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Powstanie Klub Seniora jako 
Ośrodek Wsparcia Dziennego

Burmistrz Cezary Błach w obecności skarbnik 
gminy Urszuli Nowak w dniu 29 listopada pod-
pisał umowę opiewającą na 1.920.000 złotych. 
Za środki te powstanie Klub Seniora jako Ośrodek 
Wsparcia Dziennego dla seniorów. 

Czytaj na str. 2

Przed nami kolejny piękny czas 
Bożego Narodzenia,

czas radości, spotkania 
z bliskimi, odpoczynku,

a nadto przebaczenia i miłości.
Pragniemy Państwu złożyć z tej 
okazji najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności, 
samych radosnych dni
wypełnionych ciepłem 
rodzinnego ogniska, 

gdzie każdy smutek idzie 
w zapomnienie,

a szczęście jest stałym gościem.
Życzymy także, aby nadchodzący 

nowy rok 2020
wypełniony był zrealizowanymi 

marzeniami
oraz sukcesami we wszystkich 

planach i zamierzeniach.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec

Promocja dwóch nowych wydawnictw 
7 grudnia w su-

chedniowskiej Kuź-
nicy odbyła się 
promocja dwóch no-
wych wydawnictw 
o naszym mieście. 
Pierwsza z nich to 
monumentalna, li-
cząca 512 stron 
książka Suchedniów. 
Monografia historyczna miasta i gminy autorstwa siedmioosobowego zespołu autorów, druga to 
Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego.

Czytaj na str. 6-7

Gala Szlachetnej Paczki
Do 19. rodzin z gmin Suchedniów i Łączna 

trafiła w tym roku świąteczna pomoc w ra-
mach akcji Szlachetna Paczka. Do potrzebują-
cych trafił opał, żywność, odzież, artykuły AGD 
a nawet okna. Jedna z paczek miała wartość aż 
7,7 tys. zł.                   Czytaj na str. 24

Niezwykły „Wieczór Tatarski” 
w „Kuźnicy”

W Polsce mieszka ich około 4000, ale 
w żyłach około  
1 mln Polaków 
płynie krew 
ich przodków. 
Mowa o Ta-
tarach. O ich 
historii, kul-
turze, archi-

tekturze, strojach i żywieniu fascynująco opo-
wiadała Lajsan Kalmietjewa, która od 13. lat 
mieszka w Suchedniowie.

Czytaj na str. 23

* Samorządy działają w bardzo niestabilnym 
otoczeniu - rozmowa z burmistrzem 
Cezarym Błachem,

* promocja Monografii Suchedniowa 
i wspomnień Janusza Trzebińskiego,

* idą święta, a towarzyszy im wiele 
wydarzeń kulturalnych i społecznych,

* nasi seniorzy są bardzo aktywni,
* harmonogram wywozu odpadów 

w 2020 roku.
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Wydarzenia

Burmistrz Cezary Błach w obecności skarb-
nik gminy Urszuli Nowak w dniu 29 listopada 

podpisał umowę opiewającą na 1.920.000 zło-
tych. Za środki te pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Społecznego powstanie Klub Seniora 
jako Ośrodek Wsparcia Dziennego dla seniorów. 

Powstanie Klub Seniora jako Ośrodek Wsparcia Dziennego
21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzy-
ma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia 
na realizację projektów związanych z pomocą 

osobom starszym, niesamodzielnym, niepeł-
nosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regio-
nie powstaną kluby seniora, dzienny dom po-
mocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego. Umowy na dofinan-
sowanie zadań podpisali wicemarszałek Rena-
ta Janik i członek Zarządu Województwa Ma-
rek Jońca.

– To są potężne środki finansowe na projek-
ty, które swoim zasięgiem obejmują dużą część 
naszego województwa – wyjaśniła wicemar-
szałek Renata Janik. – Utworzone będzie 14 
klubów seniora, 1 dzienny dom pomocy oraz filia 
ośrodka wsparcia dla osób cierpiących na choro-
bę Alzheimera. Powstaną również 2 mieszkania 
treningowe, będzie opieka bezpośrednia, w do-
mach, dla osób chorych i potrzebujących. Plano-
wane jest również uruchomienie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego – dodała wicemarsza-
łek.

Za te pieniądze na potrzeby seniorów zo-
stanie przystosowany budynek przy ul. Spor-
towej  1, zakupiony bus dla potrzeb seniorów 
oraz prowadzone będą zajęcia przez okres 3 
lat. Gmina ma już gotowy projekt techniczny na 
prace remontowe.

Jacenty Kita

- o skutkach rządowych obietnic i podwyż-
kach lokalnych, projekcie budżetu na 2020 rok, 
inwestycjach gminnych, z burmistrzem Ceza-
rym Błachem rozmawia Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Panie burmistrzu, jak 
w Suchedniowie sprawdza się metoda sa-
lami stosowana przez rząd wobec samo-
rządów? Chodzi o skutki dla finansów gmi-
ny podwyżek dla nauczycieli, zwiększenia 
najniższego wynagrodzenia do 2600,00 zł 
w 2020 roku, obniżenia PIT do 17% czy też 
zwolnienie z podatku osób do 26. roku ży-
cia.

Samorządy działają w bardzo niestabilnym otoczeniu
- Cezary Błach: Każdy samorząd, w tym tak-

że Gmina Suchedniów, silnie odczuwa wpro-
wadzane odgórnie zmiany, które wpływają na 
finanse lokalne. Wspomniane wyżej czynni-
ki, ich skutki, bardzo mocno ograniczają nasze 
możliwości inwestycyjne poprzez zmniejszenie 
dochodów i zwiększenie wydatków. Podwyżka 
pensji minimalnej to dodatkowy koszt prawie  
3 mln zł w skali całej Gminy. Środki te trzeba 
w jakiś sposób zabezpieczyć w przyszłorocznym 
budżecie, czyli albo zwiększyć wpływy, albo 
ciąć wydatki i rezygnować z planów inwestycyj-
nych lub odłożyć je w czasie. Podobne działanie 
na nasz budżet mają podwyżki dla nauczycieli. 
Przykład z czterech miesięcy tego roku poka-
zuje rosnącą dziurę budżetową. Wzrost wyna-
grodzeń nauczycieli od września do grudnia to 
dodatkowy koszt 244.000 zł, podczas gdy otrzy-
maliśmy jedynie 140.409 zł dodatkowej sub-
wencji na ten cel. Czyli ponad 100 tys. zł trzeba 

było dołożyć. Przekładając to na cały rok 2020 
skutki tych podwyżek to 400 tys. zł dla naszego 
budżetu. To strona  wydatkowa. Po stronie do-
chodów na 2020 r. mamy jedynie symboliczny 
wzrost subwencji oświatowej (213.000 zł), wy-
równawczej (19.000 zł), udziału w podatkach 
(271.000 zł). Zestawiając ten znaczący wzrost 
wydatków i niewielki wzrost dochodów mamy 
obraz budżetu na 2020 rok. 

- Czy to ten nagły wzrost wydatków jest 
przyczyną podwyżek podatków i opłat za 
wywóz śmieci?

- To dwa różne zagadnienia. Jak wspomnia-
łem wyżej, Gmina zmuszona jest zabezpieczyć 
środki finansowe na  rosnące wynagrodzenia 
nauczycieli i skutki podniesienia pensji minimal-
nej, gdzie wydatki rosną grubo ponad 3 mln zł, 
a dochody jedynie o 500 tys. zł. Aby zlikwidować 
ten deficyt trzeba było podnieść podatki lokalne 
(daje to dodatkowe dochody w wysokości 700 
tys. zł), zrezygnować z niektórych planowanych 
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naSza rozmoWa
na 2020 rok, a jeszcze nierozpoczętych inwesty-
cji oraz odsunąć w czasie kolejne. 

Gospodarka odpadami to odrębne zagadnie-
nie. System ten powinien się bilansować zgod-
nie z odgórną zasadą zanieczyszczający pła-
ci. A ceny na wysypiskach rosną, podobnie jak 
i opłaty środowiskowe. Wzrost pensji minimal-
nej to również wzrost kosztów działalności firm 
funkcjonujących na rynku. Te oraz wiele innych 
czynników (wynikających również ze zmian 
ustawowych dotyczących gospodarki odpado-
wej) powoduje, że ceny w przetargach na odbie-
ranie śmieci drastycznie rosną - również w na-
szym przypadku. W 2019 roku za odbiór śmieci 
płaciliśmy 717.600 zł. W przetargu na 2020 rok 
jest to ponad 1,5 mln zł!  Należy również li-
czyć się z tym, że w kolejnych latach może być 
jeszcze drożej. Wynika to nie tylko z rosnących 
kosztów, ale również z narzuconego odgórnie 
sposobu płacenia za wywóz śmieci. Dotychczas 
Gmina płaciła ryczałtowo, tzn. tyle samo nieza-
leżnie od ilości odebranych odpadów. Od 2020 r. 
musimy płacić za każdą tonę. Oznacza to, że im 
więcej wyprodukujemy odpadów, tym więcej 
będziemy płacić za ich odbiór, wywóz i zago-
spodarowanie.

- A jaki wpływ mają te decyzje na gmin-
ne inwestycje planowane na przyszły rok?

- Bardzo duży. Jak już wspomniałem zmusze-
ni jesteśmy zrezygnować z rozpoczynania no-
wych inwestycji w 2020 r. Gmina w pierwszej 
kolejności ma obowiązek zabezpieczyć środki na 
bieżące funkcjonowanie i płatności z tytułu już 
zawartych umów. Dopiero to co zostanie, może 
być przeznaczone na nowe inwestycje. To jest 
tak jak w domu. Mamy dochody i wydatki. Pla-
nujemy np. zakup nowego telewizora. Okazuje 
się jednak, że rosną ceny prądu, żywności, itp., 
czyli nasze koszty bieżącego codziennego egzy-
stowania rosną, a dochody nie wzrastają. Musi-
my niestety zrezygnować z nowego telewizora 
i zabezpieczyć w pierwszej kolejności wszystkie 
niezbędne do codziennego życia wydatki. 

Generalnie zarówno samorządy jak i firmy 
działają obecnie w bardzo niestabilnym finan-
sowo otoczeniu. Musimy ograniczać nowe wy-
datki również z uwagi na ryzyko wzrostu kolej-
nych cen towarów i usług.  Mam tu na myśli np. 
ceny prądu, które mogą drastycznie wzrosnąć 
w 2020 r. Wtedy znów koszty funkcjonowania 
Gminy wzrosną i trzeba będzie znaleźć dodatko-

we środki na pokrycie rosnących wydatków.
- To proszę powiedzieć o aktualnie reali-

zowanych dużych inwestycjach.
- Aktualnie realizujemy dwie duże inwe-

stycje. Pierwszą z nich jest budowa obiektów 
sportowych przy szkole przy ul. Szarych Szere-
gów o wartości prawie 7 mln zł obejmująca salę 
sportową, boisko typu Orlik i boisko wielofunk-
cyjne. Drugą jest przebudowa ul. Powstańców 
1863 r. i Krótkiej o wartości ponad 8 mln zł. Są 
to więc zadania o wartości 15 mln zł, na które 
musimy w pierwszej kolejności zabezpieczyć 
środki finansowe, ponieważ umowy są już za-
warte. I niestety, aby inwestycje te mogły być 
realizowane musimy zaciągnąć kredyt w 2020 r. 
Dzieje się tak dlatego, ponieważ nasze dochody 
zmuszeni jesteśmy przeznaczyć na wspomniane 
wyżej wydatki związane z bieżącymi kosztami 
funkcjonowania Gminy, które nie są od nas za-
leżne, a wynikają z odgórnych decyzji.

Z mniejszych, ale zdecydowanie potrzebnych 
i służących wszystkim inwestycji, planujemy 
wybudować w 2020 r. windę dla osób starszych 
i niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy.

- Czy coś się dzieje w sprawie budowy 
ronda obok „Tesco” oraz modernizacji dro-
gi wojewódzkiej nr 751?

- Gmina planuje zmianę organizacji ruchu 
na ulicy Kieleckiej w okolicy Tesco, polegającą 
m.in. na likwidacji wysepek, które utrudniają 
wyjazdy z posesji, ul. Słowackiego itp. Chcemy 
również w ramach tego zadania przebudować 
samo skrzyżowanie. W tym celu Gmina zawar-
ła porozumienie z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego o wspólnej realizacji tej in-
westycji celem wykorzystania opracowanej już 
przez Województwo Świętokrzyskie dokumen-
tacji projektowej na budowę ronda.  Gmina 
złożyła też wniosek o dotację z Funduszu Dróg 
Samorządowych, a środki na wkład własny ma 
zapewnić Województwo Świętokrzyskie. Inwe-
stycja ta może więc zostać zrealizowana bez an-
gażowania naszych środków finansowych. Gmi-
na zleciła wyodrębnienie tego zadania z całości 
projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 751 i opracowanie projektu wykonawcze-
go. Jesteśmy już w posiadaniu tej dokumenta-
cji. Jedynym problemem pozostaje przekazanie 
Gminie przez Województwo praw z decyzji ZRID 
(to takie specjalne pozwolenie na budowę), bez 

których nie możemy przystąpić do rozpoczę-
cia prac budowlanych. Wystąpiliśmy pisemnie 
o przekazanie nam prawa do wykonania tej in-
westycji. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi (najprawdopodobniej chodzi tu o wątpliwo-
ści natury prawnej). Jeżeli nie będzie możliwości 
prawnej przekazania nam tych praw do ZRID, to 
niestety nie będziemy mogli wybudować ronda. 

Ale na razie jesteśmy pełni nadziei i optymi-
zmu, że uda się przezwyciężyć wszelkie trudno-
ści i w przyszłym roku będzie można rozpocząć 
pierwsze prace.

Jeżeli mówimy natomiast o dalszych etapach 
przebudowy tej drogi to czynimy starania, aby 
po wybudowaniu ronda Województwo Świę-
tokrzyskie przystąpiło do przebudowy ul. Mic-
kiewicza i Bodzentyńskiej. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z Panią Agnieszką Buras – Radną Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego, która 
mocno wspiera te działania. Pani Radna złożyła 
wniosek o ujęcie tej inwestycji w budżecie Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.  

- Ma pan chyba też dobrą informację 
dla seniorów.

- Tak. Otrzymaliśmy dotację (prawie 2 mln zł) 
na utworzenie w Suchedniowie Klubu Seniora. 
Będzie to przedsięwzięcie, które również nie bę-
dzie angażowało naszych środków finansowych. 
Dotacja pokrywa w całości planowane wydatki. 
Na wydatki te składa się adaptacja budynku 
przy ulicy Sportowej 1 na siedzibę Klubu (dawny 
urząd) oraz jego 36 miesięczne funkcjonowanie. 
Klub będzie również miał swoją filię w Michnio-
wie. W pierwszej kolejności wykonane zostaną 
prace adaptacyjne w budynku (I  połowa 2020 
r.). Rozpoczęcie działalności Klubu planowane 
jest na druga połowę przyszłego roku.

- Czego Pan życzy mieszkańcom i sobie 
w 2020 roku?

- Przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, ra-
dości i dobrych ludzi wokół. Bądźmy dobrzy 
i życzliwi dla siebie nawzajem, bo życie i tak 
niesie nam wiele wyzwań i problemów. Nie 
ma potrzeby, abyśmy sami tworzyli kolejne. No 
i oczywiście spełnienia marzeń. I tych dużych 
i tych najmniejszych.

Wszystkiego Najlepszego!  
Dziękuję za rozmowę.

Jacenty Kita
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Nowości w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Jana Pawła II w Suchedniowie, otrzymała   
w roku 2019  z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego dotację w kwocie 7036 zł. 
z Programu Wieloletniego Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych. 

Głównym celem programu jest wzmocnie-
nie aktywności czytelniczej w bibliotekach pu-
blicznych poprzez wzbogacenie i odnowienie 
księgozbioru. Kreowanie wzrostu liczby wypo-
życzonych publikacji oraz wzrostu liczby czy-
telników zwiększając ofertę dla użytkowników 
biblioteki. Pozyskane środki finansowe, zostały 
przeznaczone na zakup wydawnictw z literatu-
ry pięknej dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz 
z literatury popularnonaukowej i lektur szkol-
nych do biblioteki publicznej. Zakupione książ-
ki zostaną opatrzone zapisem: Zrealizowano ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Za wskazaną 
kwotę zakupiliśmy  301 voluminów.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji 
książkowych, które według Państwa powinny 
znaleźć się w księgozbiorze biblioteki. Postara-
my się je uwzględnić przy dokonywaniu kolej-
nych zakupów. Sugestie zawierające tytuł i au-
tora proponowanej książki można kierować na 
adres e-mail: bpsuchedniow3@op.pl lub osobi-
ście w siedzibie biblioteki.

Małgorzata Wiśniewska

Podziękowanie
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 

składa serdeczne podziękowanie Panu  
Piotrowi Fitasowi – Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Suchedniów za nieodpłatne prze-
kazanie pięknej choinki, która stanęła w par-
ku miejskim i uświetnia świąteczny okres 
w Naszej Gminie.

Burmistrz
Cezary Błach

Zakończył się Rok GHG
Na zakończenie Roku 

Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego w poniedziałek 
9 grudnia w Wojewódzkim 
Dom Kultury w Kielcach 
w sali kina Fenomen odbył 
się premierowy pokaz filmu  
…stąd wyruszyłem w drogę…”. 

Film opowiada o miejscach i ludziach waż-
nych dla pisarza w jego młodości, a więc 
o domu rodzinnym w Berezowie, Suchednio-

wie, mieszkaniu w kieleckiej kamienicy, szkole, 
parku miejskim w Kielcach i zauroczeniu twór-
czością Stefana Żeromskiego. 

Film powstał w Platformie Informacji Kul-
turalnej województwa świętokrzyskiego. 
Narratorką opowieści jest dr Irena Furnal 
– znawczyni życia i twórczości Herlinga-Gru-
dzińskiego. Gościem specjalnym wieczoru był 
Jan Nowicki, który zaprezentował fragmenty 
prozy pisarza, a kielecka poetka Anna Zieliń-
ska-Brudek przeczytała tekst swojej pieśni 
poświęconej pamięci G. Herlinga-Grudzińskie-
go Pielgrzym odzyskany.
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jego zakup złożyły się Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, 
Powiat Skarżyski oraz gminy Skarżysko - Kamienna 
i Suchedniów, a także KP PSP. 

- Gmina Suchedniów na zakup przekazała 70.000 
zł. W zamian za to wsparcie jest ogromna szansa, że 
do OSP Suchedniów trafi z KP PSP ciężki wóz bojowy 
MAN z 2004 roku będących dotychczas w zasobach KP 
PSP. O ile tak by się stało, to zastąpiłby Jelcza z 1974 
roku, który ma numer seryjny 0003 – mówi bur-
mistrz Cezary Błach.

Na zakończenie w sali konferencyjnej KP PSP od-
było się spotkanie opłatkowe.

Jacenty KIta

stawiła Jolanta Łutczyk, a założenia programu 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowy-
mi Magdalena Przyjemska. Na 2020 rok na ten 
cel z budżetu gminy zostanie przeznaczona kwota 
351.000 zł. 

Długą dyskusję radni odbyli w punkcie dotyczą-
cym ustalenia stawki za wywóz odpadów komunal-
nych (czytaj na str. 2-3). Ostatecznie od 1 stycznia 
2020 roku wynosić ona będzie 18,00 zł na miesiąc 
od osoby (było 8,00 zł). Tak znaczący wzrost bur-
mistrz uzasadniał m.in. zmianami legislacyjnymi, 
rosnącymi cenami składowania odpadów na wysy-
piskach, inną częstotliwością odbiorów niektórych 
frakcji oraz wzrostem cen paliwa i kosztów pracy.

Mimo negatywnej opinii komisji, rada przy 3 
głosach sprzeciwu i 2  wstrzymujących, dokonała 
zmian w WPF. Rada dokonała również zmian w bu-
dżecie gminy na 2019 rok oraz ustaliła stawki po-
datku od środków transportowych.

Jacenty Kita

W SAmorządzie

To trudny czas w naszym życiu,                                                                                     
gdy odchodzą najbliżsi,                                                                                                      
zostawiają ból i żal 
nie do zniesienia...

Wyrazy szczerego żalu i głębokiego 
współczucia 

koleżance Zofii Gil
z powodu śmierci syna Krzysztofa 

składają członkowie
Klubu Seniora Kreatywni

XIII sesja rady miejskiej

Ze sporymi problemami technicznymi, wynika-
jącymi z instalacji w sali konferencyjnej magistra-
tu nowego systemu do rejestracji obrazu i dźwięku 
oraz komputerowego systemu głosowania, prze-
prowadzona został XIII w tej kadencji sesja Rady 
Miejskiej w Suchedniowie. Obrady poprowadził 
przewodniczący Krzysztof Adamiec, sekretarzem 
obrad była Małgorzata Stępień. 

Po przyjęciu uzupełnionego porządku obrad, głos 
zabrali goście. Ewa Antosik poruszyła kwestię od-
bioru odpadów komunalnych, Halina Ostrowska 
ponowiła swój wniosek o naprawę uszkodzonej 
drogi na Krzyżce. W punkcie dotyczącym wniosków 
i zapytań radnych, Wiesław Biskup wnioskował 
o naprawę nawierzchni ul. Wspólnej i Źródłowej, 
oświetlenia ul. Józefów oraz poprawy wjazdu na 
tą ulicę. Marcin Pałac poruszył kwestię organizo-

Skarżyscy strażacy otrzymali naj-
nowocześniejszy w województwie 
wóz bojowy

12 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamien-
nej uroczyście przekazano do służby nowy, ciężki 
wóz bojowy marki Scania, który kosztował prawie 
1,2 mln zł. Odsłonięto również tablicę pamiątko-
wą twórcy  w 1899 roku straży ogniowej osady Ka-
mienna Janowi Witwickiemu, odbyło się też świą-
teczne spotkanie opłatkowe.

W uroczystości uczestniczyła liczna grupa stra-
żaków zawodowych i ochotników, samorządow-
cy i przedstawiciele instytucji współpracujących 
ze strażą. Wśród nich byli m.in. burmistrz Cezary 
Błach, prezes OSP Suchedniów Wiesław Sufin, 
naczelnik Andrzej Sufin oraz prezes OSP Ostojów 
Marek Malicki.

Na początku na maszt wciągnięto flagę Rzeczy-

pospolitej i odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Po-
tem ksiądz Karol Piłat i ojciec Rafał Kołodziejski 
poświęcili pojazd, a przedstawiciele fundatorów 
nowego auta przekazali symbolicznie kluczki stra-
żakom zawodowym, którym będzie on służył. 
Wśród przekazujących był burmistrz Cezary Błach.

Nowe auto to największy i najnowocześniejszy 
pojazd tej klasy w województwie świętokrzyskim. 
Zabiera sześcioosobową załogę, ma zbiornik na 8 
metrów sześciennych wody i wydajną motopompę, 
oraz potrzebne wyposażenie. Posiada napęd tere-
nowy. Kosztował 1 milion 180 tysięcy złotych. Na 

wania wyścigów samochodowych na ul. Zagórskiej 
oraz wysypiska gruzu koło Ośrodka Kultury Chrze-
ścijańskiej. Mirosław Obara pytał o to, jakie są po-
stępy związane z budową ul. Nowej.

Odpowiadając na powyższe burmistrz Cezary 
Błach stwierdził, że na bieżące  utrzymanie dróg 
nie ma już środków w budżecie, ale gmina będzie 
miała trochę destruktu, który przeznaczy na najpil-
niejsze naprawy. Burmistrz zapowiedział (o czym 
piszemy na str. 2-3) znaczne ograniczenie inwesty-
cji w 2020 roku. Będąc przy głosie burmistrz poin-
formował, że również w tym roku nasz camping zo-
stał wysoko oceniony w konkursie Mister Camping 
‘2019. 

W dalszej części obrad inspektor ds. oświaty Be-
ata Kaszuba przedłożyła informację o realizacji 
zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 
w swym wystąpieniu szczególną uwagę zwróciła 
na fakt, że subwencja oświatowa pokrywa jedy-
nie 46% kosztów funkcjonowania szkół, a gmina ze 
środków własnych musi przekazać brakujące środki 
w wysokości ponad 6 mln zł. 

Zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed-
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Promocja dwóch nowych 
wydawnictw 

7 grudnia w suchedniowskiej Kuźnicy odbyła 
się promocja dwóch nowych wydawnictw o na-
szym mieście. Pierwsza z nich to monumental-
na, licząca 512 stron książka Suchedniów. Mo-
nografia historyczna miasta i gminy autorstwa 
siedmioosobowego zespołu autorów, druga to 
Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trze-
bińskiego.

Monografia Suchedniowa
O powstaniu profesjonalnej, opartej na so-

lidnym warsztacie źródłowym i historycznym, 
monografii Suchedniowa mówiło się od dekad. 
Wreszcie to marzenie Suchedniowian się speł-
niło. Zaczęło się ono realizować trzy lata temu. 
Wówczas to 17 grudnia 2015 roku odbyło się 
pierwsze spotkanie w tej sprawie. Choć nie uda-
ło się pozyskać dofinansowania zewnętrznego, 
to ostatecznie kosztem 58.000 złotych docze-
kaliśmy się tej monografii. 

–Chciałbym podziękować radzie miejskiej za 
przekazanie większości tych środków oraz prezes 
firmy Termatex Dorocie Sularz, która wsparła 
to dzieło – mówił podczas promocji burmistrz 
Cezary Błach. 

Spotkanie poprowadziły Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk (matka przedsięwzięcia jak to 
ujął dr Marcin Medyński, jeden z autorów) 
oraz Agnieszka Włodarczyk-Mazurek. Na 
początek powitały one wszystkich przybyłych 

na wydarzenie: burmistrza Cezarego Błacha, 
przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa 
Adamca i obecnych radnych, przedstawicieli 
instytucji kulturalnych i społecznych, rodzinę 
Janusza Trzebińskiego, w tym jego córkę 
Annę Grus. 

Zabierając głos burmistrz Cezary Błach po-
wiedział: -Z dumą i satysfakcją oddaję w Pań-

stwa ręce długo oczekiwane dzieło… Księga ta 
jest zwieńczeniem wiele wcześniejszych działań 

realizowanych wysiłkiem rozmaitych środowisk, 
których celem było odkrywanie lokalnego dzie-
dzictwa – źródła naszej tożsamości. Jest ona tak-
że wyrazem szacunku, z jakim odnosimy się do 
wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały te-
raźniejszość i które, przy naszym udziale, znajdą 
swa kontynuację w przyszłości.

Burmistrz podziękował zespołowi redakcyj-
nemu, recenzentom prof. Wojciechowi Iwań-
czakowi i prof. Jerzemu Szczepańskiemu, 
instytucjom i osobom, które udostępniły zbio-
ry, organizatorom wydarzenia promującego.

Później krótkie wystąpienia mieli auto-
rzy poszczególnych rozdziałów:  Krzysztof 
Zemeła, Piotr Kardyś, Tadeusz Wojewoda,  
Sebastian Piątkowski, Grzegorz Miernik, 
Michał Zawisza i Marcin Medyński. - Najcie-
kawszym znaleziskiem z okresu najdawniejszego 
jest nóż znaleziony w Osełkowie, datowany na 
około 30 tysięcy lat - mówił Piotr Kardyś. Prof. 
G. Miernik, którego korzenie sięgają Suche-
dniowa, mówił, że praca celowo kończy się na 
1990 roku, bo historii nic tak dobrze nie służy, jak 
upływający czas. Za komfortowe warunki pracy 
zespołu redakcyjnego M. Medyński podzięko-

wał burmistrzowi i Karolinie Gałczyńskiej-
Szymczyk, której oddech na plecach czuł dr 
hab. Sebastian Piątkowski.

W dalszej części egzemplarze monografii 
otrzymali autorzy, osoby zaangażowane w jej 
powstanie oraz autorzy wszystkich tekstów 
zamieszczonych w Zeszytach Suchedniowskich, 
w tym także w wydaniu z 1987 roku.

Monografia obejmuje 6 rozdziałów poświę-
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się w ważne dla historii miasteczka postacie. 
Wspomnienia merytorycznie opracował dr 

Krzysztof Karbownik, okładkę zaprojekto-
wała Maria Pajek. Wydawcą wspomnień było 
Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg z prezesem Paw-
łem Zubiński, które pozyskało dofinansowa-
nie z Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry, 

a sponsorami: firma ACCAR Kazimierz i Ma-
ciej Mikołajczyk, firma BAROS Maciej Glijer, 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – prezes 
Agnieszka Fąfara-Markiewicz oraz Biuro 
Rachunkowe STOLAR Krzysztof Włodarczyk.

Po części oficjalnej w sali lustrzanej przygo-
towano poczęstunek, a uczestnicy wydarzenia 
mogli porozmawiać z autorami.

Jacenty Kita

stosunki nie tylko polityczne, ale i społeczne.
Tę część poprowadziła Agnieszka Włodar-

czyk-Mazurek. Uczestnicy spotkania zobaczy-
li teatralną etiudę opartą na książce (wystąpi-
li Iwona Wąsowska i Zenon Juchniewicz), 
zaśpiewano także wesołą piosenkę, do której 
tekst napisał suchedniowski poeta Jan Gajzler. 
W roli solistów wystąpili: Andrzej Karpiński, 
Zenon Juchniewicz, Jan Kaczor i Szcze-
pan Królikowski.

Wśród obecnych rozlosowano 100 książek. 
Był też konkurs - grupa mieszkańców wcieliła 

PromocjA WydAWnictW

conych kolejnym okresom historii Suchednio-
wa, zestawienie bibliograficzne źródeł archi-
walnych i publikacji, indeks osób i miejsc oraz 
część ilustracyjną. Wiele fotografii ze swych 
zbiorów przekazał suchedniowski kolekcjoner 

Hubert Pyrkosz, okładkę zaprojektowała Ma-
ria Pajek. Książkę można nabyć w kasie Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica w cenie 
60,00 zł. 

Wspomnienia Janusza Trzebińskiego
Odmienną formę miala prezentacja drugiej 

publikacji -  Przełomowe życie - doskonale napi-
sane wspomnienia Janusza Trzebińskiego, któ-
ry jak sam pisze przeżył cztery wojny, a którego 
losy przez wiele lat związane były z Suchednio-
wem. Książka ta to panorama społeczna Suche-
dniowa na przełomie XIX i XX w., barwnie opi-
sująca życie urzędników górniczych i ich rodzin. 

Janusz Trzebiński urodzony w 1892 roku był 
naocznym świadkiem i uczestnikiem życia Eu-
ropy przed I wojną światową, a potem uczest-
nikiem dwóch wojen i czasów powojennych. 
W okresie tym Polska dwa razy odzyskiwała 
niepodległość, traciła ją i zmieniały się w niej 
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Dynamiczny koncert zatytułowany ŚWIĘTA 
PO PROSTU albo i nie w dniu 8 grudnia odbył się 

Kościele pw. Św. Alojzego Orione w Ostojowie. 
To efekt wieloletniej współpracy Katarzyny 
Michta-Połeć z Filharmonią Świętokrzyską.

Przed ostojowską publicznością zaprezento-
wali się warszawscy artyści tworzący Ulla Sa-
xophone Trio w składzie: Urszula Gosk – sak-
sofon, Konrad Gzik – saksofon, Agata Muras 
– fortepian, Michał Bator – instrumenty per-
kusyjne oraz aktor Wojciech Gawrych.

Koncert w formie widowiska, z czynnym za-
angażowaniem publiczności, opowiadał za-

bawną muzyczną historię grupy przyjaciół, 
którzy zostali zaproszeni na przyjęcie do Świę-
tego Mikołaja. Na miejscu odnajdują list od go-
spodarza, z którego wynika, że ten ze względu 
na pracowity świąteczny czas nie będzie mógł 
pojawić się na spotkaniu. Na dodatek zwraca 
się do nich z prośbą o zapewnienie pozosta-
łym gościom dobrej zabawy. Wesołe perype-
tie wzbogacały najpiękniejsze kolędy i piosenki 

Mikołajkowy koncert w Ostojowie

świąteczne z całego świata w wykonaniu zna-
komitego tria saksofonowego wyróżniające-
go się wysokim poziomem artystycznym, kre-

atywnością i twórczą pasją. Niektóre z kolęd 
wykonywane były na melodie polskich narodo-
wych tańców: Poloneza, Krakowiaka i Mazura.

Za piękny występ podziękował proboszcz pa-
rafii ks. Sławomir Molendowski: -Jesteśmy 

wdzięczni, że ta wysoka kultura dociera do naszej 
społeczności. Muzyka na żywo, to coś pięknego 
i niesamowitego. Dziękujemy za dar, z jakim do 
nas przyjechaliście.

Organizatorem koncertu byli: Fundacja Fil-
harmonii Świętokrzyskiej, Parafia Św. Alojzego 
Orione, Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów, Rada 

Rycerzy Kolumba im. św. Alojzego Orione oraz 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojo-
wie. Akustykę i oprawę muzyczną zapewniła 
firma Bedrock Wojciecha Połeć. 

Koncert dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Fundacji Promocji Kultury.

Jacenty Kita
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Czas świątecznych spotkań
W miniony weekend w Michniowie i w Mo-

stach odbyły się spotkania świąteczno-opłat-
kowe. To wieloletnia tradycja poprzedzająca 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, czas 
łamania się opłatkiem i składania życzeń świą-
teczno-noworocznych.

Opłatek w Michniowie…
Spotkanie w Michniowie odbyło się w sobo-

tę 14 grudnia. Obecnych w świetlicy Centrum 
Kształceniowo-Integracyjnego powitał jego 
kierownik Zenon Juchniewicz. 

Życzenia zebranym złożyli: burmistrz Ceza-
ry Błach, wiceprzewodnicząca rady miejskiej 
Małgorzata Kuszewska, dyrektor SOK Kuź-
nica Andrzej Karpiński, sołtys Alicja Mań-
turz i kierownik zespołu Michniowianie Tere-
sa Przeorska, który odczytała też list od byłej 
poseł Marii Zuba. M. Kuszewska w imieniu 
mieszkańców podziękowała burmistrzowi za 
zrealizowany II etap budowy drogi w kierun-
ku leśniczówki.

Później dzieci ze świetlicy środowiskowej 
przygotowani przez Paulinę Krzęszczyk wy-
stawiły herodów. Wystąpili: Paulina Stępień, 
Karolina Stępień, Adam Synowiec, Oskar 
Paź i Dawid Barwicki. Następnie kolędy śpie-
wał zespół Michniowianie, zebrani połamali się 
opłatkiem i zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

…i w Mostkach
Ponad sto osób zgromadziło się na spotka-

niu wigilijnym w Mostkach, które odbyło się 
w niedzielę 15 grudnia. Przywitał ich kierow-
nik Wiejskiego Domu Kultury Krzysztof Szczy-
gieł, a wśród gości byli: ks. proboszcz Emanu-
el Kolatorowicz, burmistrz Cezary Błach, 
przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Ada-
miec i liczna grupa radnych, była poseł Maria 
Zuba, sekretarz miasta Ewa Kaniewska i dy-
rektor Kuźnicy Andrzej Karpiński.

Montaż słowno-muzyczny, na który złożyły 
się wiersze, kolędy i wspomnienia, przedstawił 
zespół Skokotliwi, którego choreografem jest 
Małgorzata Wyderska a kierownikiem mu-
zycznym Bogdan Sitek. 

Nie mogło zabraknąć życzeń, łamania się 
opłatkiem i tradycyjnej wieczerzy. 

Organizatorem wydarze-
nia byli: zespół Skokotliwi, 
WDK Mostki, Fundacja Pestka, 
Klub Integracji Społecznej, 
radny Waldemar Krogulec 
oraz sołtys Jacek Uba wraz 
z radą sołecką.

Jacenty Kita
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Niezwykły „Wieczór Tatarski” 
w „Kuźnicy”

W Polsce mieszka ich około 4000, ale w żyłach 
około 1 mln Polaków płynie krew ich przodków. 
Mowa o Tatarach, którzy w przeszłości odcisnęli 
swe piętno – pozytywne i negatywne - na na-

szej historii. O ich historii, kulturze, architektu-
rze, strojach i żywieniu fascynująco opowiadała 
Lajsan Kalmietjewa, która od 13. lat mieszka 
w Suchedniowie.

Opierając się na doświadczeniach własne-
go narodu, który obecnie zamieszkuje Tatar-
stan i Baszkirię w Rosji mówiła: -Największym 
skarbem Polaków jest wolność, to, że jesteście 

u siebie, sami możecie robić co chcecie. Zazdro-
ścimy Wam tego - mówiła, a suchedniowska 
publiczność, która do ostatniego miejsca wy-
pełniła salę lustrzaną, nagrodziła ją brawami. 
Wśród publiczności byli m.in. przewodniczący 

rady miejskiej Krzysztof Adamiec, zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik, sekretarz gminy 
Ewa Kaniewska i skarbnik Urszula Nowak.

Lajsan nie tylko pięknie opowiadała o swym 
narodzie, ale również recytowała wiersze, 
a także zaśpiewała po tatarsku dwie piosenki. 
Na koniec odbyła się degustacja potraw z kuch-
ni tatarskiej, które pomogły jej przygotować 
Ilona Pierzak-Bujnowska, Ewelina Zielon-
ka i Ilona Miernik-Gałczyńska. Można było 

skosztować m.in. takie potrawy, jak ucz-pacz-
mak, gubadija i czak-czak.

Lajsan Kalmietjewa pochodzi z Ufy (Basz-
kiria). W Suchedniowie mieszka 13 lat. Do 
szkoły podstawowej w Ostojowie chodzi córka 
Wiktoria, a do przedszkola syn Aleksander. 
Prowadzi prywatną szkołę języka rosyjskiego 
Kalina. Prowadzona jest w niej nauka języka na 
wszystkich poziomach, przygotowuje do matu-
ry, udziela korepetycji. 

Jacenty Kita
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tylko z dziećmi, ale i z ich rodzicami.
Tym razem wykonywano aniołki w różnych 

technikach. Niezbędne materiał zapewniła Kuź-
nica, a panie z klubu seniora również przyniosły 
swoje własne. 

W ramach zajęć powstawały aniołki, które 
później zostały zabrane przez wykonawców do 
domów i z pewnością ozdobią niejedną choin-
kę. 

(jaki)

W Gminie i okolicy

30 listopada Suchedniowski Ośrodek Kultu-
ry Kuźnica trzeci rok z rzędu gościł uczestników 
warsztatów bożonarodzeniowych, które przy-
gotowały członkinie Klubu Seniora Kreatywni.

Warsztaty poprowadziły Danuta Grabow-
ska, Danuta Rokita i Grażyna Kabała, które 
podzieliły się swoją wiedzą i umiejętnościami 
z przybyłymi na warsztaty – dodajmy, że nie 

Kreatywne warsztaty świąteczne

Liderzy są wśród nas
Anita Sołkiewicz i Radek Kowalik byli 

wśród uczestników trzeciej edycji Świętokrzy-

skiego Programu Rozwoju Liderów Liderzy 
dla młodzieży organizowanego przez Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów, 
a finansowany w całości ze środków Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. Celem programu 
jest wzmocnienie osób działających na rzecz 
młodzieży w regionie.

Uroczyste zakończenie tegorocznej edy-
cji odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym ŚCDN 
w Wólce Milanowskiej. – To fantastyczne przed-
sięwzięcie, jesteśmy dumni że od trzech lat wspie-
ramy tę inicjatywę i mamy możliwość obserwacji 
jak rozrasta się potencjał tej grupy. Zainteresowa-
nie Programem z roku na rok jest coraz większe. 
Nie mogło być inaczej, skoro merytorycznie za 
Program odpowiada najlepsza szkoła przywódz-
twa w Polsce, czyli Fundacja Szkoła Liderów - 
mówi Krzysztof Łysak, wicedyrektor Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Program Liderzy dla młodzieży umożliwia 
społecznym liderom z całego województwa 
udział w rocznym kursie przywództwa, który 
składa się z sesji szkoleniowych oraz indywi-
dualnego wsparcia tutorów. Po zakończeniu 
Programu uczestnicy włączeni są do regional-
nej sieci liderskiej, która w tym momencie liczy 
niemal 100 osób. 

Anita Sołkiewicz jest nauczycielką WOS-u, 
Edukacji Zawodowej oraz Wychowania do życia 

w rodzinie w suchedniowskiej Jedynce i Trójce. 
Jak pisze na stronie szkoły liderów zainicjo-
wała powstanie Rady Młodzieżowej w Suche-
dniowie, jest opiekunem Suchedniowskiego 

Wolontariatu, któ-
ry organizuje mię-
dzy innymi zbiórki 
żywności dla po-
trzebujących miesz-
kańców gminy. Co-
rocznie koordynuje 
projekty do Sejmu 
Dzieci i Młodzieży 
(ma na koncie już 
około 40 młodych 
posłów). Jest opie-
kunem SU w obu 

szkołach, w których pracuje. -Pracuję z mło-
dzieżą, bo są otwarci, mają wiele pomysłów, nie 
są znudzeni, nie wieje od nich rutyną, są szaleni 
i odważni – mówi.

Radek Kowalik tak pisze o sobie: Jestem 
kulturoznawcą, fotografem, arteterapeutą. 

W pracy z młodzieżą staram się uwolnić drzemią-
cy w młodych ludziach potencjał. Ważne jest dla 
mnie budowanie poczucia sprawczości, samoak-
ceptacji oraz przestrzeni do twórczej ekspresji. 
Młodzi ludzie nas nie słuchają, oni nas naśladują. 
My dorośli musimy ich słuchać i dać im narzędzia 
do spełniania marzeń.

(jaki)
Zdjęcia: Radek Kowalik
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Seniora Pogodni w Sorbinie, Maria Zając (Klub 
Senior+), Chór Romano (Skarżysko Kościelne), 
Perły z Lamusa (UTW Skarżysko)

15 klubów seniora, jakie działają w powiecie 
skarżyskim, prezentowały też swoje prace - ob-
razy, ozdoby świąteczne, kartki wykonane me-
todą quillingu, a nawet ikony.

Organizatorzy zapewnili też słodki poczę-
stunek, a po występach rozpoczęła się zabawa 
taneczna. Całość poprowadziła Jolanta Ja-

giełło, oprawę muzyczna i akustykę zapewnili 
Sebastian Siudak i Łukasz Pietrzyk.

Wydarzenia uzyskało wsparcie finansowe Sa-
morządu Województwa Świętokrzyskiego.

Jacenty Kita

u SenioróW

Seniorzy są potęgą!
22 listopada w auli Zespołu Szkół Trans-

portowo - Mechatronicznych w Skarżysku  
- Kamiennej odbył się zorganizowany przez Za-

rząd i Radę Powiatu Skarżyskiego po raz pierw-
szy Powiatowy Dzień Seniora. Wzięło w nim 
udział około 500 osób – członków klubów se-
niora i rad seniorów z obszaru powiatu.

Już pierwszy występ zespołu tanecznego The 
Fifty Five, działającego przy skarżyskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku, zapowiadał jak wiele 
będzie się działo. 

Przybyłych seniorów powitał starosta Ar-
tur Berus składając im życzenia z okazji Dnia 
Seniora. Wśród gości znaleźli się: poseł Marze-
na Okła-Drewnowicz, wicemarszałek woje-
wództwa Renata Janik, wicestarosta Anna 
Leżańska. Naszą gminę, poza przedstawiciela-
mi klubów i rady seniora, reprezentowali bur-
mistrz Cezary Błach oraz Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk, kierownik Wydziału Promocji 
i Rozwoju.

Przygotowany program artystyczny było 
bogaty i zróżnicowany. Wystąpili w nim: Chór 
Mezzoforte (UTW Skarżysko), Maria Wrzesz-
czewicz (Grupa Literacka Wiklina), Teresa 
Kotowska (Klub Seniora Złota Jesień), Chór 
Zawsze Młodzi i Wacław Pejas z Mroczko-

wa, Elżbieta Jach (Wiklina), Tadeusz Lisicki 
(Klub Seniora Złota Przystań), Bogdan Jawor-
ski z Suchedniowa, Chór Senior działający przy 

SOK Kuźnica w Suchedniowie, Andrzej Borej, 
Kapela Ludowa Stylizowana Czesława Kalety 
działająca przy świetlicy wiejskiej w Skarżysku 
Kościelnym, Dorota Grudniewska (Klub Se-
nior+), Janina Kołek (przewodnicząca Klubu 
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u SenioróW

W gościnnym Przedszkolu Samorządowym 
w Suchedniowie w dniu 23 listopada spotkali 

się nauczyciele emeryci zrzeszeni w Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. 

Ich gośćmi byli burmistrz Cezary Błach, pre-
zes gminnego oddziału ZNP Małgorzata Opa-
la oraz dyrektor przedszkola Grażyna Milano-
wicz.

Spotkanie – jak zwykle niezwykle żywo 
i barwnie – poprowadziła prezes sekcji Lucy-
na Wielechowicz. Omówiła działania w mija-

jącym roku, a bardzo podniosłym momentem 
było wręczenie odznak za 50.lecie działalności 
związkowej. –W tym roku otrzymała je rekor-
dowa liczba jedenastu naszych członków. Aż 

w Kielcach się dziwili – żartowała pani pre-
zes. Odznaki otrzymały: Anna Brzezińska, 

Elżbieta Chełminiak, Helena Duś, Teresa 
Franszczak, Halina Głogowska, Elżbieta 
Głowacka, Marianna Ksel, Krystyna Mier-

nik, Grażyna Pilch, Marian Półtorak i Joan-
na Ślusarczyk.

Gratulując odznaczonych burmistrz Cezary 
Błach poinformował, że czyni starania, aby sie-
dzibę dla sekcji umiejscowić w Jedynce, co bę-
dzie możliwe po wybudowaniu w przyszłym 
roku nowej hali sportowej. Wtedy zaistnieje 
możliwość wygospodarowania odpowiednie-
go lokalu – być może z zapleczem sanitarnym. 
Burmistrz dodał, że gmina pozyskała niemal 
2 mln na stworzenie przy ul. Sportowej Dzien-
nego Domu Pobytu z filią przy CKI w Mostkach.

Jacenty Kita

Spotkanie integracyjne nauczycieli emerytów

Będą zdrowo jeść
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miej-

ski w Suchedniowie od grudnia 2019 przystąpił 
do VIII edycji Programu Zdrowo jeść. Organiza-
torem programu jest Fundacja Tesco. Program 
jest realizowany na podstawie partnerstwa 
Fundacji i Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie. Ce-
lem programu jest ograniczenie zjawiska nie-
dożywienia dzieci i młodzieży w Polsce po-
przez finansowanie programów zmierzających 
do realizacji następujących założeń: 
-  wydanie posiłków dla podopiecznych placó-

wek TPD
-  edukacja podopiecznych placówek TPD z za-

kresu zdrowego odżywiania, nabycie i po-
szerzenie umiejętności związanych z higie-
ną, estetyką i sposobami przygotowywania 
posiłków oraz niemarnowaniem żywności.

-  doposażenie placówek TPD w sprzęt i arty-

kuły niezbędne do higienicznego przygoto-
wywania posiłków

-  zainteresowanie tematyką zdrowego odży-
wiania oraz niemarnowania żywności śro-
dowisk lokalnych, w których działa Program.
W ramach realizacji Programu TPD Suched-

niów będzie mogło zapewnić wychowankom 
Integracyjnego Ogniska Wychowawczego TPD, 
które prowadzi, zdrowe i wartościowe posiłki 
każdego dnia. Ponadto minimum raz w miesią-
cu organizowane będą zajęcia dotyczące zdro-
wego trybu życia i właściwego odżywiania na 
podstawie scenariuszy dostępnych w progra-
mie Od uprawy do potrawy. W działania pro-
gramowe będą angażowane także rodziny 
podopiecznych TPD, a także przedstawicie-
le społeczności lokalnych w czasie wspólnych 
przedsięwzięć, takich jak na przykład spotka-
nia świąteczne, czy rodzinne festyny i pikniki. 

Julita Kabała
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Za „Targ chłopski” III miejsce 

1 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbył się 
kolejny przegląd zespołów folklorystycznych 
w ramach Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów 
Wiejskich oraz IX Regionalny Przegląd Godek 
pod hasłem Toto nasze ludowe gadanie.

W tym pierwszym  na scenie WDK łącznie za-

prezentowano 9 widowisk konkursowych. 
Rada Artystyczna w składzie: Alicja Truk-

szyn – kulturoznawca, główny instruktor ds. 
propagowania dziedzictwa kulturowego, WDK 
w Kielcach, Hubert Guza – instruktor teatral-
ny, główny instruktor ds. upowszechniania te-
atru, WDK w Kielcach oraz 
Michał Stachurski – mu-
zyk, główny instruktor ds. 
upowszechniania muzyki, 
WDK w Kielcach po obej-
rzeniu 9 widowisk konkur-
sowych postanowiła przy-
znać następujące nagrody 
i wyróżnienia: I miejsce zajęły 
Wzdolskie Kołowrotki ze Starej 

Wsi, gm. Bodzentyn, II miejsce ex aequo Zespół 
Ludowy Jaworzanki z Jaworza, gm. Zagnańsk 
i Zespół Pieśni i Tańca Morawica z Morawica a III 
miejsce ex aequo Zespół Obrzędowy Kowalanki 
z Kowali, gm. Sitkówka-Nowiny oraz Zespół Su-

chedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica z Su-
chedniowa.

Nasz zespół zaprezentował widowisko Targ 
chłopski, którego reżyserem i scenarzystą 
jest Zenon Juchniewicz, a wystąpili w nim: 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, Teresa 
Przeorska, Anna Margas, Iwona Wąsow-
ska, Anna Zaczek, Jan Kaczor, Andrzej Sy-
nowiec, Zenon Juchniewicz oraz dzieci: 
Jowita Mazurek, Gabrysia Margas, Lena 
Wąsowska, Nela Bujnowska. 

Jacenty Kita



grudzień 2019 • Gazeta Suchedniowska 15

Suchedniowska
GazetaGazeta

Kultura

Tym razem mikrofon był dla 
wszystkich

Aż. 22. młodych talentów zaprezentowało się 
w suchedniowskiej Kuźnicy w dniu 21 listopada 
podczas kolejnej edycji Mikrofonu dla wszyst-

kich. Jest to impreza dająca możliwość zapre-
zentowania swojego talentu, a jej celem jest 

zapewnienie dobrej zabawy oraz wyłonienie 
talentów. A mamy ich naprawdę dużo.

Wydarzenie poprowadziła Agnieszka Wło-
darczyk-Mazurek, upominki występującym 
wręczał dyrektor ośrodka Andrzej Karpiński.

Najpierw wystąpił jedyny zespół – grupa 
muzyczny Michałek, którą tworzą młodzi mu-
zycy m.in. z Suchedniowa i Skarżyska-Kamien-
nej. Godny podkreślenia jest fakt, że grają oni 
własne utwory i co ważne, są one śpiewane po 
polsku, co dziś wśród grup młodzieżowych nie 
jest zbyt częste. 

Ponadto na scenie wystąpili: Nicola Świ-
tek (vocal), Stanisław Szymczyk (pianino), 

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie i Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg 
zachęcają do udziału w cyklu warsztatów oraz 
wykładów historyczno-artystycznych bazują-
cych na potencjale i tradycji Ziemi Świętokrzy-
skiej pn. Krajobraz w paski. Będą one realizo-
wane w SOK Kuźnica oraz na terenie naszego 
województwa w terminie od 10 stycznia do 16 
lipca 2020 r.

Krajobraz w paski. Cykl warsztatów, wykładów 
historyczno - artystycznych bazujących na poten-
cjale i tradycji Ziemi Świętokrzyskiej to projekt, 
realizowany przez Stowarzyszenie Kuźniczy 
Krąg w ramach: Przedsięwzięcia I.III.5 Szkole-
nia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przy-
rodniczych, historycznych, kulturowych i tra-

Ewa Pajek (pianino), Laura Wrotniak (vo-
cal), Tymon Cholewa (pianino), Kornelia 
Bujnowska (pianino), Aleksandra Piotrow-
ska (pianino), Jowita Mazurek (recytacja), 
Lena Wąsowska (recytacja), Jakub Piasta 
(pianino), Miłosz Śniowski (pianino), Pauli-
na Stępień (vocal), Karolina Stępień (vocal), 
Ewa Kuszewska (pianino), Marysia Walkie-
wicz (pianino), Gabrysia Pokrzywa (vocal), 
Blanka Jaworska (vocal), Paulina Antoniak 
(vocal), Magdalena Brzoza (vocal), Lilia-
na Dabrowska (pianino) oraz Maria Mier-
nik pianino).

Jacenty Kita

dycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym 
w obszarze ochrony środowiska czy przeciw-
działania zmianom klimatycznym ogłoszonym 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
- Wokół Łysej Góry. Realizowany przez nas pro-
jekt ma na celu przede wszystkim edukację 
artystyczną oraz ochronę dziedzictwa kulturo-
wego Suchedniowa i okolic. Stawiamy na lokal-
nych artystów i chcemy pielęgnować tradycję 
naszego subregionu etnograficznego. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do zapisywania się 
na wykłady i warsztaty. Będzie wesoło i profe-
sjonalnie. Oczywiście nie zabraknie również mi-
łej atmosfery.

Transport na miejsce zajęć zapewnia Orga-
nizator za wyjątkiem warsztatów wyjazdo-

Zapraszamy na warsztaty „Krajobraz w paski”
wych do Domu Wczasów Dziecięcych Gołobo-
rze w Rudkach. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisów należy 
dokonywać osobiście u Pani Agnieszki Wło-
darczyk-Mazurek w SOK Kuźnica przy ul. Bo-
dzentyńskiej 18 w Suchedniowie lub telefonicz-
nie pod numerem: 508-140-266.

Poniżej udostępniamy do pobrania szczegó-
łowy harmonogram projektu Krajobraz w pa-
ski, który w razie potrzeby można wydrukować 
i złożyć w poręczną książeczkę.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału 
w projekcie!

Szczegółowy harmonogram znajdą Państwa 
pod adresami:

- https://www.suchedniow.pl/news,2316,so-
k-kuznica-zacheca-do-udzialu-w-projekcie-pn
-krajobraz-w-paski.html

- http://www.kuznica-suchedniow.
com/n,zachecamy-do-wziecia-udzialu-w-pro-
jekcie-pn-krajobraz-w-paski 
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W PrzedSzKolu

W dniach 27 i 28 listopada w Przedszkolu Samorządowym  zapa-
nowała magiczna atmosfera, ponieważ został zorganizowany Wieczór 

Andrzejkowy, w któ-
rym udział wzięły 
dzieci wraz z rodzi-
cami. 

Celem spotkania 
było poznanie trady-
cji i zwyczajów  ludo-
wych oraz integracja 
dzieci i przybyłych 
gości. Przedszkolacy 

swoją przyszłość odkrywali  losując przedmioty, które przepowiadały 
kim zostaną w przyszłości, jakie życie ich czeka, wróżyły z butów, prze-

bijały serduszka z imionami oraz wiele innych. Nie zabrakło też wróżb 
dla rodziców. Wszystkim udało się trafić monetą do studni z wodą, co 
oznaczało, że nasze życzenia się szybko spełnią. Przerwy miedzy wróż-
bami wypełniała muzyka, tańce i pląsy przy muzyce. 

Poczęstunek przygotowany przez rodziców był miłym zakończe-
niem wspaniałej zabawy. Andrzejki w naszym przedszkolu były nie-
zwykle udane i przyniosły przedszkolakom oraz rodzicom wiele rado-
ści. Bawiliśmy się doskonale i czekamy na spełnienie dobrych wróżb.

Monika Kamionka

Andrzejkowe „Czary – mary” Polsko  kocham Cię!- Święto Niepodległości 
w przedszkolu

Ucz się kochać kraj rodzinny 
I to od najmłodszych lat.
Ważne, by szanować innych
byś rozumiał lepiej świat
W dniu 8 listopada w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II ob-

chodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczysta akade-

mia rozpoczęła się od 
powitania zebranych 
gości, wśród których  
znalazła się Beata 
Kaszuba - inspektor 
ds. edukacji, rodzice 
oraz przedszkolaki. 
Następnie starszaki  
z grupy IV przedsta-

wiły inscenizację słowno-muzyczną Polsko kocham Cię, podczas której re-
cytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki oraz prezentowały ukła-
dy taneczne. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, 
symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. Występ 
dzieci nagrodzony został gromkimi brawami. Można było zobaczyć łezkę 
wzruszenia w oku zaproszo-
nych gości, co świadczyło 
o tym, że z pewnością ta uro-
czystość zapadnie wszyst-
kim głęboko w pamięci. To 
była prawdziwa lekcja wy-
chowania patriotycznego.

Po zakończeniu uroczy-
stości na sali gimnastycz-
nej, wszystkie przedszkolaki 

oraz pracownicy udali się na plac przedszkolny, by tam punktualnie o go-
dzinie 11.11 odśpiewać wspólnie hymn narodowy Mazurka Dąbrowskiego. 
Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy patriota.

Ludmiła Chłopek
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Starszaki z Przedszkola Samorządowego 
w Suchedniowie wspólnie z rodzicami wybrały 
się na wycieczkę do Muzeum Bombki Choinko-

wej w Nowej Dębie. 
Po wejściu do muzeum przedszkolaki  za-

chwycił piękny świąteczny wystrój. Dzieci po-
dziwiać mogły choinki udekorowane w spo-
sób charakterystyczny dla różnych stron świata 
a wśród nich tradycyjną choinkę staropolską. 
W fabryce mogły obserwować długi proces 
produkcji ozdób choinkowych. Zobaczyły jak 

powstają bombki od samego początku. 
W pierwszym etapie dzieci zapoznały się 

z procesem ich dmuchania a następnie srebrze-
nia, podczas którego bombka uzyskuje podkład 

Przedszkolaki w Muzeum Bombki Choinkowej 
w Nowej Dębie

potrzebny do dalszych etapów . 
Potem udały się do najciekawszej 
sali – dekoratorni. Tu powsta-
ją prawdziwe dzieła. Wszystkie 
bombki malowane są w trady-
cyjny sposób , zachowując ręcz-
ny charakter wytwarzania. Praca 
ta wymaga niezwykłej precyzji 
i trudu. Największą atrakcją wy-
cieczki były warsztaty, podczas 
których dzieci malowały wła-
sne bombki, tworząc fantazyjne 
wzory własnego pomysłu. Mogły 
tym samym zobaczyć, ile pracy, 
wysiłku i cierpliwości wymaga 
przygotowanie ozdób do sprze-
daży.

Na pamiątkę każde dziecko 
otrzymało własnoręcznie ozdo-
bioną bombkę i  bombkę z wy-
pisanym imieniem a także miało 

możliwość zakupu wspaniałych 
ozdób w znajdującym się na tere-
nie muzeum sklepie.

Wizyta w tym miejscu niewąt-
pliwie wprowadzi-
ła nas w  świąteczny 
nastrój. A tegoroczne 
święta będą na pew-
no wspaniałe, bo-
wiem na choinkach 
dzieci będzie ich wła-
snoręcznie wykonana 
kolorowa bombka. 

Ludmiła Chłopek

Mikołajkowo w przedszkolu
Pędzą, pędzą, wielkie sanie
Już okrążyły cały świat.
Bo w tę jedną noc magiczną
Mikołaj chce odwiedzić nas…
Od samego rana w miniony piątek w naszym suchedniow-

skim przedszkolu brzmiały wesołe melodie piosenek zwią-
zanych ze Świętym Mikołajem. Dzieci przychodzące wraz 
z rodzicami witał u progu nikt inny, jak… Święty Mikołaj 
w towarzystwie Śnieżynki. Na dzień dobry częstowali słod-
kim co nieco. Można było zrobić sobie też pamiątkowe zdjęcie. 
Każde dziecko miało na sobie albo czerwony element ubrania, 
albo czapkę mikołajkową. Wszyscy z niecierpliwością oczeki-
wali na przybycie do swojej 
sali Gościa wyczekiwanego, 
przecież, cały rok.

Zanim jednak do tego 
doszło, rodzice z Teatru Ro-
dzica, przy pomocy pań 
Urszuli Pająk i Justy-
ny Bera, przygotowali świąteczną niespodziankę w postaci 
przedstawienia pt. Zaczarowany Święty Mikołaj. W tym miej-
scu składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich rodzi-
ców, którzy zgodzili się wystąpić i poświęcili swój czas, aby 
przygotować tę miłą niespodziankę. Dzieci w ogromnym sku-
pieniu obejrzały bajkę, a następnie udały się do swoich sal, 
aby tam nasłuchiwać dźwięcznych odgłosów dzwonków sań. 

Pewnie wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób przybę-
dzie nasz Gość, bo przecież nie było w tym dniu ani odrobiny 
śniegu. Ale On już ma swoje sposoby. W końcu to Gość nie-
zwykły. Jak się wreszcie okazało, cierpliwość się opłaciła i do 
każdej grupy zawitał Święty Mikołaj. Musiał prosić o pomoc, 
gdyż miał bardzo dużo upominków dla naszych najmłodszych 
milusińskich. Jako podziękowanie usłyszał piosenki i wierszy-
ki, które dzieci dla niego przygotowały.

Swoim przybyciem wzbudził zarówno mnóstwo emocji, jak 
i radości, bo przecież nie tak często zdarza się spotkać osobi-
ście z Mikołajem. Oczywiście opuszczając nasze progi, obie-
cał, że przybędzie za rok. Tak więc warto już teraz zacząć 
być grzecznym….

Justyna Bera



Gazeta Suchedniowska • grudzień 201918

Suchedniowska
GazetaGazeta

W SzkołAch

I Konkurs Historyczny w SSP w Ostojowie
„Przeszłość mojego regionu po polsku i po an-
gielsku”

26 listopada 2019 r. odbył się w na-
szej szkole I Konkurs Historyczny Prze-
szłość mojego regionu po polsku i po an-
gielsku. 

Konkurs został objęty  honorowym 
patronatem Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkow-
skiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Suchedniów Cezarego Błacha. Adre-

sowany był do uczniów szkół podstawowych naszej gminy i gmin sąsiednich, 
zainteresowanych tematyką historyczną i wykorzystaniem języka obcego 
jako narzędzia prezentacji dziedzictwa historycznego regionu. Temat prze-
wodni tegorocznego konkursu brzmiał: Ludność mojego regionu wobec lo-
sów ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. 

Uczestnicy konkursu przygotowali prezentacje multimedialne, prezentują-
ce temat konkursu w postaci wywodu argumentacyjnego. Wyodrębnili wła-
sną tezę związaną z tematem konkursu, przytoczyli argumenty i przykłady 
potwierdzające tezę oraz argumenty i przykłady ją obalające. Na bazie przy-
toczonych przykładów sformułowali wniosek. Ostatnim elementem prezen-
tacji było zaprezentowanie zagadnienia w języku angielskim. W ocenie pre-
zentacji brano pod uwagę wartość merytoryczną, celowość doboru źródeł, 
twórcze podejście do tematu, ale również walory graficzne prezentacji – traf-
ność i zwięzłość zaprezentowania tematu, adekwatność zastosowanych form 
wyrazu. 

Laureatki konkursu – Karolina Chłopek ze Szkoły Podstawowej im. S. Że-
romskiego w Suchedniowie (przygotowanie: Marta Przeworska) oraz Lena 
Kowalik ze Szkoły Podstawowej w Ostojowie (przygotowanie Małgorzata 
Miernik-Kłys) zaprezentowały wysoki poziom merytoryczny, docierając do 
mało znanych faktów z historii naszego regionu i prezentując je w atrakcyjny 
wizualnie sposób. Przedstawiły trudny i niejednoznaczny w ocenach temat 
stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej w kontekście nie 
tylko historycznym, ale także w wymiarze osobistym, ludzkim. Przesłania, ja-
kie znalazły się w zaprezentowanych w konkursie prezentacjach, pozostawiły 
duże wrażenie na widzach Konkursu – uczniach klasy siódmej i ósmej naszej 
szkoły. 

Człowiek jest stworzony po to, by przekraczać samego siebie
Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat
Udział uczniów klas starszych jako obserwatorów i odbiorców konkursu był 

nie tylko okazją do poznania nieznanej przeszłości własnego regionu, wyjścia 
poza ogólny, podręcznikowy sposób prezentacji  tematu, ale sprzyjał również 
kształtowaniu analitycznej oraz krytyczno-kreatywnej postawy oglądu świa-
ta, umiejętności oceny wydarzeń historycznych i formułowania wniosków. 

Temat konkursu  dopełniała wystawa Zła się nie ulęknę… - Polacy pomaga-
jący Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej z Muzeum Martyrolo-
gii Wsi Polskich w Michniowie.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
w SSP w Ostojowie

6 grudnia – dzień, którego patronem jest św. Mikołaj z Miry, ka-
tolicki biskup żyjący na przełomie III i IV wieku. 

Święty Mikołaj  kojarzy się  nam z tym co najwartościowsze: do-
brocią, wrażliwością na potrzeby bliźniego, hojnością i gotowością 
do służby. Był on wrażliwy na biedę, zwłaszcza wdów i sierot, chęt-
nie dzielił się z biednymi swoim majątkiem. Pamiątką po tej pięknej 
postaci jest zwyczaj obdarowywania się w tym dniu prezentami.

Od kilku tygodni społeczność SSP w Ostojowie przygotowywała 
się na ten wyjątkowy dzień pisząc listy, losując ten jeden wybrany 

i spełniając jedno z marzeń opisanych w liście dla kolegi lub kole-
żanki. Realizując marzenia innej osoby patrzymy na drugiego czło-
wieka uwzględniając jego upodobania, styl, zainteresowania. Nie 
ważna jest wysoka wartość daru, ale myśl towarzysząca planowa-
niu zakupów i ich realizacji.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem miało miejsce 6 grudnia 2019r. 
Dzieci powitały Wyczekiwanego Gościa słowami wiersza i pio-

senkami wprowadzającymi w radosny i wyjątkowy nastrój. Mikołaj 
obdarował wszystkich uczestników spotkania wymarzonymi pre-
zentami.

Dziękujemy Mikołajowi za obecność i prezenty, za to, że spełniły 
się osobiste życzenia każdego z nas.
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Wizyta Św. Mikołaja w Michniowie
6 grudnia 2019 r. zawi-

tał do CKI w Michniowie św. 
Mikołaj. Przyniósł, wraz z el-
fem, duży wór z prezentami 
dla dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej przy CKI. 

Paczki były w tym roku 
bardzo urozmaicone i obfite. 
Oprócz owoców i wszelakich 
słodkości – dzieci otrzymały 

szereg gadżetów ufundowanych przez PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej. Mikołaj (Andrzej 
Synowiec) i Elf (Katarzyna Garbala) zadbali o to, by dzieci dobrze się bawiły i miło spędziły ten 
szczególny wieczór.

Zenon Juchniewicz

Wycieczka do fabryki  
bombek 

Uczniowie klas I, II, III i IV  SSP w Ostojowie,  
2 grudnia 2019r. uczestniczyli w  warsztatach 
plastycznych zorganizowanych w fabryce bom-
bek Decora w Miechowie. Celem wycieczki było 
poznanie procesu wytwarzania i ozdabiania 
bombek. Zajęcia zostały połączone ze zwie-
dzaniem fabryki, w której wszystkie szklane 
ozdoby choinkowe są robione i ozdabiane ręcz-
nie. W czasie zwiedzania z wielkim zaintereso-
waniem dzieci obserwowały cykl produkcyjny: 
wydmuchiwanie, posrebrzanie – kąpiel, susze-

nie, malowanie i pakowanie bombek. Podczas 
warsztatów uczniowie mieli możliwość wła-
snoręcznego wykonania zaprojektowanej przez 
siebie bombki pod czujnym okiem doświad-
czonych pracowników zakładu. Najbardziej 
podobało się zdobienie bombek różnokoloro-
wym brokatem.

Uczestnicy wycieczki mieli również możli-
wość zakupu bombek w sklepie firmowym. 
Poza tradycyjnymi bałwankami, zwierzątkami 
i aniołkami można było kupić ozdoby w kształ-
cie okularów, samochodów, roślin i różnych po-
staci. Uczniowie wykazali się samodzielnością 
w dokonywaniu własnego wyboru oraz umie-
jętnością liczenia pieniędzy.

Od kropki do mandali
Kropka, małe wypełnione farbą koło, plamka 

stała się początkiem, podstawowym elemen-
tem kompozycyjnym podczas zajęć, których 
celem było poznanie nowej techniki plastycz-
nej jaką jest mandala.  Symbol mandali obecny 
jest niemal we wszystkich kulturach na świecie. 
Jest to rysunek na planie koła, które w trady-
cji hinduskiej uważane jest za symbol harmonii 
i doskonałości. Tworzenie mandali ma ogromne 
znaczenie w edukacji: rozwija wyobraźnię, kon-
centrację, uwagę, koordynację wzrokowo-ru-
chową, ma działanie terapeutyczne. Jej tworze-
nie może stać się pasją, sposobem na twórcze 
wykorzystanie zimowych wieczorów. 

Na zajęcia zaproszona została pani Paula Bi-
skup. Autorka wyjątkowych mandali zapozna-
ła uczniów z ich historią, opowiedziała o oso-
bistych źródłach inspiracji techniką plastyczną 

i udzieliła cennych wskazówek jak najefektow-
niej nakładać kropki na czarną powierzchnię, 
aby powstawały piękne kompozycje. Jak sama 
mówi, całe życie interesowała się sztuką, jest 
absolwentką Liceum Plastycznego im. J. Szer-
mentowskiego w Kielcach o profilu meblar-
stwo, obecnie właścicielka znanej w Suche-
dniowie pracowni artystyczno – renowacyjnej 
Sztuka z piwnicy. Znana jest w naszym środo-
wisku jako autorka twórczych, efektownych re-
nowacji mebli. Stare fotele, pamiątkowe krze-
sła pamiętające rodzinne spotkania naszych 
przodków w Jej pracowni otrzymują drugie ży-
cie. Od około pół roku w pracowni zaczęły poja-
wiać się piękne obrazy. Podczas zajęć uczniowie 
poznali jak powstają i jak stać się ich autorem. 

W pierwszych uczniow-
skich próbach zamiesz-
czania takich małych ele-
mentów w kole z czterema 
osiami symetrii pomagała 
towarzysząca pani Pauli 
mama, pani Anna Biskup. 
Kropka, rozumiana i defi-
niowana najczęściej jako 
znak interpunkcyjny, ope-
rator mnożenia, teraz jako 
plamka o przemyślanym 
kolorze i wielkości nałożo-
na na powierzchnię z inny-

mi kropkami utworzyła pierwsze uczniowskie 
mandale. Dla większości zajęcia te to inspiracja 
do kolejnych prac w tej technice. Dziękujemy za 
czas i twórcze inspiracje.
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III miejsce - Nina Gałczyńska (nagroda - mi-
krowieże Blaupunkt)

W kategorii klas V-VIII szkół podstawowych 
- tematem było wykonanie pracy plastycznej 
w formie kalendarza z tematyką nawiązującą 
do walki ze smogiem – zwyciężyli:

I miejsce - Jakub Dulemba (nagroda- ro-
wer górski)

II miejsce - Maria Bolechowska (nagroda - 
mikrowieże Blaupunkt)

III miejsce - Malwina Frontczak (nagroda - 
mikrowieże Blaupunkt)

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje-
my.

Świąteczne spotkanie przy 
choince

Po raz czwarty mieszkańcy Suchedniowa 
w dniu Świętego Mikołaja spotkali się w parku, 
aby radośnie powitać gościa z dalekiej Laponii 
i wspólnie rozpocząć świąteczny czas. Tym ra-
zem przyszło wyjątkowo wiele osób, nie tyl-
ko najmłodszych, ale również nieco starszych 

mieszkańców miasta. Powitał ich burmistrz 
Cezary Błach, a w tym czasie Święty Mikołaj 
(w tej roli Krzysztof Adamiec) rozdawał słod-
kie upominki.

Przed południem dzieci z suchedniowskich 
szkół pięknie udekorowały okazałe drzewko 
podarowane przez Nadleśnictwo Suchedniów 
a zamontowane przez pracowników ZGK. Zaba-

wę popołudniową poprowadziła Urszula Pia-
sta-Kuszewska a kolędy i bożonarodzeniowe 
piosenki śpiewali jej wychowankowie i pod-
opieczni ze Studia Piosenki z Kuźnicy pod opie-
ką Katarzyny Klusek.

W międzyczasie radni i burmistrz Cezary 

Błach częstowali zebranych gorącą herbatą 
i słodkościami, upieczonymi przez członków 
Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
Radę Seniorów oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z Michniowa i z Mostek.

(jaki)

Nagrody wręczone
Burmistrz Cezary Błach 9 grudnia wrę-

czył cenne nagrody laureatom biorącym udział 
w konkursie plastycznym pn. Rok bez smogu 
w Górach Świętokrzyskich, zorganizowanym 
przez Gminę Suchedniów wspólnie ze Związ-
kiem Gmin Gór Świętokrzyskich.

W kategorii klas 0-IV szkół podstawowych 
- tematem było wykonanie pracy plastycznej 
z przewodnim hasłem Cztery pory roku z OZE – 
zwyciężyli:   

I miejsce - Zuzanna Niemczyk (nagroda- 
rower górski)

II miejsce - Filip Jaworski  (nagroda - mikro-
wieże Blaupunkt)
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z noweli-

zacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dniem 1 stycznia 2020 r. na terenie 
naszej Gminy wszyscy mieszkańcy zobowiązani 
będą do selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych. 

Wszyscy właściciele nieruchomości którzy do-
tychczas zbierali odpady w sposób nieselektyw-
ny (nie segregowali odpadów) są zobowiązani do 
złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 
powstają na zamieszkiwanej przez nich nierucho-
mości.

Deklaracje należy złożyć do dnia 10.02.2020 r.
Właściciele nieruchomości którzy dotychczas 

prowadzili selektywną zbiórkę odpadów (segre-
gowali odpady) nie są zobowiązani do złożenia 
nowej deklaracji. 

Jednocześnie informujemy, że istnieje moż-
liwość skorzystania z bonifikaty w przypad-
ku posiadania w zabudowie jednorodzinnej 
kompostownika na bioodpady. Aby skorzystać 
z ulgi należy złożyć nową deklarację zawierającą 
oświadczenie o posiadaniu  kompostownika

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Suchedniów

Zapraszamy do uczestnictwa 
w kursie komputerowym

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary 
Błach zachęca do wzięcia udziału w dwumie-
sięcznym, bezpłatnym szkoleniu komputerowym 
w ramach projektu Cyfrowy Senior. Projekt dedy-
kowany jest dla mieszkańców gminy powyżej 65. 
roku życia, zainteresowanych udoskonaleniem 
umiejętności bezpiecznej obsługi komputera i In-
ternetu oraz korzystania z urządzeń cyfrowych. 
Dla uczestników projektu przewidziane zosta-
ły materiały szkoleniowe, zestawy gadżetów 
oraz poczęstunek.

Najbliższy kurs rozpoczyna się 9 stycznia 
2020 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 
„Kuźnica”. Szkolenie obejmuje 64 godziny. Zaję-
cia prowadzone są w każdy czwartek i sobotę, 
w maksymalnie sześcioosobowych grupach.

Zapisy oraz wszelkie szczegółowe informa-
cje udzielane są telefonicznie pod numerem 
501/353-007, na stronie internetowej www.cy-
frowysenior.eu oraz e-mail cyfrowysenior@kie-
lecka.zhp.pl.
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„Mój pierwszy turniej szachowy”
W czwartek dziewięciu  uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej z Ostojowa 

uczestniczyło w Wojewódzkim Turnieju Szachowym dla dzieci klas I-III (rocznik 2010 
i młodsi pod nazwą Mój Pierwszy Turniej Szachowy. 

Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr.8 ze Skarżyska Kamien-
nej. W zawodach wystartowało 49 zawodników z 6 szkół. Rozegrano 5 rund, 
w których maksymalnie można było zdobyć 5 pkt. (zwycięstwo 1pkt., remis 0,5 pkt.  
i przegrana 0 pkt.). 

Bardzo dobrze spisali się ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej z Ostojo-
wa zajmując czołowe miejsca w swo-
ich kategoriach wiekowych.
Klasy II - dziewczęta 

2. Ewa Pajek
3. Hanna Rogala

Klasy II - chłopy
2. Jakub Chrząszcz

Klasy III - dziewczęta 
1. Nikola Zielińska
2. Oliwia Pawelec
3. Zuzanna Turska

Sukcesy młodych badmintonistów

Dobrze radzili sobie najmłodsi badmintoniści Orlicza 
w cyklu turniejów Podkarpacki Cup. 

W kategorii U-9 w ostatnim turnieju wygrała Gabrysia 
Turska i Jakub Chrząszcz. Miejsce trzecie zajęli Piotr 
Sawicz i Wiktor Utczyk, a Olek Turski został sklasyfi-
kowany w przedziale miejsc 5-8. W kategorii U-11 Zuzan-
na Turska ukończyła rywalizację na miejscach 5-8, a Pola 
Andrzejewska 9-16.

W klasyfikacji generalnej całego cyklu zwyciężyła  
Gabrysia Turska, Piotr Sawicz zajął miejsce drugie, 
a nasz najmłodszy zawodnik Olek Turski wywalczył trze-
cie. 

Gratulacje dla medalistów, brawa dla Wszystkich za-
wodników za sportową walkę, podziękowania dla Rodzi-
ców za organizowanie wyjazdów do Straszęcina.

III miejsce w województwie
W dniach 7-8 grudnia w Ko-

stomłotach odbył się Finał Wo-
jewódzki Świętokrzyskich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej i Dzieci 
w Szachach. Rozegrano 7 rund 
w których, wygrywając wszyst-
kie mecze, można było zdobyć 7 
punktów.  

W kategorii klas szóstych 
w turnieju indywidualnym 18 miejsce zajął Aren Ghaza-
ryan, który wygrał 4 spotkania , 21 miejsce zajął Karen 
Ghazaryan wygrał trzy mecze i jeden zremisował oraz 
Dominik Grzelak 3 zwycięstwa miejsce 30. Startowało 
41 zawodników . W tej kategorii wiekowej prowadzona 
była klasyfikacja drużynowa. Suma zdobytych punktów 
w turnieju indywidualnym zagwarantowała naszej dru-
żynie III miejsce w województwie. W sobotnim turnieju 
mikołajkowym dla najmłodszych wystąpił Filip Plicner 
zajmując 5 miejsce. W niedzielę Filip startował w Świę-
tokrzyskich Igrzyskach Dzieci zajmując miejsce 10. Gratu-
lujemy!

Dominik Ziętkowski

Klasy III - chłopy
3. Filip Markiewicz
6. Oskar Pawelec
9. Adam Jędrzejczyk

Jacek Działak
Krzysztof Piątek
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Gala Szlachetnej Paczki

Do 19. rodzin z gmin Suchedniów i Łączna 
trafiła w tym roku świąteczna pomoc w ramach 
akcji Szlachetna Paczka. Do potrzebujących  

trafił opał, żywność, odzież, artykuły AGD  
a nawet okna. Jedna z paczek miała wartość  
aż 7,7 tys. zł.

Gala Szlachetnej Paczki odbyła się w suche-
dniowskiej Kuźnicy w dniu 8 grudnia. –Akcję 
w okręgu Suchedniów organizujemy od siedmiu 

lat. W rekordowym roku pomoc trafiła do 26. ro-
dzin. Zbliżające się święta to moment, w którym 

ludzie łączą się w serdeczności – mówiła Iza-
bela Paszowska, koordynator akcji. Paczki 
do większości potrzebujących dotarły w dniu 
7 grudnia, wolontariusze pracowali od rana do 
21.00. zaspokojono 100% zgłoszonych potrzeb.

Organizatorzy gali podziękowali za pomoc 
burmistrzowi Cezaremu Błachowi, dyrekto-
rowi SOK Kuźnica Andrzejowi Karpińskiemu 
oraz na ręce Magdaleny Przyjemskiej dla 

pracowników magistratu, którzy ufundowali 
jedną z paczek. Burmistrz zapewniając, że za-
równo on, jak i urzędnicy, nadal będą się anga-
żować w to szlachetne dzieło dodał: –Cieszę się, 
że w Suchedniowie są ludzie, którzy chcą poma-
gać innym – dodał C. Błach.

W części artystycznej, która przeplatana była 
opowieściami o sytuacji niektórych z rodzin 
otrzymujących pomoc, wystąpiły Maja Bra-
cha i Dominika Tokarczyk z Łącznej oraz 
podopieczne Katarzyny Klusek ze Studia 
Piosenki: Paulina i Bartek Antoniak, Laura 
Wrotniak, Lilia Dąbrowska, Iga Michalska, 
Laura Mazurkiewicz, Nikola Świtek, Zuzia 
Niemczyk, Magda Brzoza i Julia Majcher. 

Na zakończenie wystąpiły Ali Babki (Alicja 
Pająk, Małgorzata Stępień, Renata Ku-
szewska i Anna Hajduk) oraz zespół Kumotry 
w składzie: Alek Wikło, Andrzej Chełminiak 
i Stanisław Pańtak. Był też tort ufundowany 
przez Cukiernię Lazur.

Wolontariusze, którzy pracowali w tegorocz-
nej edycji akcji to: Wiktoria Świat, Zuzanna 
Witecka, Weronika Zagdan, Alicja Zagdan, 
Małgorzata Stępień, Justyna Magnowska
-Janicka, Ewelina Bilska i Dawid Kowacz. 

Jacenty Kita
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Podsumowanie inwestycji  
mijającego roku

Zbliżający się koniec 2019 roku jest doskonałą okazją, 
ażeby przekazać informacje dotyczące tego, co udało się 
wykonać w Gminie Suchedniów i tego co jest w trakcie 
realizacji. W tym roku realizowanych jest kilka kluczo-
wych zadań inwestycyjnych. Niektóre z nich to inwesty-
cje warte kilka milionów złotych. 

Największym wyzwaniem, ze względu na złożony 
charakter zadania, stanowi przebudowa ul. Powstań-
ców 1863 roku i ul. Krótkiej. 9 października podpisana 
została umowa z firmą Budromost Starachowice na reali-
zacje tego zadania, którego wartość  sięga 8.241.000,00 
zł. Część kanalizacyjna i wodociągowa współfinansowa-
na jest ze środków unijnych, natomiast część drogowa 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin 
zakończenia prac to 30 września 2021 roku. 

Rozpoczęto budowę obiektów sportowych przy 
Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 obejmują-
cą łącznik i salę gimnastyczną, doposażenie pracowni 
matematyczno-przyrodniczej oraz budowę boisk ze-
wnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu. War-
tość robót wynosi 6.748,970 zł, a zadanie jest dofinan-
sowane dotacją unijną w wysokości 499.772,62 zł oraz 
dotacją z Ministerstwa Sportu  i Turystyki w kwocie 
2.468.400,00 zł.

W sierpniu ruszył pierwszy etap prac związanych 
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 751 na terenie 
Suchedniowa obejmującego przebudowę obiektu mo-
stowego przy ul. Berezów. Inwestycja realizowana jest 
przez Województwo Świętokrzyskie. Poza mostem wy-
budowana zostanie kładka dla ruchu pieszego i rowe-
rowego oraz 270 metrów drogi. Na podstawie porozu-
mienia zawartego  z Województwem Świętokrzyskim 
w 2015 roku Gmina Suchedniów przekazała 200.000,00 
zł na wykonanie projektu technicznego przebudowy tej 
drogi od skrzyżowania z ulicą Kielecką do granic Mich-
niowa. 

W ramach ministerialnego programu na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji została wybudowana Otwar-
ta Strefa Aktywności. Prace zakończyły się w listopadzie 
i obejmowały wariant rozszerzony – siłownię plenero-

wą, strefę relaksu z zamontowanymi na stałe ławkami, 
koszami, stojakiem na rowery, grami edukacyjnymi, 
ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową. 
Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 
259.930,00 zł, z czego 50.000,00 zł to dofinansowanie 
przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) edycja 2019.

W grudniu odebrano końcowy fragment drogi 
w Michniowie, wybudowanej w ramach II etapu jej prze-
budowy. Całość kosztowała 275.941,58 zł. Na zadanie to 
Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowal-
nych. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy, 
asfaltowej nawierzchni jezdni oraz wymianę przepustu.

Wyremontowane zostały schody przy ul. Dawidowi-
cza za kwotę 18.500,00 zł oraz  przeprowadzono prace 
mające na celu oświetlenie drogi wewnętrznej w miej-
scowości Suchedniów, ul. Stokowiec. Wartość wyniosła 
19.295,20 zł. Wykonano oświetlenie w hali sportowo
-rehabilitacyjnej. Wymiana lamp na energooszczęd-
ne została sfinansowana ze środków własnych Gminy 
w wysokości 23.278,26 zł, dodatkowo Gmina otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 40.000 zł. 
Wykonano remont podłogi w lokalu położonym przy ul. 
Emilii Peck 15. Na realizację zadania poniesiono wydatki 
w wysokości 14.138,73 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 59.000 zł. 
w miejscowości Krzyżka wykonano oświetlenie uliczne.  
Również z funduszu sołeckiego został przeprowadzony 
remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osto-
jowie w wysokości 36.500,00 zł. Prace polegały na ter-
moizolacji ścian, wykonaniu obróbek blacharskich, wy-
mianie rynien i instalacji elektrycznej oraz wymianie 
nadproża bramy wjazdowej.

Warte odnotowania jest pozyskanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
w ramach konkursu Wsparcie funkcjonalności obsza-
rów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej środków na zakup wyposa-
żenia służącego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz remont 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojowie. Kwota 
udzielonej dotacji to 12.000 zł,  wkład własny gminy wy-
niósł 7.542,73 zł.

Gmina Suchedniów przekazała 70.000 zł Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku
-Kamiennej celem zakupu nowego wozu bojowego. 
W zamian za to wsparcie do  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suchedniowie trafi z KP PSP ciężki wóz bojowy MAN 
z 2004 roku.

W mijającym roku dokonano inwestycji w placów-
kach oświatowych:  
•	 w	 Samorządowej	 Szkole	 Podstawowej	

w Ostojowie wykonano prace mające na celu odwodnie-
nie. Inwestycja zaabsorbowała środki finansowe w wy-
sokości 145.000,00 zł,
•	 remont	 Przedszkola	 Samorządowego	 pole-

gający na przebudowie sali zajęć dla dzieci z części ko-
rytarza i gabinetu dyrektora przedszkola, wstawieniu 
dodatkowego otworu okiennego, dostosowaniu toale-
ty do potrzeb nowopowstałej sali, wykonaniu wylewki 
w modernizowanych pomieszczeniach, wymianie sto-
larki drzwiowej, przebudowie pomieszczenia do dystry-
bucji potraw, położeniu podłogi typu tarkett w sali do 
zajęć, korytarzu, holu, sekretariacie, remoncie nowego 
gabinetu dyrektor przedszkola, wybudowaniu toalety 
dla personelu, wykonaniu prac hydraulicznych i elek-
trycznych w modernizowanych pomieszczeniach.

Zakupiono nowy pojazd i kosiarkę tylno-boczną dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Zło-
żono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych celem Przebudowy odcinka drogi gminnej 
ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 751 ulica Mickiewicza i drogą powiatową uli-
ca Zagórska oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gmin-
nej nr 389001T oraz budowy mostu na rzece Żarnówce. 
Wykonano dokumentację projektową dla ww. zadania 
w kwocie 30.750,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową dla remontu 
ul. Jodłowej w Suchedniowie. Koszt wyniósł 17.100,00 
zł. Przygotowano dokumentację projektową dla budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy  w Suchedniowie w zakresie 
rozbudowy o windę dla osób niepełnosprawnych, re-
mont elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budyn-
ku – 52.275,00 zł.

Konkludując, rok 2019 był efektywnym dla rozwoju 
Naszej Gminy.


