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* o gminnych inwestycjach,
* relacja z sesji Rady Miejskiej,
* polemika wokół ul. Powstańców i drogi 

wojewódzkiej nr 751,
* wsparcie Tesco dla naszych 

organizacji pozarządowych,
* Walne Zebranie Spółdzielni Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości,
* spotkanie pokoleń w Michniowie,
* jubileusz Michniowian,
* nowe taryfy za wodę i ścieki wraz z uzasadnieniem.

75. rocznica pacyfikacji Michniowa
12 i 13 lipca 1943 roku w Michnio-

wie Niemcy zamordowali, w tym wie-
lu spalili żywcem, 204 osoby: 102 męż-
czyzn, 54 kobiety i 48 dzieci. 12 lipca 
od tego roku jest świętem państwo-
wym - Dniem Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej. Właśnie obchodziliśmy 75. 
rocznicę tamtych tragicznych wyda-
rzeń.

Czytaj na str. 2-3

Żelazne Gody Państwa Skrzyńskich
Prawdziwą miłość poznaje się 

nie po jej sile, lecz po czasie jej 
trwania – te słowa z powodze-
niem można odnieść do Pań-
stwa Leokadii i Stanisława 
Skrzyńskich, którzy święto-
wali 65 lat pożycia małżeńskie-
go.

Czytaj na str. 4

Podsumowanie projektu MRM

27 czerwca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie odbyła się  
debata podsumowująca projekt Od młodzika do młodego polityka realizowany przez Stowa-
rzyszenie Kuźniczy Krąg przy współpracy z Młodzieżową Radą Miejską.

Czytaj na str. 16

Burmistrz z absolutorium
Przy 11 głosach za i 4 przeciw, na sesji w dniu 21 czerw-

ca burmistrz Cezary Błach uzyskał absolutorium z wyko-
nania budżetu za rok 2017. Dochody zamknęły się kwotą 
39.192.593 zł tj. 97,6% zaplanowanych, wydatki osiągnęły 
poziom 40.319.845 zł tj. 96,5% zaplanowanych. Wydatki 
majątkowe wyniosły 3.440.159 zł, czyli 8,53% wydatków 
ogółem. 

Czytaj na str. 6-8

Świętojanki ‘2018 za nami
23 czerwca odbyła się jedna z największych imprez orga-

nizowanych w ciągu roku w naszej gminie, czyli Świętojanki. 

Organizatorem imprezy był Suchedniowski Ośrodek Kultury 
Kuźnica oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. 

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 24
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Wydarzenia 

Jeśli zapomnę o nich,
Ty Panie Boże zapomnij o mnie.

12 i 13 lipca 1943 roku w Michniowie Niemcy 
zamordowali, w tym wielu spalili żywcem, 204 
osoby: 102 mężczyzn, 54 kobiety i 48 dzieci. 12 
lipca od tego roku jest świętem państwowym 
- Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Wła-

śnie obchodziliśmy 75. rocznicę tamtych tragicz-
nych wydarzeń.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych 
oraz odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego Mszę 
św. w intencji pomordowanych mieszkańców tej 
wsi odprawił ks. Stanisław Picheta. 

Po nabożeństwie w imieniu organizatorów 

75. rocznica pacyfikacji Michniowa

głos zabrał Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas. W przejmującym wystą-
pieniu zacytował najpierw fragment wspomnień 
świadka pacyfikacji Tadeusza Obary: -Tam gdzie 
był Michniów, w otwartej dolinie, sterczały tlące się 
kominy i kikuty drzew. Ojciec usiadł na podmu-
rówce naszego domu i zapłakał… Obok nasz są-

siad Jan Materek wynosił ze zgliszcz swojego domu 
ludzkie korpusy. Układał je delikatnie na trawie. 
Janku – powiedział do ojca – to moja rodzina, to 
szczątki syna Władysława, siostrzenicy Janiny, a te 
malutkie żeberka, to moja wnuczka.

Marszałek zwracając się do mieszkańców 
Michniowa dodał: -Niemcy zabronili upamiętniać 

ofiary mordu… Miejscowość miała przestać ist-
nieć. Dzięki Wam – mieszkańcy Michniowa – ten 
plan się nie powiódł. Po wojnie z inicjatywy mich-
niowian przy mogile wzniesiono pomnik… Przez 
te 75 lat chroniliście pamiątki po zamordowanych, 
opowiadaliście przyjezdnym historię tego miejsca, 

modliliście się przy mogile w każdą rocznicę pacy-
fikacji. Walka o pamięć zapoczątkowana tuż po pa-
cyfikacji, była kontynuowana przez kolejne pokole-
nia. To ona dała początek Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich.

Przemówienia okolicznościowe wygłosi-
li również przybyli goście Wojciech Kolarski,  



lipiec - sierpień  2018 • Gazeta Suchedniowska 3

Suchedniowska
GazetaGazeta

Wydarzenia 
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
(odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy), 
dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Jan Krzysztof Ardanowski, mi-
nister rolnictwa (odczytał list premiera RP) oraz 
Włodzimierz Kosiniak-Kamysz, prezes Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, które w 2017 roku 
było inicjatorem uczynienia 12 lipca Dniem Wal-

ki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Inicjatywa została 
jednogłośnie przyjęta przez Sejm. 

W uroczystościach brały licznie udział poczty 
sztandarowe, kombatanci, harcerze, samorzą-
dowcy, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
a przede wszystkim mieszkańcy Michniowa.

W części artystycznej wystąpiła Masovia  
Baroque Orchestra w koncercie zatytułowanym 
Stabat mater, po koncercie przed mogiłą zamor-
dowanych złożono wieńce. W imieniu samorządu 
Suchedniowa uczynił to burmistrz Cezary Błach, 
a na obchodach obecny był również poczet sztan-
darowy Miasta i Gminy Suchedniów.

Na zakończenie na scenie Pod Dębem odbyło 
się spotkanie pokoleń (czytaj na str. 17).

Przypomnijmy:
W Michniowie w dniach 12 i 13 lipca 1943 r. 

miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Wieś 

została spacyfikowana przez niemieckie oddzia-
ły policyjne. Okupanci wymordowali 204 osoby: 
103 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 
53 kobiety i 48 dzieci, z których dziesięcioro miało 

mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewię-
ciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez 
niemieckiego żandarma do płonącej stodoły. Wy-

mordowanie mieszkańców wsi było odwetem za 
ich pomoc niesioną oddziałom partyzanckim oraz 
przynależność do Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich. Niemcy nie zamordowali jedenastu 
osób, wobec których mieli konkretne podejrzenia 
o podziemną działalność. Osoby te zostały wy-
wiezione do KL Auschwitz, gdzie sześcioro z nich 
zginęło. Osiemnaście młodych dziewcząt wywie-
ziono na przymusowe roboty do Rzeszy. Wieś, 
po ograbieniu, została doszczętnie spalona. Za-
broniono jej odbudowy i uprawiania pól w Mich-
niowie. Szczątki zamordowanych spoczywają 
w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie 
postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar.

Wieś stała się symbolem męczeństwa ludności 
817 wsi spacyfikowanych przez okupanta w gra-
nicach administracyjnych dzisiejszej Polski. Histo-
rycy szacują, że na terenie Polski w okresie oku-
pacji niemieckiej rozmaitymi formami represji 
zostało dotkniętych ponad 10 tys. wsi.

Jacenty Kita
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W sobotę 23 czerwca przy mogile na Brzasku 
odbyły się  obchody 78. rocznicy rozstrzelania 
760. Polskich Patriotów na Brzasku. Gminę Su-
chedniów podczas uroczystości reprezentowali 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik oraz wice-
przewodniczący rady miejskiej Waldemar Kro-
gulec z pocztem sztandarowym w asyście rad-
nych Młodzieżowej Rady Miejskiej.

78. rocznica rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku
Mszy św. przewodniczył ks. Artur Fura w kon-

celebrze m.in. proboszcza bliżyńskiej parafii, ks. 
Stanisława Wlazły oraz ks. Łukasza Madeja.

Po jej zakończeniu odegrano Mazurka Dąbrow-
skiego, głos zabrali zaproszeni goście, odbył się 
występ młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicz-

nych w Skarżysku-Kamiennej a delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów. 

Uroczysty charakter 78.lecia wydarzeń czerw-
cowych na Brzasku został podkreślony udziałem 
Kompanii Honorowej Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kielcach, którzy pełnili 
wartę pod pomnikiem.

(jaki)
Zdjęcia: Monika Pogodzińska

 Prawdziwą miłość poznaje się, nie po jej sile, lecz 
po czasie jej trwania – te słowa z powodzeniem 
można odnieść do Państwa Leokadii i Stanisła-
wa Skrzyńskich, którzy świętowali 65 lat poży-
cia małżeńskiego.

Bo właśnie minęło 65 lat od czasu, gdy obecni 
małżonkowie połączyli się węzłem małżeńskim 
i założyli rodzinę.

Remont remizy zakończony
Zakończył się remont w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ostojowie. Zadanie za ponad 
50 tys. zł zostało dofinansowane z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach projektu realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej 
Góry z Bodzentyna.

Modernizacja budynku polegała na wydziele-
niu pomieszczenia sanitarnego, wymianie stolar-
ki okiennej i drzwiowej, ułożeniu nowych płytek, 
wykonaniu ocieplenia stropodachu i odmalowa-
niu. Realizacja zadania zajęła się firma MAR-BUD 
Mariusz Nawrocki z Wilkowa.

Inwestycja ta nie doszłaby do skutku, gdyby nie 
wsparcie Gminy Suchedniów, która udzieliła sto-
warzyszeniu pożyczki na realizację zadania w wy-
sokości wynikającej z różnicy pomiędzy posiada-
nymi środkami a kwotą oferty - tj. 25.476,28 zł.

Paulina Pedryc

I chociaż w tym czasie nasi Jubilaci byli jedną 
z wielu par, które zdecydowały się na wspólną 
drogę, dzisiaj należą do tych nielicznych, którym 
własny wysiłek, wzajemny szacunek i zrozumie-
nie pozwoliły w stosunkowo dobrym zdrowiu do-
żyć obecnego Jubileuszu.

Do grona osób składających życzenia Jubilatom 
dołączył też burmistrz Cezary Błach oraz radny 

Krzysztof Adamiec.
Z okazji tak doniosłej 

rocznicy składamy naj-
lepsze życzenia, zdro-
wia, szczęścia oraz wszel-
kiej pomyślności na dalsze 
wspólne lata. Niech te nad-
chodzące lata Waszego 
wspólnego pożycia będą 
nieustannie słoneczne, spę-
dzone w atmosferze miłości 
i życzliwości Waszych naj-
bliższych i przyjaciół.

Paulina Pedryc

Żelazne Gody Państwa Skrzyńskich
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inwestycje

potrzeb szkoły podstawo-
wej wyniosły 4.302.763,55 zł, 
z czego termomodernizacja 
- 2.595.293,58 zł (dofinanso-
wanie w kwocie 1.492.022,31 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020), zaś przebudowa 
– 1.707.469,97 zł ze środków 
własnych gminy.

Otrzymane dofinansowa-

nie z ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczone 
zostanie na wybudowanie ciągów komunikacyj-
nych oraz opasek wokół budynku.

(jaki)

moment. Wartość umowy dla ww. prac wynosi 
6.876.423,24 zł, a potrwają one do listopada br. – 
mówi burmistrz Cezary Błach.

Inwestycja będzie realizowana w ramach pro-
jektu Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja 
Suchedniów – I ETAP, na który Gmina Suchedniów 

otrzymała dofinansowanie  ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Jacenty Kita

W czerwcu nastąpił końcowy odbiór prac zwią-
zanych z termomodernizacją i przebudową SP  
nr 1 w Suchedniowie. W ostatniej niemal chwi-
li gmina otrzymała dotację w wysokości prawie 
50.000 zł z ogólnej rezerwy budżetowej państwa 
na  IV etap zadania inwestycyjnego pn. Przebu-
dowa i termomodernizacja budynku szkoły przy 
ul. Szarych Szeregów w Suchedniowie. W ponie-
działek 18 czerwca zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik podpisał umowę z wojewodą święto-
krzyskim Agatą Wojtyszek na udzielenie dota-
cji .

Przypomnijmy, że koszty związane 
z dostosowaniem budynku po gimnazjum do 

Mocno zaawansowane są już prace związane  
z  budową kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów 
i w ul. Koszykowej prowadzone przez Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Sarnot Tomasz z sie-
dzibą w Kielcach. W ramach zadania powstanie 
sieć kanalizacyjna o długości około 6 km oraz sieć 
wodociągowej o długości ok. 1 km. 

-W tej chwili prace prowadzone są głównie na 
ul. Koszykowej, gdyż tam istnieje konieczność 
odbudowy ulicy, a zasadzie wybudowania jej 
od nowa. Firma wykonała już przejście na dru-
gą stronę ul. Berezów i tam prace zaczną się lada 

Ruszyła przebudowa  
ul. Zagórskiej

9 lipca rozpoczęły się prace związane z budową 
ul. Zagórskiej w Suchedniowie.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Staracho-
wicach. Prace, zgodnie z umową, powinny zakoń-
czyć się do 1 października 2018 r., a ich wartość 
wynosi 2.124.861,59 zł.

Przebudowa ul. Zagórskiej to inwestycja reali-
zowana przez Powiat Skarżyski w partnerstwie 
i przy współudziale finansowym czterech pod-
miotów - Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
kiego- 985.028,00 zł, Miasta i Gminy Suched-
niów - 160.000,00 zł, Nadleśnictwa Suchedniów 
– 500.000, zł) oraz firmy MAXOL Sp z o.o. z Su-
chedniowa-  20.000,00 zł. Powiat na ten cel prze-
znaczył ze swojego budżetu kwotę w wysokości 
444.861,59 zł.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia drogi na odcinku blisko 950 metrów 
(od wiaduktu do granicy z lasem). Ulica zostanie 
poszerzona do 5,5 m. Ponadto wybudowany zo-
stanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m, 
a pobocza zostaną utwardzone kruszywem. In-
westycja zakłada również wykonanie zjazdów na 
posesje wraz z przepustami, wykonanie rowów 
przydrożnych, regulację urządzeń infrastruktury 
podziemnej, oznakowanie poziome i pionowe, 
obsiew trawą oraz budowę 33 miejsc postojo-
wych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 

(jaki) 

Zakończono prace przy „Jedynce”

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Burmistrz z absolutorium
Przy 11 głosach za i 4 przeciw, na sesji w dniu 

21 czerwca burmistrz Cezary Błach uzyskał ab-
solutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Do-
chody zamknęły się kwotą 39.192.593 zł tj. 97,6% 
zaplanowanych, wydatki osiągnęły poziom 
40.319.845 zł tj. 96,5% zaplanowanych. Wydat-
ki majątkowe wyniosły 3.440.159 zł, czyli 8,53%. 

Sesję otworzyła i obradom przewodniczy-
ła Małgorzata Styczeń, przewodnicząca rady, 
sekretarzem obrad została radna Małgorza-
ta Stępień. Po przyjęciu porządku obrad o głos 
poprosił Roman Białek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

LPIiK zniknie od nowego roku?
Poinformował radnych i obecnych na sesji o za-

miarze likwidacji z dniem 1 stycznia 2019 roku 
Lokalnego Punktu Informacji i Konsultacji, który 
w naszej gminie działał od 2009 roku (podobnie 
jak w Bliżynie i Skarżysku Kościelnym). 

-Sytuacja w 2009 roku była taka, że mieliśmy 
w powiecie 7261 bezrobotnych, w tym ponad 
1000 w gminie Suchedniów, stopa bezrobocia 
wynosiła 24,1% a nasz budżet wynosił 28,3 mln 
zł. Na koniec 2017 roku bezrobotnych było 3018 
(stopa poniżej 13%), a nasz budżet jest o połowę 
mniejszy – argumentował dyrektor stwierdzając, 
że konieczne są zmiany i oszczędności – dodając, 
że większość bezrobotnych nie poszukuje pracy, 
a jest zarejestrowana tylko po to, aby mieć ubez-
pieczenie. Ponadto w Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej przy PUP można kompleksowo załatwić 
wszystkie sprawy, a część za pomocą Internetu 
bez wychodzenia z domu.

Wystąpienie starosty i zaproszonych 
gości

Uzupełniając wystąpienie dyrektora Białka 
starosta skarżyski Jerzy Żmijewski dodał, że 

wobec nowych wyzwań i nowych zadań, reorga-
nizacja PUP jest konieczna.

Starosta poinformował ponadto, że w tym roku 
Powiatowe Dęby otrzymali: Anna Tchórzewska, 
Lucyna Kozłowska, Jolanta Żaczek, Bożena 
Bętkowska i Stanisław Pawlukiewicz. Szcze-
gółowo poinformował również o przebudowie ul. 
Zagórskiej w Suchedniowie oraz sposobie sfinan-
sowania tego zadania. Wkład własny powiat uzy-
skał m.in. poprzez sprzedaż działki w Suchednio-
wie przy ul. Mickiewicza pod rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 751 (nabywcą został samorząd 
województwa). 

Ewa Antosik pytała o to, po co był robiony 
projekt na przebudowę drogi 751, skoro nic się na 
ten moment w tym temacie nie dzieje, jak rów-
nież o kanalizację ul. Jodłowej i Warszawskiej. 
Pytała również o to, czy zakończyło się postępo-
wanie administracyjne w sprawie odmulenia za-
lewu, stwierdziła również, że na łamach „GS” nie 

publikowane są wszystkie zgłaszane interpelacje 
i zapytania. 

Teresa Sułek podziękowała mieszkańcom ul. 
Stokowiec za oczyszczenie rowów i chodników, 
pytała również o to, dlaczego kierowcy busów 
kursujących w stronę Skarżyska przez Mostki nie 
honorują ulg dla niepełnosprawnych.

Interpelacje i zapytania radnych
Lidia Pikulska zwróciła uwagę na piach za-

legający na drogach po opadach deszczu. Pytała 
także o to, kiedy zamontowane zostanie dodat-
kowe oświetlenie na drodze wewnętrznej przy ul. 
Stokowiec. Prosiła także o dowiezienie kruszywa 
na ul. Szeroką i o budowę na niej oświetlenia, 
gdyż powstają tam nowe domy.

Krzysztof Ślęzak, nawiązując do przekazania 
przez wojewodę niemal 50.000 zł na IV etap mo-
dernizacji szkoły przy ul. Szarych Szeregów, pytał 
o to, dlaczego gmina nie dostała go na III etap. 
–Czy wniosek opiewający na 499.000 złotych zo-
stał złożony zbyt późno? – dociekał radny. Rad-
ny pytał także o kwestię przesunięcia środków 
przeznaczonych na modernizację ul. Powstańców 
na modernizację drogi 751 i – najkrócej mówić – 
o to, dlaczego w tej sprawie nic się nie dzieje (po-
dobne pytania burmistrzowi w formie pisemnej 
zadała poseł Maria Zuba. Treść jej pisma oraz 
odpowiedź burmistrza publikujemy na str. 9-10 
–red.).

Sebastian Odelski zwracając uwagę na stan 
ul. Żeromskiego pytał o to, kiedy planowany jest 
jej remont. Wnioskował również o utwardzenie 
łącznika między tą ulicą a ul. Zagórską. Prosił też 
o uregulowanie poruszania się pojazdów od ul. 
Świerkowej do McDonalda (przy okazji o uprząt-
niecie tam śmieci) oraz wnioskował o przygoto-
wanie informacji oświatowych dot. ilości dzieci, 
oddziałów oraz przeprowadzonych prac remon-
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towo – inwestycyjnych. 

Mirosław Obara zwrócił uwagę na zarośnię-
te ulice i chodniki osiedlowe oraz przy ul. Jasnej 
i E. Peck, prosił o poprawę nawierzchni ul. Nowej 
oraz o przedstawienie pełnej informacji na temat 
zakończonej modernizacji Jedynki.

Odpowiedzi burmistrza
Na część powyższego odpowiedział starosta 

Jerzy Żmijewski. W sprawie ruchu przy dro-
dze nr 751 wystąpi o Komendy Powiatowej Po-
licji. Jeśli chodzi o ul. Żeromskiego to niejako jej 
kosztem wygrała ul. Zagórska. –Na ul. Żerom-
skiego w 2017 roku miała być budowana kanali-
zacja, a nie ma jej do dziś. Wcześniej nie ma sensu 
budowa nowej drogi – mówił starosta dodając, 
że bez względu na to, kto będzie rządził powia-
tem w 2019 roku, to nie będą prowadzone żadne 
większe inwestycje. Do końca marca powiat musi 
bowiem pokryć stratę finansową szpitala.

W dalszej części burmistrz Cezary Błach mó-
wił, że drogi remontowane są na bieżąco, w spra-
wie ulg dla niepełnosprawnych, burmistrz wy-
stąpi z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego 

o taki stan rzeczy. Dodatkowe oświetlenie na ul. 
Stokowiec będzie wykonane pod warunkiem zna-
lezienia wolnych środków w budżecie. W przy-
padku ul. Nowej trzeba najpierw wykupić grunty 
pod drogę i wykonać jej projekt. Urząd Marszał-
kowski zmienił harmonogram naboru wniosków 
na budowę kanalizacji, tak więc gmina nie mo-
gła złożyć wniosku o dofinansowanie ul. Langie-

wicza. Przetarg na kanalizację ul. Jodłowej i War-
szawskiej zostanie powtórzony. Sprawa zalewu 
dotycząca nałożenia na gminę obowiązku wy-
konania dodatkowej ekspertyzy, na co gmina się 
nie zgadza skierowana została do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego. Do dnia dzisiejszego 
sprawa nie została rozpatrzona.

Następnie burmistrz szczegółowo przedstawił 
kwestię termomodernizacji i rozbudowy szkoły 
przy ul. Szarych Szeregów. –Inwestycja ta była 
etapowana. Na termomodernizacje gmina pozy-
skała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowa-
nie w wysokości 1.492.022 zł. W wyniku przetar-
gu koszt tych prac zamknął się kwotą 2.607.183 
zł. Cześć remontowo – budowlana o wartości 
1.707.500 zł gmina pokryła ze środków własnych. 
Na tą część nie udało się pozyskać dofinansowania 
z RPO, wniosek gminy znalazł się na liście rezer-
wowej. Ale być może po rozliczeniu całego okresu 
programowania, Urząd Marszałkowski znajdzie 
oszczędności i gmina odzyska część środków, tak 
jak to było w przypadku os. Jasna – mówił bur-
mistrz. Wyjaśnił też, że pierwszy wniosek o pozy-
skanie środków z rezerwy budżetu państwa gmi-

na złożyła w 2017 roku i nie otrzymała wsparcia. 
Drugi wniosek na dofinansowanie III i IV etapu 
inwestycji gmina złożyła w lutym tego roku na 
kwotę 499.000, ale do dziś nie ma odpowiedzi. 
W międzyczasie Świętokrzyski Urząd Wojewódz-
ki zapytał gminę, czy chce 48.129,48 zł na IV etap. 
I te pieniądze gmina otrzymała. -Zadając pytania 
o dofinansowanie z rezerwy budżetowej środków 

na modernizację SSP nr 1, sugerując zbyt późne 
złożenie wniosku, to szukanie kija na burmistrza 
przed zbliżającymi się wyborami – stwierdził Ce-
zary Błach.

Informacje i sprawozdania
W dalszej części obrad dyrektor OSiR Rafał Lo-

renz mówił o przygotowaniu do nowego sezonu 
suchedniowskich zbiorników wodnych. W Suche-
dniowie kąpielisko ruszyło od 1 lipca i jest czynne 
od 11.00 do 19.00, a dyżur pełni dwóch ratowni-
ków. Czynne jest też kąpielisko w Mostkach. Pro-
blemem OSiR-u jest brak kawiarni z prawdziwego 
zdarzenia. –Mamy wykonany projekt i pozwole-
nie na budowę – dodał dyrektor. Z ważniejszych 
inwestycji wykonanych w ostatnim roku dyrektor 
wskazał na wykonanie nowej kotłowni na hali 
sportowo - rehabilitacyjnej, dzięki czemu są duże 
oszczędności na ogrzewaniu. 

Następnie sprawozdanie z działalności rocznej 
i z wykonania planu finansowego Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II przed-
stawiła dyrektor Małgorzata Wiśniewska, a te 
same sprawozdania dotyczące Suchedniowskie-

go Ośrodka Kultury Kuźnica dyrektor Andrzej 
Karpiński. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku 
w SOK Kuźnica, CKI w Michniowie oraz WDK Most-
ki odbyło się 506 wydarzeń kulturalnych (w tym 
seanse filmowe). W tym czasie ośrodek pozyskał 
268.000 złotych dotacji zewnętrznych.
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Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŚP. Stefana Pawlukiewicza
wieloletniego nauczyciela i wicedyrektora 
Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1, 

członka MKS Orlicz, trenera bez reszty oddanego 
młodzieży, u której rozwijał sportowe talenty 

i pasje, człowieka o ogromnej radości życia, 
wielkiego i szlachetnego serca,

Rodzinie i Bliskim
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie,

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  
oraz jednostek organizacyjnych  

Gminy Suchedniów

Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci żywych

Ks. Jan Twardowski
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

ŚP. Macieja Brzozy
człowieka prawego i szlachetnego, humanisty, 

kochającego polski język i literaturę,
wychowawcy i autorytetu dla wielu pokoleń.

Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie,

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  
oraz jednostek organizacyjnych  

Gminy Suchedniów

Panu
Waldemarowi Krogulcowi

Radnemu Rady Miejskiej w Suchedniowie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie,

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  
oraz jednostek organizacyjnych  

Gminy Suchedniów

Absolutorium dla burmistrza
Przed głosowaniem wniosku o absolutorium najpierw burmistrz Cezary Błach przedstawił 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. 
- Dochody zamknęły się kwotą 39.192.593 zł tj. 97,6% zaplanowanych, wydatki osiągnęły po-

ziom 40.319.845 zł tj. 96,5% zaplanowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 3.440.159 zł, czyli 
8,53%. W 2017 roku gmina spłaciła 900.000 złotych kredytów, w wyniku czego zadłużenie gmi-
ny na koniec 2017 roku wynosiło 12.950.000 złotych tj. 33% dochodów zrealizowanych. Naj-
więcej pochłonęły wydatki na oświatę – 13.110.468 zł (32,5% wydatków ogółem) oraz pomoc 
społeczną – 10.827.176 zł (26,8%) – referował burmistrz.

W dyskusji nad sprawozdaniem o głos poprosił radny Krzysztof Ślęzak. –Będę przeciw 
wnioskowi o udzielnie absolutorium. Uważam, że pod uwagę powinno brać się inwestycje np. 
budowa kanalizacji na ul. Langiewicza. Zadanie to do 2017 roku było w budżecie, co pozwala-
ło mieć nadzieję, na jej realizację. Potem to zadanie na wniosek burmistrza zdjęto, a pozosta-
ło 5000 zł na opracowanie studium wykonalności. To inwestycja od dawna oczekiwana przez 
mieszkańców. Ripostowała przewodnicząca Małgorzata Styczeń: -Nie odrobił pan lekcji. Jak 
burmistrz miał wykonać rzecz, której nie ma w budżecie?

Opinię komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu wraz z wnioskiem o absolutorium 
przedłożyła radna Ewa Gałczyńska, a przewodnicząca rady odczytała pozytywną opinię RIO 
w sprawie wniosku komisji rewizyjnej. 

Za udzieleniem absolutorium było 11 radnych, 4 było przeciwko. Po głosowaniu burmistrz 
podziękował za zaufanie, jakim obdarzyła go większość radnych. –To co uchwalicie, będę chciał 
jak najszybciej i najlepiej zrealizować.

Uchwały rady
W dalszej części radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w WPF, zmian w budżecie na 

2018 rok, udzielenia pomocy dla powiatu skarżyskiego (w kwocie 160.000 zł na budowę ul. Za-
górskiej), regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz ustalenia wynagrodze-
nia dla burmistrza.

Ta ostatnia uchwała wywołała żywą dyskusję. Jej podjęcie było związane ze zmianą przepi-
sów. Projekt uchwały przedłożyła przewodnicząca Małgorzata Styczeń. Zmieniając niektóre 
wskaźniki wynagrodzenia (zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny + dodatek stażo-
wy) zgodnie z tabelą, wynagrodzenie burmistrza miało pozostać na poziomie około 10.010.000 
zł. To najniższe wynagrodzenie spośród włodarzy w naszym powiecie. 

–Uważam, że intencją ustawodawcy było obniżenie wynagrodzenia, a tymczasem wynagro-
dzenie pozostaje bez zmian – zauważył Krzysztof Ślęzak. Radny Łukasz Gałczyński zapro-
ponował obniżenie wynagrodzenia do 9.260.000 złotych, jednak jego wniosek uzyskał poparcie 
4 radnych, 1 się wstrzymała, a 10 było przeciw. Rada ostatecznie poparła więc wniosek prze-
wodniczącej. 

Jacenty Kita
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Co z tą ulicą Powstańców?
Sztandarowe zadanie w programie burmistrza Cezarego Błacha  

w kampanii wyborczej - remont ul. Powstańców 1863r. - zapisane było 
w budżecie gminy do realizacji w 2018r. Jednak 18 marca  burmistrz po-
stawił na Komisji Budżetu i Finansów wniosek o przesunięcie remontu 
ulicy Powstańców na rok 2019 r., ze względu na planowane rozpoczęcie 
w 2018  budowy drogi 751.

W uzasadnieniu wniosku Burmistrz podał, że jeszcze w 2018 Świę-
tokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie remontował drogę 751  
(w tym ul. Mickiewicza), zatem jednoczesne prowadzenie robót bu-
dowlanych na obu tych ulicach sparaliżowałoby komunikacje w mieście. 
Taka argumentacja brzmi całkiem rozsądnie. Czy jednak mówi prawdę?

Uzasadnienie przedstawione przez Burmistrza było kolejną informa-
cją na temat przyczyn braku remontu ul. Powstańców. Po przegłosowa-
niu w dn. 19 marca wniosku Burmistrza,  kwotę 1.115.705 zł, w budżecie 
zabezpieczoną na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Po-
wstańców, radni przesunęli na inne zadania. 

Mimo kierowanych do Burmistrza pytań, uczestnicy sesji nie otrzy-
mali  informacji na temat harmonogramu  modernizacji dwóch najważ-
niejszych ulic w naszym mieście. 

Za to bliższe informacje na temat  remontu drogi nr 751 otrzymałam 
z pierwszej ręki, czyli w oficjalnej odpowiedzi na moją interpelację skie-
rowaną do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

I to nie są dobre informacje.
Zupełnie nie potwierdzają wersji przedstawionej przez burmistrza  

Błacha. 
Okazuje się, że na rok 2018 samorząd województwa w ogóle nie za-

planował środków finansowych na realizację tego zadania. Co prawda, 
w czerwcu ubiegłego roku zapadła decyzja Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego o  realizacji tej inwestycji. Jednak rozpoczęcie zadania 
planowane jest na rok 2019 i obejmuje tylko pierwszy etap, czyli budo-
wę od ronda na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Zagórskiej i Mickiewicza 
do ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Bodzentyńskiej. Termin za-
kończenia  inwestycji nie jest dokładnie określony (zależy od terminu 
rozpoczęcia oraz liczby etapów, na jakie zadanie zostanie podzielone).

Zatem plany Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nie przewi-
dują w tym roku żadnej przebudowy ul. Mickiewicza.

Dlaczego więc Burmistrz zrezygnował z rozpoczęcia budowy ul.  
Powstańców w tym roku pod pretekstem rychłej budowy ul. Mickiewicza?

I na domiar złego przeniósł tę inwestycję właśnie na rok, w którym pla-
nowane jest rozpoczęcie budowy ronda na ul. Mickiewicza? Czy po to, aby 
sprawę zamieść pod dywan?

Po objęciu władzy Burmistrz na pytania, kiedy rozpocznie remont tej 
głównej w naszym mieście ulicy i kiedy wystąpi z wnioskiem do wojewody 
świętokrzyskiego o dofinansowanie przez rząd tego zadania z PROGRAMU 
ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ zawsze 
mi odpowiadał: - Zbieram pieniądze…

Co do reguły, rząd modernizację dróg gminnych i powiatowych dofi-
nansowuje w wysokości 50 proc. wartości zadania. Ale dodatkowo w roku 
2018 zaproponował gminom aż 80 proc. dofinansowania. Więcej nigdy nie 
było i nie będzie. Przy tym dofinansowanie obejmuje nie tylko budowę 
nawierzchni, ale i koszt modernizacji kanalizacji deszczowej. W roku bu-
dżetowym gmina może występować do Wojewody o dofinansowanie aż 
trzech dróg.

Inne gminy z tej szansy korzystają. Przykładowo:
1. gmina Jędrzejów – kwota promesy 5.000.000 zł.
2. powiat kielecki – kwota promesy 4.984.104 zł.
3. gmina Morawica - kwota promesy 2.561.367 zł.
4. gmina Starachowice - kwota promesy 5.000.000 zł. 
5. gmina Kielce - kwota promesy 1.219.106 zł.
6. powiat sandomierski - kwota promesy 1.600.000 zł.
7. gmina Strawczyn - kwota promesy  975.125 zł.
8. powiat starachowicki - kwota promesy 2.560.000 zł. 
9. gmina Staszów - kwota promesy 955.367 zł.
10. gmina Miedziana Góra - kwota promesy 658.819 zł.

Niestety, odkładanie budowy  dróg na dalsze lata skończy się tym, że 
kiedyś drogi w naszym mieście trzeba będzie  budować wyłącznie ze środ-
ków gminnych. A tych nigdy nie będzie za wiele… 

Maria Zuba
Poseł na Sejm RP

Burmistrz odpowiada i uszczegóławia
Odnosząc się do pisma pani poseł Marii 

Zuba, pragnę wyjaśnić:

1. Zadanie pod nazwą Przebudowa ulic Po-
wstańców 1863 r. i ul. Krótkiej w Suchednio-
wie – poprawa sieci dróg o wartości ogólnej 
4.158.702 zł zawarte jest w załączniku nr 2 
do uchwały Nr 74/XII/2017 Rady Miejskiej 
w Suchedniowie przyjętej w dniu 28.12.2017r 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchedniów na lata 2018 – 2038 pod 
pozycją 1.3.2.3. Zadanie to było i jest plano-
wane do realizacji w latach 2019-2020. Nie 
jest prawdą, że przebudowa ulicy Powstań-
ców w marcu tego roku została przesunięta 
do realizacji z 2018 r. na 2019 rok. 

2. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2018 

roku dokonanych zostało szereg zmian w bu-
dżecie Gminy na 2018 rok spowodowanych 
w głównej mierze wynikiem przetargu na 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bere-
zów i Koszykowa. Najtańsza oferta znacząco 
przewyższała zaplanowaną na ten cel kwo-
tę w budżecie naszej Gminy, a zadanie to 
uzyskało dotację ze środków unijnych z wa-

dok. na str. 10
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runkiem jej wykorzystania do końca 2018 
roku. Na sesji w dniu 19 marca Rada  doko-
nała zwiększenia wydatków na ten cel m.in. 
o kwotę 984.414 zł jako wkład własny Gminy. 
Aby to było możliwe należało m.in. przesu-
nąć zadanie Przebudowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w ulicy Powstańców i Krótkiej 
z roku 2018 na rok 2019.  Natomiast termin 
przebudowy ulicy pozostał bez zmian tj. na 
lata 2019-2020. Moim zdaniem, nie ma moż-
liwości w trakcie roku budżetowego wygo-
spodarowania dodatkowej kwoty prawie 1 
mln zł na wkład własny. Alternatywą byłaby 
rezygnacja z budowy kanalizacji i utrata dofi-
nansowania unijnego.

3. Prawdą jest, że w trakcie prezentacji zmian 
w budżecie spowodowanych koniecznością 
zabezpieczenia środków Gminy na budo-
wę kanalizacji w ul. Berezów i Koszykowa, 
użyłem argumentacji związanej z wykorzy-
staniem tego faktu, aby w roku 2018 Woje-
wództwo Świętokrzyskie rozpoczęło prace 
na drodze 751. Kilkakrotnie informowałem 
radnych o podejmowaniu z mojej strony roz-
mów z Województwem Świętokrzyskim, aby 
przyśpieszyć realizację tej inwestycji i wyko-
nać przebudowę ulicy Mickiewicza w roku 
2018 w celu uniknięcia trudności komunika-
cyjnych w latach kolejnych. Do wiadomości 
Rady Miejskiej przekazałem swoje wystą-
pienie do Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego z dnia 29.08.2017 r. z wnioskiem 
o realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 
nr 751 w 2018 r. W dniu 9 kwietnia 2018 roku, 
a więc już po sesji marcowej, do biura rady 
wpłynęło kolejne moje pismo o rozpoczęcie 
prac związanych z rozbudową tej drogi kie-
rowane do Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego. Do dnia dzisiejszego nie udało się 
jednak przyśpieszyć realizacji tego zadania.

Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że kom-
pleksowa przebudowa ulicy Powstańców jest 
jednym z najważniejszych i najbardziej trud-
nym do realizacji zadań naszej Gminy, budzą-

cym wiele emocji, szczególnie w perspektywie 
zbliżających się wyborów samorządowych. 

Dlatego też pozwolę sobie na przedstawie-
nie i wyjaśnienie sposobu ujęcia tego zadania 
w budżecie uchwalonym przez Radnych Rady 
Miejskiej w Suchedniowie.

Gmina Suchedniów posiada opracowaną do-
kumentację projektową na kompleksową prze-
budowę ulic Powstańców, Krótkiej, Fabrycznej 
i Spokojnej. Zakres projektu obejmuje wymianę 
istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
budowę sieci kanalizacji deszczowej likwidują-
cej problem z odwodnieniem tych ulic, przebu-
dowę ulic i chodników ze zwiększeniem ilości 
miejsc parkingowych. W budżecie gminy, a do-
kładnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
zawierającej plan finansowy nie tylko na rok 
budżetowy ale również na kolejne lata całe za-
danie zostało podzielone na trzy etapy:

1. Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej w ulicy Powstańców i Krótkiej – war-
tość – 1.875.850 zł.

2. Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i ul. 
Krótkiej w Suchedniowie – poprawa sieci 
dróg – wartość - 4.158.702 zł.

3. Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Spokojnej 
w Suchedniowie – poprawa sieci dróg – war-
tość - 576.776 zł.

Łączna wartość całego zadania zapisa-
na w dokumentach budżetowych gminy to 
6.611.328 zł.

Podział prac na trzy etapy podyktowany zo-
stał następującymi przesłankami, o których in-
formowana była Rada Miejska:

- wartość inwestycji na poziomie niemożliwym 
do zrealizowania wyłącznie ze środków wła-
snych w kontekście innych realizowanych 
obecnie inwestycji, w tym w szczególności: 
termomodernizacja i przebudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 o wartości ponad 4 mln 
zł (2017-2018), czy też budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w ulicy Berezów i Koszykowa 

o wartości prawie 7 mln zł (2018);

- brak możliwości pozyskania dotacji na cały za-
kres prac inwestycji z jednego źródła – gmina 
posiada pozyskane dofinansowanie ze środ-
ków unijnych na przebudowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej w wysokości 1.115.750 
zł, ale dotacji tej nie można przeznaczyć na 
przebudowę części drogowej. Z kolei dotacje 
na przebudowę dróg nie mogą być przezna-
czane na sieć wodociągową i kanalizacyjną;

- dotychczasowe dotacje na przebudowę dróg, 
były dotacjami w wysokości 50% wartości 
prac i musiały być wykorzystane w jednym 
roku, co powodowało że gmina musiałaby 
przeznaczyć na ten cel ponad 2 mln środków 
własnych w ciągu jednego roku, poza realiza-
cją innych inwestycji - ogromny zakres prac - 
trudny do wykonania w trakcie jednego roku 
ze względów technicznych.

Szanowna Pani Poseł!

Wszystkim nam zależy na jak najszybszym 
rozwoju naszej Gminy. Pamiętajmy jednak, 
w jak trudnej sytuacji znajdowaliśmy się w roku 
2015, gdzie nie stać nas było na regulowanie na 
bieżąco zobowiązań finansowych.

Dzisiaj nasza sytuacja finansowa jest bardzo 
dobra. W roku 2017 w Gminie łącznie z odmule-
niem zalewu (wydatek bieżący)  zainwestowa-
liśmy w Suchedniów ponad 6 mln zł. W 2018 r. 
już teraz, w połowie roku realizujemy inwesty-
cje za kwotę prawie 9 mln zł. 

Niestety, nie ma takiej możliwości, aby w tak 
krótkim okresie czasu rozwiązać wszystkie pro-
blemy i zrealizować wszystkie ważne inwesty-
cje,  na których nam zależy.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej in-
formacje stanowią wyczerpującą odpowiedź na 
poruszoną kwestię.

Z wyrazami szacunku

Cezary Błach

Burmistrz Miasta i Gminy

PoleMikA dok. ze str. 9



lipiec - sierpień  2018 • Gazeta Suchedniowska 11

Suchedniowska
GazetaGazeta

malnych modeli żywienia wsparte aktywnym 
ruchem (Przyjazny Ostojów). Projekt obejmuje 
konsultacje lekarskie, warsztaty z dietetykiem 
i technologiem żywienia. Społeczność lokalna 
zyska wiedzę, zdobędzie nowe doświadczenia 
i umiejętności, a także zyska motywację do 
podjęcia wyzwania do prowadzenia zdrowe-
go życia.

(jaki)

a sprawozdanie zarządu prezes Henryk 
Krasowski. –Bierzemy pełną odpowie-
dzialność za prowadzenie dokumentacji 
finansowej naszych członków. O zaufaniu 
do nas świadczy to, że na koniec czerw-
ca 2018 roku mieliśmy rekordową liczbę 
członków – 195 – mówił prezes dodając, 
że rok temu było ich 164, a w 2010 roku 
tylko 149. Dzieje się tak, mimo że rocznie 
działalność gospodarczą likwiduje lub zawiesza 
15-20 przedsiębiorców.

Spółdzielnia zajmuje się pełną obsługą księgo-
wo – finansową firm i osób prowadzących dzia-

w GMinie i okolicy

Zakończyła się czwarta edycja akcji Decydujesz, 
pomagamy sieci Tesco. Uroczyste podsumowa-

nie oraz wręczenie nagród miało miejsce 11 lipca 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku.

Pierwsze miejsce i czek na 5.000 zł zajęła MKS 
Gala Skarżysko-Kamienna (17.375 głosów), dru-
gie suchedniowski oddział TPD (11. 262 głosy i  
czek na 3.000 złotych), a trzecie (5.869 głosów 

22 czerwca w sali lustrzanej Kuźnicy odbyło się 
doroczne Walne Zebranie Członków Spółdziel-
ni Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchednio-
wie. –Rok 2017 był udany. Spółdzielnia kolejny 
rok z rzędu osiągnęła zysk, znacząco przybyło 
członków. Na koniec maja obsługiwaliśmy 195 
podmiotów. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 31 
podmiotów – mówi prezes Henryk Krasowski.

Walne otworzył przewodniczący rady nadzor-
czej Stanisław Sołkowicz, który do prezydium 
zaprosił prezesa Henryka Krasowskiego (który 
poprowadził Walne), Jerzego Tokarczyka oraz 
Agnieszkę Fechtner. Wśród gości byli: bur-
mistrz Cezary Błach, dyrektor Izby Rzemieślni-
czej w Kielcach Piotr Prędota oraz dyrektor Kuź-
nicy Andrzej Karpiński. 

Sprawozdanie z działalności radny nadzorczej 
za 2017 roku przedstawił Stanisław Sołkowicz 

Spółdzielnia na plusie i znacząco przybywa jej członków

łalność gospodarczą. Istnieje już 31 lat. Rokrocz-
nie finansowo wspiera m.in. Kuźnicę, przedszkole 
i szkoły, kluby sportowe.

Jacenty Kita

Dwa nasze stowarzyszenia z nagrodami Tesco
i czek na 1.000 zł) Stowarzyszenie Przyja-
zny Ostojów. Symboliczne czeki odebrały 
Julita Kabała i Beata Słoma z TPD oraz 
Małgorzata Stępień z powstałego led-
wie w październiku ubiegłego roku osto-
jowskiego stowarzyszenia. 

Okolicznościowe czeki wręczyli Konrad 
Kronig, prezydent miasta i Agnieszka 
Żelaśkiewicz, przedstawicielka firmy Te-
sco. 

Opis naszych projektów:
- Zdrowo i Aktywnie na Sportowo, Jednym Słowem 

– Odlotowo (TPD Suchedniów) - to hasło tytu-
łowe, a zarazem motto przewodnie projektu 
w TPD Suchedniów, skierowanego do małych 
mieszkańców miasta, ale i szerszej społeczno-
ści lokalnej. 

- Widzewa i doświadczenie w projektowaniu opty-
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Świętojanki ‘2018 za nami
23 czerwca odbyła się jedna z największych 

imprez organizowanych w ciągu roku w naszej 

gminie, czyli Świętojanki. Organizatorem imprezy 
był Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. 

Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej udało 
się imprezę rozpocząć zgodnie z planem o godz. 
17:00. Wszystkich przywitał burmistrz Ceza-
ry Błach oraz dyrektor suchedniowskiej Kuź-

nicy Andrzej Karpiński, całość poprowadził  
Zenon Juchniewicz.

Na początku imprezy wystąpiły dzieci szlifują-
ce swoje umiejętności w naszym Ośrodku Kultury, 
czyli Studio Piosenki prowadzone przez Mariolę 

Pocheć oraz Formacja Taneczna AXIS. Mogliśmy 
wysłuchać piosenek w wykonaniu: Nikoli Świ-
tek, Bartosza i Pauliny Antoniak oraz Alicji 
Młodawskiej. Ich występy przeplecione były ko-
lejnymi prezentacjami tanecznymi formacji AXIS.

Następnie na scenie wystąpiła nasza Suche-

dniowska Orkiestra Dęta pod batutą mjr Stefana 
Malinowskiego, wsparta młodymi instrumen-
talistami, którzy kształceni są przez Katarzynę 
Klusek, saksofonistkę naszej orkiestry. Po ich 
występie rozstrzygnięty został konkurs na naj-
piękniejszy wianek Świętojański. W skład jury 

weszli: Lilia Kowalewska – zielarka, Agniesz-
ka Włodarczyk-Mazurek oraz Paulina  
Pedryc. Na konkurs zgłoszono dziewięć wian-
ków, spośród których jury uznało za najładniejszy  
Małgorzaty Berus ze Skarżyska, drugie miej-
sce zajął Marek Cygan, natomiast trzecie Ma-
ria Pajek. Nagrody dla najlepszych w konkursie 

ufundował sklep Piotra Karbownika TELDOM, 
który to corocznie wspiera w ten sposób Ośrodek 
Kultury w organizacji imprezy. Został także ogło-
szony konkurs na poszukiwanie kwiatu paproci, 
kwitnący raz w roku, podczas najkrótszej nocy. 
Według prasłowiańskiej tradycji znalazcy miał 

zapewnić bogactwo i dostatek, przez co jego po-
szukiwania stały się stałym elementem obcho-
dów święta Kupały. Podczas suchedniowskich 
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Świętojanek kwiat paproci został odnaleziony 
przez Jakuba Dulembę, który także otrzymał 
nagrodę ufundowaną przez Sklep Teldom.

Jednocześnie w czasie trwającej imprezy odby-
wały się wydarzenia towarzyszące: zielarka Lilia 
Kowalewska udzielała porad zielarskich i poma-
gała rozpoznawać rośliny. Natomiast panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Michniowa prowadziły 
warsztaty z wyplatania wianków świętojańskich.

Po konkursach na świętojankowej scenie poja-
wił się zespół Hit Boyz. Rockmeni i świetni instru-
mentaliści, z przebojowym Łukaszem Sobie-
rajem na czele, zaprezentowali swoje aranżacje 
największych przebojów muzyki disco-polo, po-
woli rozgrzewając i przygotowując suchedniow-
ską publiczność do swojego drugiego, mocno 

rockowego występu. W tej odsłonie mogliśmy 
usłyszeć m.in. piosenki zespołów Łobuzy, Piękni 
i Młodzi czy Weekend. 

Następnie na terenie wokół ogniska odby-

ło przedstawienie teatralno-obrzędowe przed-
stawiające zwyczaje nocy świętojanskiej na wsi 
świętokrzyskiej, w wykonaniu zespołu ludowe-
go Jodły Świętokrzyskie ze Śniadki k. Bodzentyna, 
prowadzonego przez Danutę Lipczyńską.

O godzinie 21.00 zespół Tacy Sami powrócił 

na scenę w odsłonie Lady Pank Show, gdzie za-
prezentował największe przeboje legendarnego 
Lady Pank, wcale nie ustępując im brzmieniem, 
umiejętnościami muzycznymi oraz profesjona-
lizmem wykonania. Chłopaki, co było do przewi-

dzenia zagrali po prostu świetnie!
Po ich występie od sceny ruszył korowód z po-

chodniami kierując się w stronę ogniska, wokół 
którego zatańczyły dziewczynki z formacji Axis 
przebrane w białe stroje. Przy ognisku dwie pie-
śni świętojańskie zaśpiewał Chór Senior, prowa-
dzony przez Natalię Nastiuk, a następnie pusz-
czono wianki na wodę.

Kulminacyjnym punktem programu był kon-
cert zespołu Andre, który swoimi hitami Kasiu 
Kasieńko, czy Ale ale Aleksandra, przyciągnął pod 
scenę tłumy widzów, którzy świetnie bawili się 
z artystą podczas jego występu. 

Po koncercie Andre odbył się pokaz sztucz-
nych ogni, a następnie do drugiej w nocy wszyscy 
mogli się pobawić na dyskotece poprowadzonej 
przez Dj’a Roberta.

Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy 
wsparli imprezę pomocą finansową i rzeczową. 
Im dziękujemy:

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
- Nadleśnictwo Suchedniów
- Sklep RTV AGD TELDOM 
- Firma DRINKFOOD w Suchedniowie
- Hotel Świętokrzyski 
- KLEEN-TEX Polska
- Firma INTER WI-FI
- Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Suchedniowie
- Firma Wyrób i Sprzedaż Mebli Andrzej Bi-

skup
- Firma TOOLMEX TRUCK 
- Pizzeria NA HALI 
- Firma EUROMOBIL
Dziękujemy również kierownikowi Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Suchedniowie Stanisła-
wowi Dymarczykowi oraz pracownikom i Jac-
kowi Świtkowi.

Andrzej Karpiński
Zdjęcia: Jacenty Kita
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Jubileusz „Michniowian”
W sobotę 2 czerwca w Michniowie odbył się 

jubileusz zespołu Michniowianie. Zespół ten dzia-

ła przy Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie. Głównym celem jest kultywowa-
nie tradycji i obrzędów staropolskich.

Po przywitaniu zaproszonych gości, przewod-
nicząca zespołu – Teresa Przeorska przedsta-
wiła krótką historię zespołu, w której nie zabra-
kło osiągnięć i nagród zdobytych na konkursach 
i przeglądach. Znaczącym osiągnięciem jest 
I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Obrzędo-
wości w Poraju. Organizatorzy nie zapomnieli 
o sponsorach i osobach, którzy przyczynili się do 
rozwoju Michniowian. Każdy z nich otrzymał po-
dziękowanie wraz z upominkiem.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł  
Maria Zuba, starosta Jerzy Żmijewski, bur-
mistrz Cezary Błach z małżonką, radni Małgo-

rzata Kuszewska i Krzysztof Ślęzak, sołtys 
Alicja Mańturz oraz przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych zespołów: Wzdolskich Kołowrotków, Łącz-
nian oraz Skokotliwych.

Po poczęstunku odbył się występ zespołu. 
Akompaniatorem był Szczepan Królikowski. 
Zespół zaśpiewał piosenki tj. Dziadek społ, Pod ko-
pecką siana, Historia Michniowa – pieśń napisana 
przez członka zespołu pana Bogdana, Na Mich-
niowie na Michniowie, Pase jo Se pase.

Krótka historia zespołu
W 2013 roku reaktywowano Koło Gospodyń 

Wiejskich w Michniowie, które uzyskało status 
Stowarzyszenia Michniowianie w 2016 r.

Członkowie Stowarzyszenia utworzyli zespół 
śpiewaczy uświetniający imprezy gminne, po-
wiatowe, wojewódzkie, takie jak: dożynki, festy-
ny, jarmarki i inne. Michniowianie chętnie biorą 

udział w różnego rodzaju przeglądach twórczości 
ludowej, przedstawiając zarówno obrzędy ludo-

we, jak i piosenki regionalne. Ostatnim sukce-
sem było zdobycie I miejsca w XI Ogólnopolskiej 
Folkloriadzie Jurajskiej 2017 w kategorii zespoły  
obrzędowe.

Spośród innych większych sukcesów wymie-
nić można: Dożynki Powiatowe 2013 r.- II miej-
sce w konkursie na potrawę dożynkową, Festi-
wal Zupy Rybnej Złota Rybka w Wilkowie 2016 
r.- I miejsce, Kiermasz Wielkanocny w Łącznej 
2016 r. - II miejsce. Niewątpliwym sukcesem jest 
zdobycie I miejsca w powiecie skarżyskim na naj-
lepsze Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
w plebiscycie organizowanym przez Echo Dnia 
w 2016 r.

(jaki) 
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Spotkanie z Marleną Zynger
Dnia 26 czerwca br. gościła w naszej bibliotece Marlena Zynger (z domu Marczew-

ska, związana z Warszawą i Suchedniowem) - poetka, członek Oddziału Warszawskiego 
Związku Literatów Polskich, ZAiKS, 
Słowiańskiej Akademii Literatury oraz 
Movimiento Poetas del Mundo. Wice-
prezes Stowarzyszenia Promocji Pol-
skiej Twórczości. Laureatka XIII Świa-
towego Dnia Poezji UNESCO (ZŁOTE 
PIÓRO – 2013 r.).  W 2017 roku odzna-
czona przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego medalem Za-
służony dla Kultury Polskiej. Redaktor 

naczelna Kwartalnika Literacko-Kulturalnego LiryDram (sieć Salonów EMPiK oraz www.
lirydram.pl).

Przewodnim celem wizyty w bibliotece, była promocja kwartalnika literacko-kultural-
nego LiryDram. Obserwacja rynku literacko-kulturalnego przez M. Zynger, wyłoniła braki 
liryki i dramatu. Dlatego te dwa obszary są szczególnie podkreślone w kwartalniku. Pierw-
szy numer ukazał się w październiku 2013 roku jako suplement Poezji. Interesująca szata 
graficzna, profesjonalnie opracowane wnętrze, nowoczesny układ tekstów to jedne z atu-
tów wydawnictwa. Jak sama redaktor  podkreśla, kwartalnik rozwija i poszerza temat poezji, 
wkracza  na inne obszary artystyczne. Dotyka prozy, malarstwa, muzyki, fotografii, zamiesz-
czane są   w nim również opowia-
dania. Chodzi o to by pokazać, że 
dziedziny sztuki wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają. Nie może 
istnieć jedna dziedzina bez dru-
giej.

Pani redaktor z wielką pasją 
i zaangażowaniem przedstawiła 
treści zawarte w kolejnych nu-
merach LiryDram. Doborowy ze-
spół redakcyjny, który kształtuje 
kolejne numery, a jest ich już 18, to prezentacja twórców niezwykłych, ludzi którzy mają 
coś do powiedzenia. W ostatnim numerze możemy znaleźć rysunki Marty Frej, rozmowę 
z Ryszardem Krauze autorem tekstów piosenek, rozmowa Gabrieli Florek z Łukaszem 

Gawłem o wystawie Wyspiańskie-
go w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie. Przedstawienie sylwetki ar-
tystycznej Ryszarda Paprockiego 
kreującego min. malarstwo 3D. 
I bardzo ważne, chyba w każdym 
numerze można spotkać Marlenę 
Zynger w poezji, rozmowach czy  
opisującą własne  podróże. Marle-
na Zynger chciałaby  w kwartalni-

ku prezentować młode talenty i sztukę ludzi utalentowany z terenu Suchedniowa. Zachęca-
my Państwa do kontaktu z panią redaktor, poprzez jej własną stronę www.marlenazynger.
pl, kontakt poprzez naszą bibliotekę czy stronę www.lirydram.pl, do obejrzenia której za-
chęcamy.

Małgorzata Wiśniewska

Kino „Kuźnica” zaprasza
* INIEMAMOCNI 2 

w terminie 10 - 13 sierp-
nia o godz. 15:00.

Produkcja: USA.  Ga-
tunek: animacja, akcja. 
Czas: 120 min. Od lat: b.o.

Opis filmu: W rodzinie 
Iniemamocnych przyszła 
kolej na zmiany! Podczas 
gdy Helen rozwija swo-
ją karierę zawodową, jej 
mąż Bob zostaje w domu 
z dziećmi realizując się 

w zaciszu domowych pieleszy. Ta nowa sytuacja jest trudna 
dla wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone zdolności małe-
go Jack-Jacka nie czynią jej łatwiejszą. Kiedy kolejny szwarc-
charakter planuje genialny i niebezpieczny spisek, cała rodzi-
na Iniemamocnych musi ponownie zjednoczyć siły, aby stawić 
czoła nowemu wyzwaniu. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić 
– nawet dla Iniemamocnych.

* ODNAJDĘ CIĘ w ter-
minie 10 - 13 sierpnia 
o godz. 17:00 i 19:00.

Produkcja: Polska. Ga-
tunek: thriller, kryminał. 
Czas: 83 min. Od lat: 15

Opis filmu: Trwa poli-
cyjna obława na żołnie-
rza (Dariusz Chojnacki), 
który ma na sumieniu 
niemal wszystkich człon-
ków swojego oddziału. 
Przestępcę udaje się zwa-

bić w pułapkę, ale doświadczona policjantka Justa (Ewa Kaim) 
popełnia prosty błąd i ścigany wymyka się obławie. W kon-
sekwencji uchybień, kobieta zostaje wysłana na przymusowy 
urlop. Ambicja dyktuje jej jednak inne rozwiązanie. Zamiast 
zająć się narastającymi problemami we własnej rodzinie, po-
rzuca wszystko i wraca do miasteczka swojego dzieciństwa, 
gdzie dorastał również jej przeciwnik. Podczas gdy Justa szuka 
tropów, mogących doprowadzić ją do kryjówki przestępcy, on 
sam dociera do jej bliskich i porywa córkę policjantki – Lenę. 
Postawiona pod ścianą, szantażowana kobieta, by odzyskać 
swoje życie i uratować dziecko, będzie musiała popełnić prze-
stępstwo, wystawiając na śmierć Grzegorza (Piotr Stramow-
ski) – ostatniego ocalałego z oddziału przestępcy. Próbując 
wybrnąć z sytuacji, policjantka rozpocznie morderczą grę 
z prześladowcą. Stawką w zaciętym pojedynku na spryt i in-
telekt będzie życie jej ukochanej córki.

Serdecznie zapraszamy!
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PodsuMowAnie Projektu

27 czerwca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suche-
dniowie odbyła się debata podsumowująca projekt Od młodzika do 
młodego polityka realizowany przez Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg przy 

współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. Swoją obecnością zaszczycili 
nas burmistrz Cezary Błach, zastępca burmistrza Dariusz Miernik, 
radny Paweł Słoma, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, 
opiekunowie młodzieżowej rady z ramienia szkół z terenu Gminy, pra-
cownicy Urzędu, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Mło-

dzieży, Rycerzy Kolumba 
oraz mediów.

Podczas spotkania mło-
dzież zaprezentowała 
efekty swojej wielomie-
sięcznej pracy, jak również 
opowiedziała o działa-
niach, w których uczestni-

czyła w ramach realizacji projektu. 
Po prezentacji pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej, młodzi zaprosi-

li do wspólnego panelu dyskusyjnego burmistrza Cezarego Błach, 
Pawła Słomę, Karolinę Gałczyńską-Szymczyk oraz Pawła  

Zubińskiego. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o współ-
pracy gminy z młodzieżą oraz o planach związanych z angażowaniem 
młodzieży w lokalne działania. 

Zapytaliśmy również o dzisiejsze problemy, z którymi boryka się 
młodzież. Podczas spo-
tkania zachęcaliśmy 
do kontaktowania się 
z nami. Jako młody or-
gan doradczy, chcemy 
włączać się aktywnie 
w działania na rzecz lo-

Podsumowanie projektu MRM kalnej społeczności.
Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zrobili sobie wspólne pamiątkowe 

zdjęcie. Choć było to nasze pierwsze spotkanie dotyczące roli młodzieży w lo-
kalnej społeczności, to jesteśmy pewni, że takie spotkania są potrzebne, a my 
obiecujemy że zrobimy wszystko żeby spotykać się częściej.

Projekt Od młodzika do młodego polityka realizowany jest w ramach grantu 
Świętokrzyskie dla młodych przy wsparciu środków pozyskanych z funduszy Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Młodzieżowa Rada Miejska  
w Suchedniowie
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12 lipca po zakończeniu głównej części ob-
chodów 75. rocznicy pacyfikacji w Centrum 
Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie 

odbyło się Spotkanie pokoleń. Uczestników spo-
tkania powitali Ewa Kołomańska z Mauzo-
leum oraz dr Tomasz Domański z Delegatury 
Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, któ-
rzy następnie poprowadzili spotkanie.

W wydarzeniu udział wzięli przede wszyst-
kim świadkowie i potomkowie ofiar pacyfikacji 
Michniowa, sędzia Andrzej Jankowski oraz 
Cezary Błach, burmistrz Suchedniowa. 

W czasie spotkania najpierw zostały odczy-
tane fragmenty pamiętnika Emilii Ziomek - 
naocznego świadka pacyfikacji. Przed pacyfika-

cją uciekła ona będąc w 9 miesiącu ciąży, resztę 
wojny pędziła u rodziny we Wzdole Rządowym 
i w Ostojowie. 

Swymi wspomnieniami podzielili się: Bog-
dan Wikło, Maria Wikło, Stanisław Krogu-
lec, Kazimiera Grzywacz, Bogdan Jasiński, 

Spotkanie pokoleń w Michniowie

Stanisław Durnej, Andrzej Jankowski. 
Spotkanie uświetnił występ zespołu ludowe-

go Michniowianie, który wykonał wiązankę pie-
śni partyzanckich. Moderatorem spotkania był 
Radosław Podsiadły. 

(jaki)

W nakładzie 500 egzemplarzy przed obchoda-
mi 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa Fundacja 
Pomnik - Mauzoleum w Michniowie wydała nową 
książkę zatytułowaną Kielecczyzna. Dzień Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej. 

Publikacja licząca 77 stron oraz wiele zdjęć za-
wiera teksty Zbiorowy portret mieszkańców Mich-
niowa autorstwa Stanisława Krogulca oraz 
16 relacji świadków, którzy przeżyli wojnę na 
kielecczyźnie. Opublikowane jest również spra-
wozdanie z wyników śledztwa w sprawie pacy-
fikacji Michniowa, sporządzone przez sędziego  
Andrzeja Jankowskiego. 

Wydanie książki było możliwe dzięki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego i Nadleśnictwa Suchedniów.

(jaki)

Nowa książka o Michniowie
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ki i gesty radości wypełniły szkolny dziedziniec, 
dały upust emocjom całorocznych zmagań w dą-
żeniu do gwiazd. 

Początek roku i jego zakończenie połączyła 
idea szkoły wpisana z koncepcję pracy Kaizen.
edu. Żyjemy, więc dysponujemy czasem, który 
przeznaczamy na wartości ponad czasem w Sa-
morządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie, 
gm. Suchedniów. Dziękujemy Panu Dariuszowi 
Miernikowi, wiceburmistrzowi MiG Suchedniów 
za współuczestnictwo.

w sZkołAch

Uczniowie SSP w Ostojowie w Filharmonii Świętokrzyskiej

11 czerwca uczniowie klas III-VII w Filharmonii Świętokrzyskiej obejrzeli i wysłuchali bajki muzycz-
nej pt. Legendy świętokrzyskie, która była współczesną adaptacją wybranych podań z naszego regionu. 
W niezwykły świat legend wprowadzali nas studenci III i V roku  Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stworzyli oni wspaniały, pełen przygód i humoru, ale rów-
nież grozy spektakl muzyczny. Byliśmy na sabacie czarownic oraz poznaliśmy mistrza Emeryka. Była to 
wspaniała, pełna emocji lekcja, która pozostanie na długo w naszej pamięci.

Ten Dzień w SSP w Ostojowie 

Parafrazując odpowiedź na pytanie: O której 
zamykają wesołe miasteczko? stwierdzamy: Rok 
szkolny będzie trwał do 22 czerwca. Tego dnia 

Uczniowie i Pracownicy uchwycili swoje myśli 
i zapisali je, kończąc zdania: Dzień w mojej szkole, 
który chciał(a)bym, aby się powtórzył to…; W mo-
jej szkole nauczyłem(am) się, że…; Najciekawsze 
dni w mojej szkole, to…; Szkolne wydarzenie, któ-
re sprawiło, że poczułem(am) dumę z siebie to… 

Słowa piosenki z repertuaru Beaty Kozidrak 
Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie w wykonaniu 
Oskara Pawelca z klasy I, rozpoczęły finalny mo-
ment, w którym chwycone w dłonie kolorowe 

balony wypełnione helem i karteczkami z od-
ręcznymi zapiskami wspomnień i marzeń powę-
drowały w stronę Słońca! Łzy wzruszenia, okrzy-
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ży udzielić ratunku poszkodowanym lub chorym. 
Przekazano dzieciom praktyczne umiejętności 
udzielania podstawowej pomocy przedmedycz-
nej. Każdy miał możliwość przećwiczenia wzy-
wania karetki i udzielenia pomocy. Uczniowie na 
fantomie wykonywali masaż serca i sprawdzali 

w sZkołAch

Jak zrobić lapbooka?
Biblioteka szkolna SSP w Ostojowie  zrealizowała projekt edu-

kacyjny pt. Jak zrobić lapbooka? - moja ulubiona książka. Wzięli 
w nim udział uczniowie klas IV-VII i był on realizowany na go-
dzinach bibliotecznych oraz w czasie wolnym uczniów, w domu. 

Celem projektu było zachęcenie dzieci do czytania i czerpania 
wiedzy z książek, rozbudzenie indywidualnych zainteresowań 
i umiejętności plastycznych. 

Zadaniem uczestników było opracowanie i wykonanie książki 
tematycznej w formie lapbooka, zgodnie z własnymi zaintere-
sowaniami. Prace miały przedstawić wybraną książkę w cieka-
wy sposób, w dowolnej formie, dozwolone były różne techniki 
i pomysły. 

LAPBOOK – jest 
czymś w rodzaju teczki 
tematycznej, w której 
możemy umieszczać 
wiadomości na wybra-
ny temat. Taka teczka 
pełni funkcję interak-
tywnej przestrzeni na 
rysunki, opowiadania, 
wykresy, słówka, ter-

miny, zdjęcia. Komisja w ocenie prac wzięła przede wszystkim: 
indywidualne ujęcie tematu, pomysłowość, ciekawą formę pre-
zentacji, estetykę i wkład pracy. 

Wszystkie prace uczestników zostały zaprezentowane na wy-
stawce szkolnej  z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich. Autorzy lapbooków otrzymali nagrody w postaci oceny 
cząstkowej z języka polskiego,  a zwycięzcy dyplomy. Uczniowie 
wykazali się znajomością lektur szkolnych oraz książek spoza ka-
nonu. Udowodnili, że przeczytane książki mogą być źródłem ra-
dości, kreatywności i satysfakcji.

Członkowie Stowarzyszenia 112 z Kielc prze-
prowadzili w SSP w Ostojowie szkolenie i ćwicze-
nia z zakresu udzielania podstawowej pomocy 
przedmedycznej. Uczniowie klas IV-VII nauczyli 
się procedur postępowania w sytuacji, gdy nale-

Uczniowie z Ostojowa uczyli się udzielać pierwszej pomocy
oddech. Mieli okazję nauczyć się, w jaki sposób 
korzystać z defibrylatora AED. Urządzenie jest 
intuicyjne, samo mówi, jakie czynności należy 
wykonywać po kolei, ratując poszkodowanego. 
Mimo to warto wcześniej się z AED oswoić, prze-
konać, że korzystanie z tego urządzenia nie jest 
trudne. Nawet ci, którzy nie mają przeszkolenia, 
nie powinni mieć problemu z jego użyciem. Dzieci 
chętnie uczestniczyły w zajęciach. 

Udzielenie pierwszej pomocy to nasz obowią-
zek. Każdy, kto znajdzie się na miejscu zdarzenia, 
powinien podjąć niezbędne czynności mające na 
celu uratowanie człowieka w stanie nagłego za-
grożenia zdrowia lub życia. Członkowie Stowarzy-
szenia 112 to byli i obecni operatorzy alarmowego 
numeru 112. 
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Komunikat ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że 

taryfa za wodę i ścieki została sporządzona zgod-
nie z nowym rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 
lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzo-
ru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warun-
ków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na podstawie 
art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wiodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z  
2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 ).

Decyzją WA.RET.070.1.62.3.2018 z dnia 
04.06.02018 r. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  - Dyrektora Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za-
twierdzono taryfę na okres trzech lat  dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Suchedniowe.

Wzrost ceny wody i ścieków wynika z kalkula-
cji kosztów zawartych w tabelach rozporządzenia 
i wytycznych w jaki sposób je wyliczać.

Wpływ na wzrost ceny wody i ścieków w od-
niesieniu do ubiegłorocznej taryfy 2017/2018 ma:
1. Amortyzacja i odpisy umorzeniowe poprzez 

wykonywanie nowych inwestycji w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej (przekazanie 
kolektora sanitarnego Bugaj-Sportowa, zaku-

py inwestycyjne środków   trwałych - pompy, 
dmuchawy, szafa sterownicza przepompowni, 
przepływomierz ścieków).

2. Opłaty za usługi wodne za 2018 r. i opłaty za 
korzystanie ze środowiska za 2017 rok.

3. Energia elektryczna (wzrost ceny za prąd oraz 
zwiększone zużycie  spowodowane wyeksplo-
atowanymi maszynami i urządzeniami).

4. Zakup materiałów do usuwania awarii sieci 
wodno-kanalizacyjnych, prawidłowej pracy 
oczyszczalni ścieków:

- wykonywanie niezbędnych krótkich odcinków 
sieci wodociągowych w celu zaspokojenia po-
trzeb ludzkich na ul. Szerokiej, Pasternik, Ogro-
dowa,

- naprawy studni kanalizacyjnych, 
- testy odczynnikowe, koagulanty (polimer) – 

środek do zagęszczania osadu ściekowego.
- naprawy maszyn i urządzeń pracujących na 

oczyszczalniach ścieków (Suchedniów, Mich-
niów),

- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej.

5. Wynagrodzenia wzrosły zgodnie z  zatwier-
dzoną przez Państwo kwotę najniższego wy-
nagrodzenia, od której liczone są godziny 
nadliczbowe, świąteczne, nocne oraz pogoto-
wie wodno-kanalizacyjne a jednocześnie nie 
wzrosło zatrudnienie w tych rozdziałach.

W związku z wprowadzonymi zmianami 
w prawie, począwszy od 2018 roku Rada Miejska  
w Suchedniowie nie posiada już kompetencji do 
ustalania jednostkowych cen za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków.

W dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmia-
nie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków oraz niektórych in-
nych ustaw.

Dotychczasowe kompetencje Rady Miejskiej 
w tym zakresie przejęło Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie. W dniu 4 czerwca 2018 
r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
wydało decyzję znak: WA.RET.070.1.62.3.2018 za-
twierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ście-
ków na terenie Gminy Suchedniów na okres 3 lat. 
Zgodnie z tą decyzją cena jednostkowa za pobra-
ną wodę ustalona została w wysokości  3,53 zł/m3 

Rada Miejska ustaliła dla Mieszkańców dopłaty z budżetu do cen za wodę i ścieki
netto w okresie 2018/2019.

Zgodnie z ww. decyzją cena jednostkowa za od-
prowadzanie ścieków ustalona została w wysoko-
ści 6,73 zł/m3 netto w okresie 2018/2019. Ceny te 
będą ulegać wzrostowi w kolejnych 2 latach obo-
wiązywania taryfy.

W dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska 
w Suchedniowie podjęła uchwałę w sprawie usta-
lenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków 
zatwierdzonych decyzją Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie.

Dopłata ta wyniesie:
- 0,70 zł netto do każdego m3 dostarczonej wody 

dla odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele 
bytowe w domach jednorodzinnych rozlicza-
nych w okresach dwumiesięcznych (obniżenie 
do poziomu 2,83 zł/m3 netto)

 - 0,70 zł netto do każdego m3 dostarczonej wody 
dla odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele 
bytowe w domach jednorodzinnych i w budyn-

kach wielolokalowych oraz dla odbiorców bę-
dących samorządowymi lub państwowymi jed-
nostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami 
działającymi w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu rozliczanych w okresach jednomiesięcznych 
(obniżenie do poziomu 2,83 zł/m3 netto)

- 1,07 zł netto do każdego m3 ścieków odprowa-
dzanych przez odbiorców w domach jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych, odprowadzających 
ścieki do sieci kanalizacyjnej, dla odbiorców bę-
dących samorządowymi lub państwowymi jed-
nostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeń 
działających w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu (obniżenie do poziomu 5,66 zł/m3 netto)
Biorąc pod uwagę przewidywaną ilość pobranej 

wody i odprowadzonych ścieków, łączna roczna 
dopłata dla Mieszkańców z budżetu Gminy do jed-
nostkowych cen za wodę i ścieki wyniesie 360 tys. 
zł w ujęciu rocznym.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach

6. Usługi obce - informatyk-komputery, wizuali-
zacja obiektów, kamery, telefony, wywóz osa-
du, piasku, skratek, wynajem specjalistyczne-
go sprzętu.

7. Pozostałe koszty – opłaty i zwiększona ilość 
badań wody i ścieków, przeglądy budynków 
i obiektów przeglądy instalacji, gaśnic, cią-
gników, koparek, Urząd Dozoru Technicznego, 
poczta, ubezpieczenia  budynków, samocho-
dów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, prze-
gląd urządzeń do oczyszczania ścieków.
Nadmieniamy, że stan miejskiej sieci wodocią-

gowej jest w bardzo złym stanie i ulega częstym 
awariom, ponieważ w większości wykonany jest 
z rur stalowych i azbestowych ułożonych ponad 
50 lat temu. Sieć kanalizacji sanitarnej w więk-
szości wykonana jest  z nieszczelnych rur kamion-
kowych.

Jednocześnie zła kultura użytkowania tej sie-
ci przez społeczeństwo, traktowana jako zsyp 
wszelkiego rodzaju odpadów powoduje czę-
ste zapchania sieci  kanalizacyjnej, uszkodze-
nia pomp ściekowych (bardzo drogich), cze-
go wynikiem są bardzo duże koszty związane 
z udrażnianiem i naprawą tych urządzeń przez 
pracowników naszego zakładu, jak również wy-
najmowaniem wozu asenizacyjnego WUKO, któ-
rego nie posiadamy na stanie. 

Kierownik ZGK
Stanisław Dymarczyk
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Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych  
na terenie powiatu skarżyskiego 

 
 

Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego. 
 

SIERPIEŃ 2018 

Data Dzień  Nazwa apteki Adres apteki Telefon 

1 sierpnia 2018 Śr Apteka ul. Sokola 2 (41) 251-07-30 
2 sierpnia 2018 Czw Apteka „Supernowa” ul. Sokola 17A (41) 241-80-61 
3 sierpnia 2018 Pt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
4 sierpnia 2018 So „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 (41) 251-10-90 
5 sierpnia 2018 N Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
6 sierpnia 2018 Pn Apteka „Plus” ul. Sokola 50 (41) 278-46-45 
7 sierpnia 2018 Wt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
8 sierpnia 2018 Śr Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
9 sierpnia 2018 Czw „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 (41) 252-56-03 
10 sierpnia 2018 Pt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
11 sierpnia 2018 So Apteka ul. Apteczna 8  (41) 252-15-09 
12 sierpnia 2018 N Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 (41) 389-60-60 
13 sierpnia 2018 Pn Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
14 sierpnia 2018 Wt „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 (41) 252-80-36 
15 sierpnia 2018 Śr Apteka ul. Metalowców 5 (41) 252-15-09 
16 sierpnia 2018 Czw Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
17 sierpnia 2018 Pt „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 (41) 251-60-22 
18 sierpnia 2018 So Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 (41) 252-81-26 
19 sierpnia 2018 N „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 (41) 251-43-44 
20 sierpnia 2018 Pn Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 (41) 375-37-41 
21 sierpnia 2018 Wt Apteka ul. Sokola 2 (41) 251-07-30 
22 sierpnia 2018 Śr Apteka „Supernowa” ul. Sokola 17A (41) 241-80-61 
23 sierpnia 2018 Czw Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
24 sierpnia 2018 Pt „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 (41) 251-10-90 
25 sierpnia 2018 So Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
26 sierpnia 2018 N Apteka „Plus” ul. Sokola 50 (41) 278-46-45 
27 sierpnia 2018 Pn Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
28 sierpnia 2018 Wt Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
29 sierpnia 2018 Śr „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 (41) 252-56-03 
30 sierpnia 2018 Czw Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
31 sierpnia 2018 Pt Apteka ul. Apteczna 8  (41) 252-15-09 
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AnGielski Z GAZetą

ENGLISH? WHY NOT. 

          Jeśli otrzymamy zaproszenie na przyjęcie, gdzie 
będzie widniała informacja  „Black Tie” czy to oznacza, że 
panowie powinni pojawić się w garniturze z  czarnym 
krawatem? Przecież black to kolor czarny a tie to krawat. 
Ależ nie. W tej sytuacji black tie oznacza, że jest to bardzo 
formalne, eleganckie przyjęcie, odbywające się po godzinie 
osiemnastej, a strój (attire) nie może być dowolny.  

 
Nie dostosowanie się do tego wymogu może skutkować tym, 
że nie zostaniemy wpuszczeni na uroczystość. Zwyczaj 
zakładanie określonego ubioru (dress code) na kolację sięga 
czasów wiktoriańskich arystokratów i aż trudno uwierzyć, że 
przetrwał dwie wojny światowe, rewolucję obyczajową lat 
60-tych, czy też czasy pokolenia X (XGeneration), gdy do 
ubioru odnoszono się z dużą nonszalancją.  
          Najbardziej eleganckim strojem ze wszystkich 
znanych dress code’ów jest „White Tie”, gdzie obowiązuje 
frak (tailcoat) i noszona do niego biała muszka. Taki strój 
obowiązuje jednak bardzo rzadko np. na uroczystościach 
takich jak wręczenie nagrody Nobla czy kolacja z królową, 
ponadto panowie mogą założyć frak na ceremonię ślubną lub 
kiedy jako pianiści dają koncert. Być może nigdy nie 
znajdziemy się w takiej sytuacji, ale warto wiedzieć co ten 
termin oznacza. 
          Black tie to dla panów ciemny, najlepiej czarny, 
dobrze skrojony smoking (tuxedo),  do którego nosi się białą 
koszulę oraz czarną  muszkę (black tie), stąd nazwa stroju. 
Muszka do garnituru  ma całkiem inną nazwę i jest określana 
jako bow tie. Spodnie powinny być bez mankietów 
(turnups), a do tego należy włożyć klasyczne, skórzane 
lakierki (patent leader shoes. Dopełnieniem ubioru 
męskiego może być pas hiszpański (cumberbund), uszyty z 
satyny lub  jedwabiu w kolorze czarnym bądź kasztanowym 
(maroon). Jest takie powiedzenie, że garnitur czyni z 
chłopca mężczyznę, a smoking z mężczyzny dżentelmena.  
           Panie mają chyba mimo wszystko łatwiejszą sytuację, 
ponieważ damskie stroje są bardziej różnorodne, mogą  

 

 
 
 
założyć długą suknię 
wieczorową lub krótszą 
zakrywającą kolana, ale 
materiał musi podkreślać 
uroczysty charakter przyjęcia. 
Najlepsze będą eleganckie 
materiały, takie jak: jedwabne 
szyfony, tafty, aksamity i 
atłasy. Do sukni należy dobrać 
odpowiednie dodatki, im 
prostsza kreacja, tym bardziej 
przyciągająca wzrok może być 
biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi np. perłami czy 
diamentami. Zamiast zegarka, którego na tego typu okazje 
się nie nosi, można włożyć bransoletkę (bracelet). 
Nieodzownym atrybutem damskiego stroju jest także mała, 
elegancka torebka  noszona na łańcuszku lub wąskim pasku, 
tak aby mieć wolne ręce w przypadku gdy jest to przyjęcie 
na stojąco. Należy uważać, aby dodatki były odpowiednio 
dobrane do stroju, tak by nie przekroczyć granicy dobrego 
smaku.  
          Odpowiedni strój jest oznaką szacunku dla  
gospodarza,  który w zaproszeniu umieścił taką informację i 
chciałby nadać uroczystości specjalną oprawę. Czasami 
zdarza sie, że ludzie, zwłaszcza młodzi chcąc się popisać 
niezależnością i ekstrawagancją - zakładają na takie 
przyjęcia kolorowe marynarki bez krawata. Do takich osób 
stosuje się powiedzenie: „Grow up or don’t show up” – 
”Dorośnij albo się nie pokazuj”. Zarówno strój,  jak i 
maniery należy dostosować do sytuacji. Przecież nikt nie 
wybierze się do pracy w biurze ubrany w dres, a na plażę w 
czarny garnitur z krawatem. Znajomość dress code’u jest 
bardzo ważna i może uchronić od nieprzyjemnych sytuacji.  
          Nie wybieracie się na takie przyjęcie? Nigdy nic nie 
wiadomo, życie potrafi nas tak nieoczekiwanie zaskakiwać... 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przypominam maturzystom o kursie anielskiego, który 
będę prowadzić od września. Jeśli ktoś jest 
zainteresowany szczegółami, to proszę się ze mną 
skontaktować pod adresem: 
MargaretTeacher11@gmail.com  
 
 

dress code – obowiązujące zasady ubioru 
Black Tie - dress code wymagający bardzo    
                    eleganckiego stroju 
tie - krawat 
attire - strój  
XGeneration – pokolenie X 
White Tie – strój najbardziej elegancki z     
                      możliwych 
frak - tailcoat 
tuxedo - smoking 
black tie – muszka do smokingu 
bow tie – muszka do garnituru 
turnups – mankiety od spodni 
cumberbund – pas hiszpański 
maroon – kolor kasztanowy 
patent leader shoes – buty lakierki 
bracelet - bransoletka 
„Grow up or don’t show up” – ”Dorośnij albo się nie      
                                                       pokazuj”. 
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Sport

Seniorzy na mistrzostwach 
polski nie zawiedli

W dniach 15-17 czerwca w Sianowie odbyły 
się 39. Mistrzostwa Polski Seniorów w badminto-
nie. W zawodach uczestniczyła grupa reprezen-
tantów Suchedniowa: Joanna Fidos, Monika 
Janduła, Agata Kornacka, Karolina Olejarz, 
Marek Gałczyński, Zbigniew Przyjemski, To-
masz Stopa i Stanisław Wikło. 

Tradycyjnie suchedniowianie nie zawiedli 
i przywieźli kolejne medale - trzy złote i jeden 

brązowy. Złote krążki wywalczyli w kategorii 
wiekowej DM 45+ Marek Gałczyński/Tomasz 

Stopa, DM 50+ debel  Zbigniew Przyjemski/
Stanisław Wikło, MX 55+ mikst Stanisław 
Wikło/Maria Brzeźnicka. Brąz przypadł w MX 
0 mikstowi Marek Gałczyński/Joanna Fidos.

Tradycyjnie w kalendarz imprez organizowa-
nych przez Centrum Kształceniowo-Integracyj-
ne w Michniowie wpisują się Igrzyska Sportowe. 
W tym roku odbyła się jubileuszowa, bo piąta 

edycja imprezy sportowej, w której udział wzięło 
około 80 uczestników. 

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Suchedniów.

6 lipca 2018 roku, o godzinie 14:00, zakończyły 
się V Igrzyska Sportowe. Uroczystego zamknięcia 
dokonał Zenon Juchniewicz, w obecności Ce-
zarego Błacha - burmistrza Suchedniowa oraz 
Alicji Mańturz - sołtys wsi Michniów. Przypomi-

namy wyniki w poszczególnych konkurencjach:
Piłka nożna:

I miejsce - Tygrysy Ostojów
II miejsce - F.C. Suchedniów

Tenis stołowy (mężczyźni):
I miejsce - Grzegorz Kupis
II miejsce - Krzysztof Głuszek

Jubileuszowe Igrzyska Sportowe w Michniowie
III miejsce - Kamil Świat

Tenis stołowy (kobiety):
I miejsce - Natalia Pajdo
II miejsce - Paulina Stępień
III miejsce - Gabriela Winkler

Bieg przełajowy:
I miejsce - Dawid Arabasz
II miejsce - Michał Przeorski
III miejsce - Krzysztof Głuszek
Pchnięcie kulą:
I miejsce - Kamil Furmańczyk
II miejsce - Tomasz Winkler
III miejsce - Kamil Świat

Piłka siatkowa:
I miejsce - drużyna, której kapitanem był  

Kamil Furmańczyk.
II miejsce - drużyna, której kapitanem był  

Michał Przeorski.
Najlepszy zawodnik w kategorii piłka nożna - 

Kacper Tumulec
Rzut do celu:
I miejsce - Piotrek Przeorski
II miejsce - Filip Skowron

III miejsce - Marysia Winkler
Rzut beretem:

I miejsce - Piotrek Przeorski
II miejsce - Remik Margas
III miejsce - Michał Zbroja
Przeciąganie liny:
I miejsce - drużyna Gabrysi Winkler
II miejsce - drużyna Pauliny Stępień

Wyścig w workach:
I miejsce - drużyna Marysi Winkler
II miejsce - drużyna Pauliny Stępień
Najmłodsi uczestnicy V Igrzysk Sportowych:
Kajtek Margas, Marysia Winkler
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięz-

com i uczestnikom V Igrzysk Sportowych w Mich-
niowie. Do zobaczenia za rok!

Paulina Lewdójcik
Zenon Juchniewicz
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