale to jeszcze nie koniec.Każdego 
tygodnia, pudding należy zamieszać, dolać trochę brandy i ponownie odłożyć w chłodne miejsce. Aby tradycji sta-
ło się zadość, do ciasta należy włożyć małą srebrną monetę co zapewni znalazcy szczęśliwy rok.W pierwszy dzień 
świąt pudding jeszcze raz gotuje się na parze przez ok. 2–3 godziny a potem studzi. Ponieważ pudding jest nasączo-
ny alkoholem, więc dla lepszego efektu można podać na stół płonący.

Może angielskie dania staną się dla Was inspiracją w kuch-
ni? A może chcielibyście podzielić się z  czytelnikami jakimś 
ciekawym przepisem. Zapraszam, przepisy możecie  przysyłać 
pod adresMargaretTeacher11@gmail.com do 15.12.2016 r. 

English breakfast ingredients - składniki
dish - danie directions - sposób przyrządzania
bacon - boczek sandwich – kanapka podwójna
sausage - kiełbaska open sandwich - kanapka
tomatoes - pomidory tea - herbata
mushrooms - grzyby biscuits - herbatniki
beans - fasola scones - bułeczki
toasts - tosty butter - masło
scrambled eggs - jajecznica jam - dżem
fried eggs – jajka sadzone clotted cream –gęsta śmietana
poachedeggs – jajka w koszulkach pint - półkwarta
pickled eggs – jajka marynowane Christmas pudding

Ponieważ święta zbliżają się wielkimi krokami, więc 
życzę wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku –Merry Christmas and a Happy New Year!
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Nagrodzeni w Biegu Niepodległościowym
Ewelina Magdziarz 

i Piotr Chmiel to naj-
lepsi biegacze z Gmi-
ny Suchedniów nagro-
dzeni przez burmistrza  
Cezarego Błacha za 
udział w I Biegu Nie-
podległościowym, któ-
ry 12 listopada z udzia-
łem 120. zawodników 
odbył się w Skarżysku-

-Kamiennej. Piotr Chmiel był 
również najlepszy w swej kate-
gorii wiekowej.

W pierwszym w historii 
naszego powiatu Biegu Nie-
podległościowym najlepszy 
okazał się Mykola Iukhym-
chuk z Ukrainy, który 10. ki-
lometrową trasę przebiegł 
w czasie 29 minut. Wśród ko-
biet zwyciężyła Valentyna Ki-
liarska (LKB Rudnik/Ukra-

ina). Wśród zawodników startujących z gminy Suchedniów zwyciężył 
Piotr Chmiel, drugi był Gerard Magdziarz, trzeci Krzysztof Mier-
nik, wśród pań zwyciężyła Ewelina Magdziarz, druga była Justyna 
Żołądek, trzecia Katarzyna Bilska.

Dla zawodników organizatorzy przewidzieli w klasyfikacji gene-
ralnej nagrody finansowe, dodatkowo każdy włodarz gminy należą-
cej do powiatu skarżyskiego nagrodził najlepszą biegaczkę i biegacza 
ze swojej gminy. 

(jaki)

Siatkarski turniej policjantów
27 października 

w Hali Sportowo-Re-
habilitacyjnej w Suche-
dniowie rozpoczął się IV 
Wojewódzki Turniej Poli-
cjantów woj. świętokrzy-
skiego w Piłce Siatkowej 
o Puchar Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Przewodniczącego Zarządu Woje-
wódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego. 

Rozgrywki trwały 
dwa dni. Do zawodów 
przystąpiło łącznie 13 
drużyn z poszczegól-
nych komend garnizo-
nu świętokrzyskiego, 
kieleckiego Oddziału 
Prewencji Policji oraz 
reprezentanci Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego. 

Turniej otworzył p.o. Komendanta Powiatowego Policji  
w Skarżysku - Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński w obecności  

Przewodniczącego Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Po-
licjantów Jerzego Kaniew-
skiego oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Suchedniów  
Cezarego Błacha.

Po wcześniejszym prze-
prowadzeniu losowania 
grup oraz kolejności roz-
grywanych spotkań, przy-
stąpiono do rozgrywek. 

Pierwszy dzień turnieju za-
kończył się wybraniem czte-
rech najlepszych drużyn, 
które weszły do półfinału. 
28 października wyłoniono 
zwycięzcę zawodów.

Pierwsze miejsce za-
jęła drużyna z Komendy 
Miejskiej Policji w Kiel-
cach, drugie - funkcjo-
nariusze z Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, trzecie – re-

prezentanci Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. 
Główne trofea zwycięskie drużyny odebrały z rąk Komendan-

ta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka 
oraz Przewodniczącego Zarządu NSZZ Policjantów woj. świętokrzy-
skiego Jerzego Kaniewskiego.

Komendant Augustyniak podsumowując turniej podziękował 
organizatorom i gospodarzom za przygotowanie wspaniałego wido-
wiska sportowego oraz pogratulował wszystkim drużynom biorącym 
udział w tych zawodach.

Tegoroczny turniej okazał się świetnym i emocjonującym wi-
dowiskiem sportowym. Policjanci wykazali hart ducha i siatkarskie 
umiejętności stojące na wysokim poziomie.

(jaki)

Na rozwój piłki ręcznej
We wtorek, 15 listopa-

da ruszył program Hory-
zonty aktywności fizycznej 
– dziecięca piłka ręczna, 
którego głównym celem 
jest poprawienie jakości za-
jęć wychowania fizycznego 
w świętokrzyskich szko-
łach. Skierowany jest głów-
nie do klasy I-III, w których będzie wdrażany. 

Z każdej gminy wytypowano jedną szkołę, z Suchedniowa Samo-
rządową Szkołę Podstawową nr 1. W sumie 103 szkoły podstawowe 
z każdej świętokrzyskiej gminy otrzymały zestawy do gry w piłką 
ręczną, w tym między innymi bramki, 10 piłek, znaczniki. 



Gazeta Suchedniowska20 g r u dz i e ń  2016

W  o b i e k t y W i e

e-mail: alnawi@poczta.onet.pl, jacenty.kita@wp.pl Nakład: 550 egz.


