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* Rada Miejska uchwaliła budżet na 2020 rok,

* gmina wsparła zakup busa dla osób  
niepełnosprawnych,

* za nami czas świątecznych spotkań opłatkowych,

* rozpoczyna się realizacja nowego projektu 
dla mieszkańców,

* Młodzieżowa Rada Miejska kończy kadencję,

* wydarzenia kulturalne,

* No kill na zalewie w Suchedniowie,

* w przedszkolu i w szkołach,

* harmonogram zajęć na ferie zimowe’ 2020.
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Wspaniały koncert kolęd i pastorałek suchedniowskiej 
„Kuźnicy”

To było przepiękne pożegnanie okresu Świąt Bożego Narodzenia. Ponad 200 osób 
wysłuchało przepięknego i wyjątkowego Koncertu Kolęd i Pastorałek zatytułowanego 
Chwała na wysokości, którego organizatorem był Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźni-
ca. Koncert odbył się 19 stycznia, a wystąpiło w nim ponad 150. artystów.

Czytaj na str. 8, fotorelacja na str. 23

27. Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

W regionie uroczyście obchodzo-
no 157. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Centralne obchody 
odbyły się w Szydłowcu, Suchednio-
wie, Bodzentynie i Wąchocku, 
a ich kulminacyjnym elementem był  
27. Marsz Szlakiem Powstań-
ców Styczniowych.

Czytaj na str. 2-3

W Suchedniowie mają gorące serca
28 finał WOŚP za nami. 

Po raz kolejny zebraliśmy 
w Suchedniowie rekor-
dową kwotę! W sumie 
36.306,08 zł. Pobiliśmy 
wyczyn z ubiegłego roku, 
kiedy to uzbieraliśmy 
30.428,99 zł. Ta suma bę-
dzie wyższa, ponieważ 
jak co roku Bank Spółdzielczy wcześniej wpłacił na kon-
to WOŚP 1000 zł.

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 24
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W regionie uroczyście obchodzono 157. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego. Centralne obchody odbyły się w Szydłowcu, Suche-
dniowie, Bodzentynie i Wąchocku, a ich kulminacyjnym elementem 
był 27. Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Uroczystości w Szydłowcu
Obchody rozpoczęto w piątek 18 stycznia o godz. 15.00 na Rynku 

Wielkim w Szydłowcu. Najpierw odegrano Mazurka Dąbrowskiego 
i złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu 
powstania styczniowego, która umieszczona jest na głównej ścianie 
ratusza. 

Następnie uczestnicy obchodów przeszli do miejscowego kościo-
ła pw. św. Zygmunta, w której dziekan ks. kan. Adam Radzimirski 
powitał uczestników nabożeństwa w intencji Powstańców i Ojczyzny.

Po nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą ks. 
Aleksandra Malanowicza, na mogile powstańczej na cmentarzu para-
fialnym oraz przy kapliczce. 

Na koniec Teatr Poezji i Muzyki U Radziwiłła pod kierunkiem Sławy 
Lorenc-Hanusz na scenie szydłowieckiego zamku wystawił okolicz-
nościowy spektakl.

W Szydłowcu nasz samorząd reprezentowali burmistrz Cezary 
Błach i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Adamiec. Obec-
ni byli też członkowie Związku Strzeleckiego z komendantem marszu  
Danielem Wosiem, który w trakcie uroczystości powiedział: 

-Pierwsze walki rozpoczynające wybuch powstania odbywały się właśnie 
w Szydłowcu. Tu działał generał Marian Langiewicz. Stąd wycofał się do Wą-
chocka, tu do niego dołączyły oddziały walczące w Suchedniowie.

Piotr Kuszewski z Suchedniowa w uroczystościach wystąpił w stroju 
powstańca styczniowego, miał też oryginalny karabin z 1850 roku. 

Marsz Suchedniów-Bodzentyn
Uroczystości w Suchedniowie rozpoczęły się w sobotę 18 stycznia Mszą 

św. w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Powstańców, którą od-
prawił ks. Wojciech Marchewka. 

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali w asyście 
kompanii honorowej, wystawionej przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obro-
ny Terytorialnej, pod Krzyż Przedpowstańczy, gdzie odbyły się główne uro-

czystości rocznicowe.
Ich uczestników po-

witali burmistrz Ceza-
ry Błach i komendant 
marszu Daniel Woś. Byli 
wśród nich m.in. Maria 
Zuba, doradca woje-
wody świętokrzyskiego, 

członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Tadeusz Bałchanowski, członek 
Zarządu Powiatu Starachowickiego Jerzy Materek, przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Adamiec, burmistrz Cezary Błach i jego zastępca 
Dariusz Miernik oraz przedstawiciele samorządów, będących współor-

ganizatorami obchodów. 
Obecne były poczty sztandarowe, w tym Gminy Suchedniów, suche-

dniowscy Rycerze Kolumba, przedstawiciele Nadleśnictwa Suchedniów, 
suchedniowscy Kadeci, członkowie Związku Strzeleckiego z całej Polski 

Wydarzenia

27. Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych
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z komendantem głównym bryg. Krzysztofem Wojewódzkim.
Jak co roku kapituła przyznała Krzyże Marszu Szlakiem Powstańców 

Styczniowych, które otrzymali ks. Wojciech Marchewka i Rycerze 
Kolumba Rada 15299 w Suchedniowie. Natomiast okolicznościowe 

grawertony Marszu Szlakiem Powstańców 1863 otrzymali burmistrz 
Cezary Błach oraz Andrzej Karpiński, dyrektor Suchedniowskiego 
Ośrodka Kultury Kuźnica.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie kadetów, które popro-
wadził dyrektor szkoły 
Sławomir Florczak. 

Odczytano także 
Apel Poległych, a asy-
sta 10. Świętokrzyskiej 
Brygady Obrony Tery-
torialnej oddała sal-
wę honorową.

Trasa marszu prowadziła przez Michniów, gdzie piechurzy złożyli 
hołd na grobie pomordowanych przy Mauzoleum Wsi Polskiej, a na-

stępnie udali się do 
Wzdołu Rządowego. 
Po odpoczynku i go-
rącym poczęstunku 
w Zespole Szkół im 
AK Wybranieccy wy-
ruszyli dalej do Bo-
dzentyna. 

Uroczystości w Bodzentynie

Uroczystości w Bodzentynie, gdzie nasz samorząd reprezentowali za-
stępca burmistrza Dariusz Miernik i wiceprzewodniczący rady miejskiej 
Eugeniusz Zega-
dło, poprzedziło 
złożenie kwiatów 
przy tablicy upa-
miętniającej Mar-
szałka Józefa Piłsud-
skiego w Urzędzie 
Miasta i Gminy.

Stąd uczestnicy uroczystości, do których dołączyła m.in. orkiestra dęta, 
oddział rekonstrukcji historycznej Pułk Żuawów Śmierci z Buska Zdroju 
oraz bandera konna, przeszli na Rynek Górny, gdzie uroczystości kontynu-
owano.

Obchody zakończyły się w niedzielę w Wąchocku, gdzie Gminę Su-
chedniów reprezentowała sekretarz miasta Ewa Kaniewska i wiceprze-

wodniczący rady 
miejskiej Euge-
niusz Zegadło.

Głównymi or-
ganizatorami są 
Związek Strzelecki 
Strzelec, Urząd do 
Spraw Kombatan-

tów i Osób Represjonowanych, miasta i gminy Szydłowiec, Suchedniów, 
Bodzentyn i Wąchock. Partnerem organizacji uroczystości są 10. Święto-
krzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Tegoroczne obchody odbywają się 
pod Patronatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jana Józefa Kasprzyka. 

Jacenty Kita

Wydarzenia
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Od 9 stycznia osoby niepełnosprawne 
i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Tę-
cza mają do dyspozycji nowego, 17. osobowe-

go busa marki Iveco zakupionego m.in. dzię-
ki wsparciu naszej gminy. W jego uroczystym 
przekazaniu uczestniczyli m.in. burmistrz  
Suchedniowa Cezary Błach i radna Lidia  
Frątczak.

Nowy bus kosztował łącznie 270.00 złotych, 
a jego zakup  dokonany został w ramach Pro-
gramu wyrównywania różnic miedzy regionami 
III ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (220.000 zł) 

przy współfinansowaniu środków samorządo-
wych Powiatu Skarżyskiego (28.000 zł), Gminy 
Bliżyn, Gminy Łączna, Miasta i Gminy Suched-
niów (po 5.000 zł) oraz Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. 
o. w Skarżysku-Kamiennej (2.000 zł).

Uczestników uroczystości powitał dyrektor 
Dariusz Stachera, po czym o. Grzegorz do-
konał jego poświęcenia, a symboliczne tabli-
ce rejestracyjne zamontował starosta Artur  
Berus. W wydarzeniu udział brali również: dy-

rektor kieleckiego oddziału PFRON Andrzej 
Michalski, wicestarosta Anna Leżańska, wójt 
Bliżyna Mariusz Walachnia, wójt Łącznej  
Romuald Kopaliński, burmistrz Suchedniowa 
Cezary Błach, radna Lidia Frątczak, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Warszta-
tów Terapii Zajęciowej Tęcza oraz kierownictwo, 
pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Skarżysku-Kamiennej.

Jacenty Kita

Gmina wsparła zakup busa do przewozu osób  
niepełnosprawnych

Trwa remont ul. Powstańców 
i Krótkiej

W szybkim tempie, przy dużym zaangażowa-
niu ludzi i sprzętu, trwa przebudowa wraz z in-
frastrukturą ul. Powstańców i Krótkiej. 

Przypomnijmy, że 18 października rozpo-
częły się prace związane z ich przebudową, 
które obejmują udrożnienie lewoskrętu z ul. 
Powstańców do ul. Kieleckiej, odcinek od skrzy-
żowania ul. Powstańców z ul. Fabryczną, do wy-
jazdu na starodroże DK nr 7; odcinek ten będzie 

wykonany kompleksowo wraz ze wszystkimi 
robotami branżowymi (wodociągowe, kanali-
zacyjne) w sposób, który umożliwi przekazanie 
go do częściowego użytkowania. W styczniu 
rozpoczęły się prace obejmujące odcinek od ul. 
Bodzentyńskiej do skrzyżowania z ul. E. Peck 
oraz z ul. Krótką wraz ze wszystkimi robotami 
branżowymi w sposób, który umożliwi przeka-
zanie go do częściowego użytkowania. Zgodnie 
z harmonogramem potrwają one do końca tego 
roku. Natomiast w roku 2021 przebudowany 
zostanie odcinek od ul. E. Peck do u. Fabrycznej. 

Wykonawcą inwestycji jest firma Budromost 
Starachowice, a jej wartość to 8.241.000 zło-
tych a ostateczny termin zakończenia prac to 
30 września 2021 roku.

(jaki)
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masa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego na 
temat rodziny prowadzący wykład powiedział, 
że jeśli kołyski są puste, to nie ma narodu.

Później w refektarzu odbyło się spotkanie 
opłatkowe. Ks. biskup składając obecnym ży-

czenia nawiązał do słów C.K. Norwida: Różnijcie 
się, ale pięknie. Zebrani połamali się opłatkiem, 
a samorządowcy z okazji zbliżających się imie-
nin złożyli ks. biskupowi życzenia.

(jaki)

opłAtkowe SpotkAniA

10 stycznia w Seminarium 
Duchownym w Radomiu od-
było się doroczne spotkanie 
opłatkowe biskupa radom-
skiego JE ks. biskupa Hen-
ryka Tomasika z samorzą-
dowcami z obszaru diecezji. 
Uczestniczyli w nim burmistrz 
Cezary Błach i przewodni-
czący rady miejskiej Krzysztof Adamiec.

Spotkaniu towarzyszyły rozważania i wykład 
na temat rodziny, gdyż 1 grudnia 2019 roku 
w diecezji radomskiej rozpoczął się Rok Rodzi-
ny. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II i Pry-

Spotkanie opłatkowe samorządowców u biskupa radomskiego Opłatek w magistracie
29 grudnia w sali konferencyjnej magistratu 

odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-no-
woroczne.

Modlitwę i fragment Ewangelii św. Marka 
odczytał ks. proboszcz Marek Migocki, ży-
czenia zebranym radnym, pracownikom Urzę-
du Miasta i Gminy, sołtysom i przewodniczą-
cym osiedli, dyrektorom gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz przedstawicielom insty-

tucji współpracujących z gminą złożyli m.in. 
starosta Artur Berus, przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Adamiec oraz burmistrz  
Cezary Błach.

(jk)

W sali konferencyjnej skarżyskiej komendy 
policji odbyło się spotkanie opłatkowe, w któ-
rym udział wzięli przedstawiciele lokalnych 

władz, policjanci oraz pracownicy cywilni jed-
nostki. Zebrani złożyli sobie najlepsze życzenie 
świąteczne i noworoczne.

Z funkcjonariuszami i pracownikami cywil-
nymi jednostki spotkali się starosta skarży-
ski Artur Berus, zastępca prezydenta miasta 
Krzysztof Myszka, burmistrz Cezary Błach 
i inni zaproszeni goście. Zebrani wspólnie od-

śpiewali kolędę, połamali się opłatkiem i złożyli 
sobie serdeczne życzenia na nadchodzące Świę-
ta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

(jk)

Spotkanie opłatkowe w KP Policji
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Z prAc rAdy MiejSkiej

XIV w kadencji  sesja Rady Miejskiej, ostatnia 
w 2019 roku, odbyła się 27 grudnia. Najważniejszym 
punktem obrad było uchwalenia budżetu gminy na 
2020 rok.

Obradom przewodniczył Krzysztof Adamiec, se-
kretarzem obrad była radna Monika Bator, a wśród 
gości był m.in. radny powiatowy Jerzy Żmijewski. 

Po przyjęciu porządku obrad, głos zabrali goście. 
Ewa Antosik wnioskowała, aby sesje odbywały się 
w godzinach pracy urzędu, gdyż wówczas dostępni 
są pracownicy merytoryczni, którzy na bieżąco mogą 
udzielać odpowiedzi na wnioski i zapytania. Zwróci-
ła również uwagę na brak wymalowanych pasów na 
przejściu dla pieszych obok kościoła oraz zawniosko-
wała o podanie kwotowo, a nie procentowo wysoko-
ści diet radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli. 
Alicja Mańturz podziękowała za dobry rok dla Mich-
niowa, w którym wybudowano kolejny odcinek drogi 
obok Centrum Kształceniowo-Integracyjnego oraz za 
wymianę okien w tym budynku.

Później radni zgłaszali wnioski i interpelacje.  
Wiesław Biskup wnioskował o załatanie dziur oraz 
wykonanie rowów i poboczy na ul. Leśnej, o przywró-
cenie do stanu poprzedniego ul. Wspólnej po zakoń-
czeniu objazdu tą ulicą oraz o naprawę wjazdu na ul. 
Józefów. Radny ponadto zwrócił uwagę na fakt, że 
niedługo wygasa umowa z NZOZ Promyk, w związku 
z czym należy rozpocząć prace nad przygotowaniem 
nowej specyfikacji przetargowej. Pytał też o wnioski 
zgłaszane do budżetu na 2020 rok.

Eugeniusz Zegadło zgłosił pilną konieczność na-
prawy drogi od ul. Koszykowej do Ostojowa, która 
została zniszczona w czasie, gdy służyła do objazdu 
podczas remontu mostu w Suchedniowie. Mirosław 
Obara podziękował za zakup i montaż wiaty na ul. 
Jasnej oraz zwrócił uwagę na złe – jego zdaniem – 
wykonanie łuków na wyremontowanym odcinku ul. 
Jasnej i Bodzentyńskiej. Marcin Pałac zwrócił uwa-
gę na fakt stojącego i niszczejącego od 3 miesięcy sa-
mochodu na parkingu Mc’Donalds, Lidia Frątczak 
wnioskowała o dostarczenie do wszystkich miesz-
kańców informacji na temat nowych zasad segrega-
cji odpadów, a Waldemar Krogulec podziękował za 
wiatę w Mostkach. 

Odpowiedzi na powyższe wnioski udzielił bur-
mistrz Cezary Błach. Odnośnie dróg burmistrz wy-
jaśnił, że będą one remontowane już z nowego bu-
dżetu. Drogi zniszczone podczas funkcjonowania 
objazdów gmina będzie musiała wyremontować we 
własnym zakresie, gdyż właściwy objazd był wyzna-
czony przez Krzyżkę, ale ludzie dla wygody korzystali 

z ul. Wspólnej i od Ostojowa do ul. Koszykowej. Od-
nośnie wniosków burmistrz stwierdził, że do budżetu 
na 2020 rok zgłoszono ich na… około 40 milionów 
złotych! Burmistrz przypomniał, że w związku ze 
zmianami wprowadzonymi przez rząd, tylko na pod-
wyższenie minimalnego wynagrodzenia do 2.600 zl 
gmina musi wydać dodatkowe 3 mln zlotych. –Naj-
pierw musimy zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie 
gminy i jej jednostek organizacyjnych, a dopiero później 
myśleć o inwestycjach. To niestety przypadek większości 
gmin w tym roku – dodał burmistrz.

Informacja na temat nowych zasad segregacji bę-
dzie podana do mieszkańców, a gmina już rozpoczę-
ła prace nad przetargiem na dzierżawę NZOZ Promyk. 
Burmistrz dodał, że gmina ma już opracowaną doku-
mentację techniczną na budowę windy w magistra-
cie, co znacząco poprawi komfort życia osób starszych 
i niepełnosprawnych.

W części uchwałodawczej radni najpierw przyjęli 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów 
na rok 2020. Założenia obu przedstawiła Jolanta  
Łutczyk, przewodnicząca GKRPA.

Po dokonaniu zmian w budżecie na 2019 rok, 
skarbnik gminy Urszula Nowak przestawiła projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchedniów na lata 2020 – 2038 wraz z pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie założenia budżetu na 2020 rok szcze-
gółowo i obszernie przedstawił burmistrz Cezary 
Błach. –Projekt budżetu zakłada kwotę dochodów 
w wysokości 52.945.247,53 zł oraz wydatków w wy-
sokości 56.335.247,53 zł. Budżet jest deficytowy. Defi-
cyt w kwocie 3.390.000 zł zostanie pokryty kredytem. 
Uwzględniając raty kredytów do spłaty w wysokości 
910.000 zł potrzeby kredytowe gminy to 4.300.000 zł. 
Wydatki majątkowe (inwestycyjne – red.) zaplanowa-
no w kwocie 11.758.184 zł, co stanowi 20,9% wydatków 
ogółem – mówił burmistrz.

Struktura dochodów jest następująca:
- majątkowe – 12,5 %
- subwencja ogólna – 17,8%
- dotacje na zadania celowe – 23,9%
- z tytułu udziału w podatkach – 16,0%
- z podatków od nieruchomości – 9,6%
- z podatków i opłat oraz usług – 20.2%.

Jak wspomniano wyżej wydatki majątkowe stano-
wią 20,9% ogółu, zaś struktura wydatków bieżących 
jest następująca:
 - wynagrodzenia i pochodne – 45,4%

 - realizacja zadań statutowych – 20,8%
 - dotacje na zadania własne bieżące – 4,9%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,5%
 - obsługa długu i programów finansowanych  

z udziałem środków zewnętrznych – 2,4%.
Warto kilka słów poświęcić na planowane naj-

ważniejsze inwestycje. W budżecie 3.526.000,00 zł 
przeznaczona jest na rozbudowę wraz  z zagospoda-
rowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 
w Suchedniowie. Na to przedsięwzięcie zaplanowa-
no dofinansowanie z UE w wysokości 317.505,04 zł 
oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
1.000.000,00 zł. Przebudowa odcinka drogi gminnej 
ul. Kielecka wraz z przebudową skrzyżowania  z dro-
gą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą po-
wiatową ul. Zagórska na terenie Gminy Suchedniów 
ma kosztować 1.827.600,00 zł (dofinansowanie w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych - 1.462.080,00 
zł; dotacja celowa z samorządu województwa 
–365.520,00 zł). Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. 
i Krótkiej w Suchedniowie ma pochłonąć 3.429.882,00 
zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych – 1.900.000,00 zł). Budowa drogi wraz 
z odwodnieniem w przysiółku Ostojów-Dulęba to 
wydatek rzędu 30.000,00 zł (w ramach Funduszu So-
łeckiego Sołectwa Ostojów), zaś przebudowa mostu 
w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce 
50.000,00 zł.

Jak już wyżej zaznaczono w 2020 roku ma zostać 
także wybudowana winda do Urzędu Miasta i Gmi-
ny oraz zaadaptowane będą pomieszczenia przy ul. 
Sportowej 1 na potrzeby Klubu Seniora.

Z 14 radnych obecnych na sesji, 13 było za przyję-
ciem, 1 – Wiesław Biskup – był przeciw.

W dalszej sesji rada podjęła w sprawie: przyję-
cia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną  i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Suchedniów na lata 2019 – 2034, wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nierucho-
mości, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
i konserwacyjnych pomnika przyrody oraz projek-
tu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla 
radnych oraz przewodniczących organów wykonaw-
czych jednostek pomocniczych.

Wysokość diet wynosić będzie: przewodniczący 
rady miejskiej – 1342,00 zł (było 1168,00), wiceprze-
wodniczący rady miejskiej – 872,00 zł (było 752,00), 
przewodniczący komisji – 810,00 zł (było 698,00), 
radny – 717,00 zł (było 618,00 zł). Różnica w skali mie-
siąca wynosi 1667,00 zł.

Jacenty Kita

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2020 rok
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Umowa podpisana, kolejny wniosek złożony
Fundusz Dróg Samorządowych został wprowadzony w 2019 roku jako wsparcie dla inwestycji 

na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Pozyskane w ramach funduszu środki mogą być 
przeznaczone  na remont, przebudowę oraz budowę dróg lokalnych. W 2019 roku województwo 
świętokrzyskie w ramach FDS otrzymało łącznie 239 mln złotych, w ramach których zrealizowane 
zostały 382 zadania na 328 km dróg. 

Wśród beneficjentów w 2019 roku była nasz 
samorząd. W piątek, 20 grudnia wojewoda świę-
tokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy 
na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Były to ostatnie umowy podpisy-
wane w 2019 roku w ramach naboru uzupełnia-
jącego. Do rozdania były dodatkowe 42 miliony 
złotych. 80-procentowe dofinansowanie otrzy-

mały 4 powiaty na realizację 16 zadań, a także 37 projektów gminnych. 
W powiecie skarżyskim w tym rozdaniu wsparcie uzyskała tylko nasza gminna na remont drogi 

w Michniowie (II etap) w wysokości ponad 226 tysięcy złotych tj. 80%. Dzięki tym środkom oraz 
20% wkładowi własnemu gminy wybudowana została droga na odcinku 0,224 kilometra. Wartość 
inwestycji to 282.900 złotych, w tym 226.320 złotych dofinansowania.

W ramach ogłoszonego naboru dla zadań na 2020 r złożony został wniosek dla zadania: Prze-
budowa drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 
(ulica Mickiewicza) i drogą powiatową ( ul. Zagórska) oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 
nr 389001T długość: 0,669 km. Wartość zadania to 3.939.250,00 zł. Wojewoda zawnioskował o dofi-
nansowanie tego zadania przez rząd kwotą 3.151.400,00 zł, czyli w wysokości 80%. Gminie pozo-
stanie dołożyć 787.850, 00 zł.

Listy na rok 2020 zostały przesłane do Ministra Infrastruktury i oczekują na weryfikację.
(jaki)

PODZIĘKOWANIE 
W imieniu zaproszonych (samotnych) na WIECZÓR WIGILIJNY, zorganizowany przez KLUB SE-

NIORA przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła, w dniu 14 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury Chrze-
ścijańskiej w Suchedniowie, serdecznie dziękuję: organizatorom, wykonawcom, sponsorom, 
wszystkim, którzy WIECZERZĘ urządzili i uatrakcyjnili. 

Wieczerza rozpoczęła się od inscenizacji w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Parafialnej. 
Za nakrytym białym obrusem stołem, udekorowanym stroikami, do opłatkowej wieczerzy 

zasiadło prawie sto osób: seniorzy, Rycerze Kolumba, zaproszeni i dzieci. 
W nastrój wspólnego przeżywania radości Bożego Narodzenia wprowadził nas Ksiądz  

Wojciech Marchewka. Opłatkiem dzieliliśmy się wszyscy, składając sobie życzenia. 
Jadło smaczne, wyśmienite przyrządziły Panie Seniorki. Samych pierogów ulepiły po-

nad pięćset.
Do stołu usługiwały Panie Seniorki i Rycerze Kolumba. 
W trakcie wieczerzy śpiewał kolędy chórek dziecięcy SCHOLA, a my z nimi. 
Wieczerzę uświetnił Pan Wojciech Domagała, poeta, który zarecytował nam swój wiersz 

p.t. NOC BETLEJEMSKA, przenosząc nas do Betlejem w czas narodzin Jezusa. 
Podziwialiśmy też salę rycerską pełną pamiątek. 
Pięknie się dzieje w naszym KASZANOWIE, wystarczy wyściubić nos ze swojej samotni. 

Jadwiga Jastrzębska

Zakończył się remont  
mostu na ul. Bodzentyńskiej

Choć inwestycja ta była bardzo uciążliwa dla 
mieszkańców i kierowców, to o jej potrzebie nie 
trzeba nikogo przekonywać. Most na ul. Bodzen-
tyńskiej był w opłakanym stanie i wymagał pil-

nego remontu. Zakończył się on tuż przed świę-
tami po dokonaniu odbioru technicznego przez 
pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

Przypomnijmy, że  za 3,9 mln złotych, poza 
mostem, wybudowana została kładka dla ruchu 
pieszego i rowerowego oraz 270 mb. drogi od 
wysokości ul. Jasnej do ul. Sportowej. Umocniono 
też brzegi rzeki Kamionki w bezpośredniej blisko-
ści mostu. Przy okazji okazało się, że trzeba wy-

konać dodatkowe prace związane z przebudową 
sieci gazowej i telekomunikacyjnej. 

Środki finansowe pochodziły z budżetu pań-
stwa w ramach programu Mosty dla regionów. 
Przebudowywana jest również cała infrastruktu-
ra techniczna.

(jaki)  
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konkursu plastycznego Sielsko anielsko – świą-
teczne anioły. I miejsce przypadło Bartkowi  
Fiślak, II – Jankowi Zielonka a III Julii  
Paszkiel.

W czasie Koncertu została przeprowadzo-
na zbiórka funduszy na rehabilitację i powrót 
do zdrowia Jerzego Niemczyka. Zebrano 
2710,90 zł.

Na koniec wszystkie zespoły zaśpiewały ko-
lędę Przybieżeli do w Betlejem.

Jacenty Kita

którym przepięknie zagrali uczestnicy zajęć 
w ramach Szkółki Młodych Pianistów prowa-
dzonej przez Natalię Nastiuk. 

W dalszej części wystąpił Chór Rycerzy Ko-
lumba pod kierunkiem Andrzeja Jańca, dzie-
ci ze Studia Piosenki prowadzonego przez  
Katarzynę Klusek oraz Chór Senior pod batu-
tą Natalii Nastiuk. Występu z uwagą słuchał 

były dyrygent Jerzy Fąfara.
Jak co roku z dużym uznaniem i ciepłym 

przyjęciem spotkał się występ Zespołu Pie-
śni i Tańca Sorbin pod kierunkiem Dariusza  
Figarskiego. Spośród pięciu zaśpiewanych 
kolęd i pastorałek dwie były autorskie zespo-
łu. Muzykę napisał Dariusz Figarski a słowa 
Magdalena Młodawska.

Wyjątkowy był występ zespołu wokalnego 
Sonatina pod kierunkiem Urszuli Piasty-Ku-
szewskiej. Obok dotychczasowych wokalistek 
z zespołem kolędowała liczba grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3. 

-Aż serce rośnie patrząc na tych młodych mu-
zyków – tymi słowami A. Karpiński zapo-
wiedział występ dziecięcego zespołu instru-
mentalnego Kuźnica Junior Band pod opieką 
Katarzyny Klusek. Z tych dzieci narybek czer-
pać będzie Suchedniow-
ska Orkiestra Dęta pod 
batutą Wojciecha Ma-
terka, przy muzyce któ-
rej dwie kolędy zaśpiewał 
zespół Sonatina.

Podczas koncertu wrę-
czono nagrody laureatom 

koncert kolęd i pAStorAłek

To było przepiękne pożegnanie okresu Świąt 
Bożego Narodzenia. Ponad 200 osób wysłucha-

ło przepięknego 
i wyjątkowego 
Koncertu Kolęd 
i Pastorałek za-
tytułowanego 
Chwała na wyso-
kości, którego or-
ganizatorem był 
Suchedniowski 
Ośrodek Kultury 

Kuźnica. Koncert odbył się 19 stycznia, a wystą-
piło w nim ponad 150. artystów.

-Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje 
między nimi więź, daje poczucie bliskości, łączno-
ści. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i mi-
łością, a więc tym wszystkim, czego brakuje nam 
na co dzień – mówił dyrektor Kuźnicy Andrzej 
Karpiński witając bardzo licznie przybyłą pu-
bliczność zapowiadając pierwszy występ, a był 
nim koncert zespołu muzycznego Kumotry, po 

Wspaniały koncert kolęd i pastorałek suchedniowskiej kuźnicy
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wigilijne SpotkAniA

Tradycyjnie jak co roku z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
20 grudnia władze powiatu skarżyskiego spo-
tkały się z przedstawicielami władz gmin oraz 
przedstawicielami lokalnych mediów. Gminę 
Suchedniów na spotkaniu reprezentowali prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec 
i burmistrz Cezary Błach.

-W imieniu Zarządu I Rady Powiatu Skarży-
skiego bardzo serdecznie dziękuję samorządow-
com za bardzo dobrą współpracę. Udało nam 
się osiągnąć wiele. Pozyskaliśmy wspólnie wiele 
środków zewnętrznych dzięki, którym razem mo-

17 grudnia w Suchedniowskim Ośrodku Kul-
tury Kuźnica przy wspólnym, wigiljnym stole 
spotkali się członkinie i członkowie Klubu Se-
niora Kreatywni oraz radne i radni Rady Se-
niorów w Suchedniowie. Były tradycyjne po-
trawy przygotowane przez organizatorki wg 
domowych przepisów, życzenia, a także wspól-
ne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie 
akordeonu w wykonaniu dyrektora Andrzeja 
Karpińskiego. Na spotkaniu gościł burmistrz 
Cezary Błach, który wszystkim seniorom ży-
czył zdrowych i radosnych świąt i wielu planów 
na kolejny rok.

Klub Seniora Kreatywni to grupa nieformal-
na skupiająca osoby w starszym wieku z tere-
nu całej gminy Suchedniów, działająca prężnie 
od 8 lat przy SOK Kuźnica. Wśród wielu serdecz-
nych życzeń świątecznych składanych przez 

przewodniczącą Danutę Rokitę, znalazło się 
rówież i takie aby życie seniorów było ciekawe. 
Może w tym pomóc bogaty i różnorodny pro-
gram Klubu. Kreatywni spotykają się w każdy 
wtorek 0 16 w Kuźnicy i ich drzwi są szeroko 
otwarte dla innych seniorów.

Życzenia składała także przewodnicząca 
Rady Seniorów Halina Ostrowska.

Seniorzy połamali się opłatkiem

gliśmy realizować zadania, 
z których zadowoleni są 
przede wszystkim miesz-
kańcy naszego powiatu. 
Dziennikarzom natomiast 
dziękuję za konstruktyw-
ną krytykę oraz za bieżą-
ce informowanie o wyda-

rzeniach i działaniach naszego samorządu przez 
cały rok – mówił starosta Artur Berus życząc 
wszystkim zdrowych, pogodnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 
Nowym 2020 roku spełnienia wszelkich marzeń 
zawodowych i osobistych.

W imieniu władz samorządów gminnych 
podziękowania i życzenia świąteczne złożył 
wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński,  
a w imieniu dziennikarzy redaktor Echa Dnia 
Mateusz Bolechowski.

Wszyscy uczestnicy spotkania podzieli się 
opłatkiem oraz zasiedli do wspólnego stołu 
przy symbolicznym wigilijnym poczęstunku.    

Na zakończenie spo-
tkania goście zostali ob-
darowani przez władze 
powiatowe świąteczny-
mi aniołami wykonanymi 
przez uczestników Skar-
żyskich Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej działają-
cych przy Stowarzyszeniu 
Rodzin i Przyjaciół Niepeł-
nosprawnych.

Jacenty Kita

Spotkanie opłatkowe u starosty

Rada II kadencji powołana została w marcu 
tego roku i pracować będzie przez kolejne 5 lat. 
Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, do-
radczym i konsultacyjnym wobec organów Gmi-
ny, z którymi współpracuje w obszarach doty-
czących osób starszych. Pierwszym wymiernym 
efektem współpracy Rady z samorządem jest 
utworzenie w Suchedniowie ośrodka wsparcia 
dziennego dla osób potrzebujących - tzw. Klu-

bu Seniora. Miesiąc temu burmistrz Suchednio-
wa podpisał umowę na dofinansowanie utwo-
rzenia i działalności takiej placówki ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie 
z założeniami Klub ruszy w połowie roku 2020, 
po wcześniejszej adaptacji pomieszczeń w bu-
dynku przy ul. Sportowej 1, gdzie mieścić się 
będzie jego siedziba.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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W dalszej części posiedzenia H. Ostrowska 
przedstawiła relację z pracy rady w okresie od 
IV posiedzenia. Radni seniorzy zdecydowali 
o wystawienie kandydatury Marty Staniec do 
Wojewódzkiej Rady Seniorów, która powstanie 
przy Urzędzie Marszałkowskim. Radni zdecy-
dowali również o wystąpienie do burmistrza 

o przeprowadzenie naboru na dwa miejsca 
w radzie. 

Radni dyskutowali także na temat powoła-
nia zespołów roboczych w ramach rady. Wie-
le uwagi poświęcono również kwestii bezpie-
czeństwa seniorów i osób starszych. Andrzej 
Synowiec, opierając się na doświadczeniach 
poznańskich, gdzie powstała pierwsza w Polsce 
rada seniorów i gdzie był z wizytą studyjną, za-
proponował opracowanie poradnika dla senio-
rów oraz publikację cyklu artykułów na łamach 
Gazety Suchedniowskiej na ten temat, co też od 
lutego będziemy czynić.

A już w najbliższą sobotę (25 stycznia) 
w CKI w Michniowie seniorzy będą się inte-
grować podczas spotkania z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka.

Jacenty Kita

czyk.
Po przyjęciu porządku obrad, burmistrz 

i przedstawiciele ZHP wręczyli zaświadczenia 
osobom o ukończeniu kursu komputerowe-
go ramach programu Cyfrowy Senior. Ten kurs 
ukończyło 30 osób, a kolejny, prowadzony przez 
Łukasza Osucha kolejne 14.

Ł. Mucha tytułem podsumowania powie-
dział: -Kurs na pewno podniósł kompetencje 
cyfrowe seniorów. Nie zaspokoiliśmy wszystkich 
potrzeb, więc w połowie roku będziemy chcieli 
zorganizować kolejną jego edycję. Robimy kursy 
i szkolenia w wielu gminach, ale w Suchedniowie 

spotkaliśmy się z wyjątkowym 
zrozumieniem władz lokalnych tj. 
burmistrza i rady miejskiej, za co 
chciałbym podziękować. 

Z kolei burmistrz Cezary 
Błach gratulując seniorom jego 
ukończenia stwierdził, że jest 
dumny z suchedniowskich se-

niorów, gdyż wiele samorządów boi się wcho-
dzić w tego typu projekty z uwagi na małe za-
interesowanie oraz wymogi techniczne. 

W imieniu seniorów podziękowała Anna  
Pasek: -Po ukończeniu kursu wiem, jak wiele 
jeszcze przed nami. Potrzebne są kolejne, gdyż 
Internet otwiera przed nami świat, abyśmy mogli 
w nim uczestniczyć. Internet jest dla nas oczami, 
rękami i nogami. 

Proszą o zorganizowanie kolejnych kursów, 
nie tylko komputerowych, ale i np. języka an-
gielskiego, A. Pasek zaapelowała do władz 
gminy: -Otwierajcie nam, seniorom drogi do 
współczesnego świata.

U SenioróW

20 stycznia w sali konferencyjnej magi-
stratu odbyło się V w tej kadencji posiedzenie 
Rady Seniorów, które poprowadziła przewod-

nicząca RS Halina Ostrowska. Na początek 
powitała ona przybyłych gości, wśród których 
byli burmistrz Cezary Błach, przewodniczący 

rady miejskiej Krzysztof Adamiec oraz radny  
Arkadiusz Pająk, a także przedstawicie-
le kieleckiej Chorągwi ZHP Łukasz Mucha 

i Agnieszka Suligowska. Obecna była rów-
nież opiekunka suchedniowskich seniorów 
z magistratu Karolina Gałczyńska-Szym-

V posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie
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28. FinAł woSp

28 finał WOŚP za nami. Po raz kolejny ze-
braliśmy w Suchedniowie rekordową kwotę! 

W sumie 36.306,08 zł. Pobiliśmy wyczyn z ubie-
głego roku, kiedy to uzbieraliśmy 30.428,99 zł. 

Ta suma będzie wyższa, ponieważ jak co roku 
Bank Spółdzielczy wcześniej wpłacił na konto 
WOŚP 1000 zł.

Podczas tegorocznej edycji zbieraliśmy pie-
niądze dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

Już od rana na terenie Suchedniowa, Ostojo-
wa i Łącznej prowadziło kwestę 50 wolontariu-
szy wyposażonych w puszki, serduszka WOŚP 
oraz indentyfikatory. Pragniemy tym samym 

złożyć im oraz ich opiekunom serdeczne po-
dziękowania za ciężką pracę i gorące serca. Do 
grona tych dzielnych ludzi należą:

Grupa rodziców, opiekunowie: Anna Ma-
ciejczyk, Maria Pajek, Michał Barański, 

Wolontariusze: Wiktoria Piwowarczyk, 
Małgorzata Barańska, Michalina Ma-
ciejczyk, Ewa Pajek, Nikola Gbiorczyk;  
Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun: Dariusz 
Kowalik, Wolontariusze: Amelia Pałgan, 
Maja Pańczyk, Gabriela Margas, Nata-
lia Kowalska, Natalia Kucharska, Alek-
sandra Szustak, Paulina Stępień, Karoli-
na Łutczyk, Julia Zdzymira, Agata Szwed;  
Szkoła Podstawowa nr 3, opiekun Aneta Łako-
miec, Wolontariusze: Oliwier Pyrkosz, Kalina 
Andrzejewska, Julia Nowak, Oliwia Brze-
zińska, Emilia Szumielewicz, Filip Obar-
ski, Joanna Więckowska, Oliwia Pawelec, 
Malwina Frontczak, Aleksandra Świtek;  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej, opie-
kun Agnieszka Łutczyk, Wolontariusze: Ju-
lia Obara, Mateusz Piwowarczyk, Oliwia 
Wolanin, Maria Janik, Wiktoria Zięba, 
Anna Zagdan, Wiktoria Nicpoń, Zuzan-
na Majcher, Wiktoria Milcarz, Nikola Ad-
went, Urszula Obara, Kornelia Biesaga, 
Dominik Gola, Damian Gola, Kamil Haba;  
Szkoła Podstawowa w Ostojowie, opiekun 
Magdalena Miernik, Wolontariusze: Lena 
Kowalik, Weronika Piwowarczyk, Oliwia 
Sitarz, Natasza Przeorska, Lena Bujnow-
ska, Kornelia Bujnowska, Oliwia Pawe-
lec, Oskar Pawelec, Patrycja Matla, Kry-
stian Zięba.

W Ostojowie dodatkowo były dzieci, które 
rozdawały serduszka: Laura Mazurkiewicz, 
Tatiana Cwała, Zuzanna Bujnowska, Wik-
toria Zaród oraz ich opiekunowie Monika 
Wojteczek, Bożena Kaniewska.

Najwięcej pieniędzy zebrano do puszki Alek-
sandry Świtek – 1.427,31,  niewiele mniej, bo 

1.384,89 zł znalazło się w puszce Małgorza-
ty Barańskiej.

Finałowa impreza rozpoczęła się w Kuźnicy 
o godzinie 16:00. Na początek wystąpił zespół 
Niepokonani w składzie: Andrzej Karpiński, 
Lech Zachariasz, Piotr Kabała, Paweł Stęp-
nik oraz Piotr Mondzik. Po zespole zapre-
zentowała się ubrana w piękny ludowy strój   
Dominika Tokarczyk z Łącznej, która za-
śpiewała kilka ludowych przyśpiewek. Na-
stępnie mogliśmy posłuchać kilka utworów 
w wykonaniu Studia Piosenki z naszego ośrod-
ka kultury oraz obejrzeć dwie grupy Formacji 
Tanecznej AXIS. Po nich w krótkim programie wy-
stąpiła Suchedniowska Orkiestra Dęta pod batutą  
Wojciecha Materka.

Jak co roku najważniejszym punktem im-
prezy była aukcja darów przekazanych przez 
mieszkańców Suchedniowa. I tu też pobity zo-
stał kolejny rekord, ponieważ sztab otrzymał 
w tym roku ponad 140 fantów! Aukcję przepro-
wadził tradycyjnie Andrzej Karpiński. Wśród 
nich znalazły się m.in.: monety przekazane 

W Suchedniowie mają gorące serca
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przez Bank Spółdzielczy, podkoszulki i gadże-
ty sportowe od Grzegorza Wydrzyńskiego, 
Piotra Bałchanowskiego, zarządu Orlicza 
Suchedniów, sekcji badmintona, Orlicza 1924, 
yukata - oryginalny strój japoński zlicytowany 

za 190 zł, grafika Łukasza Kutwina przedsta-
wiająca karykaturę burmistrza Cezarego Bła-
cha przekazana przez przewodniczącego rady 

miejskiej Krzysztofa Adamca, oprawiony 
kadr z filmu III Marty Pajek, który został wyli-
cytowany za 450 zł, oprawiony plakat StarWar-
sLego wykonany przez dzieci w Desce Radka 
Kowalika sprzedany za 350 zł, wiele sprzętu 
AGD przekazanego przez Sklep TELDOM Piotra 
Karbownika, torty przkazane przez Rena-
tę Kaczmarzyk i Zakład Cukierniczy Moniki 
Kozłowskiej, czy ptysie upieczone przez Ewę 
Kaniewską. Rękodzieło artystyczne od Danu-
ty Świerzewskiej i wiele innych darczyńców, 
którym bardzo dziękujemy. Podczas tej rekor-
dowej licytacji zebraliśmy sumę 11.097,00 zł co 
stanowi 4 tysiące więcej niż w zeszłym roku.

Ponadto w czasie finałowej imprezy działał 
sklepik suchedniowskiego Przedszkola Samo-
rządowego, w którym udało się zebrać prawie 
1700 zł. Ponad 1100 zł zebrał sklepik ruchu ma-

scenie oraz osobom, które pomogły w przy-

gotowaniu i jej przeprowadzeniu, wszystkim 
darczyńcom, którzy przekazali przedmioty 
do licytacji oraz tym co licytowali. Dziękuje-
my mieszkańcom miasta i gminy Suchedniów 

za hojność, dobre serca oraz chęć niesienia  
pomocy.

 Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP
Paweł Zubiński

łomiejskiego Suchedniów. Tu i Teraz, w którym 
poza własnymi wyrobami sprzedawane były 
napoleonki przekazane nam przez piekarnię 
LAZUR. Działał tez sklepik z rzeczami od firmy 
MAXOL, a Ewelina Brzezińska Mary Kay wy-
konywała usługi kosmetyczne, z których część 
środków przekazywała na WOŚP.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce 
Komisji, która przeprowadziła rozliczenie ze-
branych pieniędzy: Anna Świtek, Anita 
Sołkiewicz, Izabela Wędrychowska, Ma-
ciej Obarski.

Dziękujemy dyrekcji, pracownikom oraz in-
struktorom Suchedniowskiego Ośrodka Kul-
tury Kuźnica: Andrzej Karpiński - dyrektor 
SOK Kuźnica, Agnieszka Włodarczyk-Mazu-
rek, Anna Świtek, Kamil Garbala, Barbara 
Kwaśniewska, Roman Nieczajew, Tomasz 
Słomka, Katarzyna Klusek, Wojciech Ma-
terek. Za dokumentację fotograficzną  imprezy 
dziękujemy Jacentemu Kita. 

Ponadto za pomoc dziękujemy Sylwii Gar-
bali oraz Młodzieżowej Radzie Miasta w oso-
bach: Alicja Sitarz, Karolina Zolbach, Nata-
lia Rogóż.

Dziękujemy wszystkim, którzy podczas tej 
wyjątkowej imprezy zaprezentowali się na 

28. FinAł woSp
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w BiBliotece

Dyskusyjny Klub Książki w Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II

 Dyskusyjne Kluby Książki 
adresowane są do wszystkich, 
którzy nie tylko lubią czytać, 
lecz także rozmawiać o książ-

kach. Instytut Książki opracował model prowadzenia klubów w bibliote-
kach w Polsce w oparciu o wzorce angielskie - w Wielkiej Brytanii Kluby 
istnieją od 1926 r. i są niezwykle istotnym elementem życia literackiego, 
mają wpływ na rynek książki, w tym na najważniejsze nagrody literackie, 
a nawet nakłady książek. Dyskusyjne Kluby Książki są elementem wielolet-
niego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sekto-
ra książki Tu Czytamy!, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie, po-
przez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie 
aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawy-
mi ludźmi, interesujące dyskusje, twórcze wykorzystanie wiedzy płyną-
cej z książek i literatury. Jego realizacja możliwa jest dzięki finansowemu 

wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” Biblioteka su-
chedniowska  przystąpiła do programu już w roku 2009, powstał wówczas 
Młodzieżowy DKK, który przetrwał do roku 2015. Obecnie w bibliotece 
działa DKK dla dorosłych. Stałych uczestniczek jest 11. Książki propono-
wane przez Instytut Książki nie należą do zbyt  łatwych. Czasem wymaga-
ją więcej uwagi podczas czytania niż inna literatura, mimo to są czytane 
i wzbudzają wiele emocji podczas  ich omawiania. W roku ubiegłym klu-
bowicz ki  przeczytały 12 książek różnych autorów, między innymi: Tosca 
L. – Królowa Saby, Roberts C. – Bogowie tanga, Boniecki A- Lepiej palić 
fajkę…, Brooks L. – Dzień dobry północy. W ramach programu, w miesią-
cu kwietniu przez Instytut Książki, ufundowane zostało spotkanie autorskie 
z Krystyną Mirek. Z pisarką mogli się spotkać wszyscy czytelnicy biblio-

teki i nie tylko. Uczestnikom DKK bardzo dziękuję za czynny udział i miłą 
atmosferę. Zapraszam  na  kolejne spotkania.

Koordynatorka  DKK w Suchedniowie 
Małgorzata Wiśniewska.

Zapraszamy na wernisaż wystawy foto-
graficznej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchednio-
wi zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej Jacka Cholewy zaty-
tułowanej ,Portret.

Wernisaż odbędzie się dnia 31 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 w bu-
dynku biblioteki, ul. Kościelna 3.

Książki i pufy od KINDERA 
 Dzięki Państwa gło-

som Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Su-
chedniowie,  znalazła się 
w gronie 50 bibliotek 
w Polsce, które wygrały 
dwie pufy i 154 książki 
za 5000 zł. w Akcji Kin-
der Przerwa Na Wspólne Czytanie. 

Książki obecnie są w fazie opracowywania i niebawem zostaną dołą-
czone do księgozbioru. Wszystkim którzy na nas głosowali jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy. Jesteście SUPER.

Małgorzata Wiśniewska

VII suchedniowski Orszak Trzech Króli
W suchedniowskim VII Orszaku, 

który poprowadził ks. Wojciech 
Marchewka, uczestniczyli miesz-
kańcy miasta, w tym burmistrz Ce-
zary Błach. 

Uczestnicy Orszaku spotkali się 
przy kaplicy przy ul. Kieleckiej  Po przejściu ulicami miasta Orszak do-
tarł do kościoła parafialnego, gdzie odbyło się wspólne śpiewanie ko-
lęd. 

 Orszaki mają zachęcać do wspólnego, radosnego śpiewania kolęd, 
ale także do odkry-
wania bogatej tradycji 
związanej z kolędowa-
niem, na którą składa-
ją się m.in.: obchodze-
nie domów z gwiazdą 
i turoniem, wystawia-
nie jasełek, czy wido-
wiska herodowe. Orszak 
Trzech Króli to największe na świecie uliczne jasełka.

Organizatorem Orszaku byli Rycerze Kolumba Rada 15299 im. Jana 
Pawła II w Suchedniowie. 

(jk)
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KUltUra

„Jarmark Świąteczny” w Kafejaaga
W sobotę 15 grudnia na terenie Suchedniowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kafejaaga odbył się Jarmark Świąteczny. 
Pogoda dopisała 
i goście również. 

Jarmark zor-
ganizowali su-
chedniowscy 
rękodzielnicy 
we współpracy 
z Kafejaaga oraz 
OSiR Suchedniów. 

Na stoiskach 
można było znaleźć piękne ozdoby wykonane ręcznie z róż-
norodnych materiałów. W gronie wystawców byli: pani Ania 
z Mostek, Paulina 
Kwaśniewska, Ośro-
dek Rozwoju Kre-
atywnego I Turysty-
ki Konnej Ignacówka, 
Papier Klej Nożycz-
ki, Sztuka z piwnicy 
Anna Sokołowska, 
Sonia Bonar oraz, 
po raz pierwszy w tym gronie Magdalena Wrońska, Krzysz-
tof Dalach i Agnieszka Maślak. 

Była świąteczna atmosfera i pyszna kuchnia Kafejaaga. Były 
kolędy i pastorałki w wykonaniu grupy uczennic z Samorządo-
wej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suche-
dniowie pod okiem Pani Kasi Przeworskiej, a także konkursy 
i zabawne filmiki.

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie, za każdy 
uśmiech i miłe słowo, za stworzenie magicznej atmosfery świąt 
i składają w imieniu wszystkich wystawców życzenia miłości, 
nadziei i cierpliwości, zdrowia i świętego spokoju w te święta. 

Radek Kowalik

Noworoczny koncert w „Kuźnicy”
5 stycznia Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica zorganizował Koncert Noworoczny.
Podczas koncert wystąpili kwartet smyczkowy Omega z Filharmonii Świętokrzyskiej 

w składzie: skrzypce - Olga Alicja Osmolińska, altówka - Marian Kupisz (kierow-
nik zespołu), wio-
lonczela - Anna 
Czarnomska-Po-
łomka, kontrabas 
- Grzegorz Jerzak 
oraz Suchedniowska Orkiestra Dęta.

W repertuarze znalazły się największe przeboje światowej muzyki klasycznej.
(jk)

Wystawa rzeźb Dawida „Devisa” Szlufika
W piątek 17 stycznia w galerii Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Ka-

miennej odbył się wernisaż wystawy rzeźb au-
torstwa suchedniowskiego artysty Dawida 
„Devisa” Szlufka, znanego artysty, laureata 
między innymi Świętokrzyskiej Nagrody Arty-
stycznej Scyzoryka w kategorii sztuk plastycz-
nych w 2014 roku.

Dawid „Devis” Szlufik urodził się w 1987 
roku w Skarżysku-Kamiennej. Jest absolwentem 

Liceum Plastycznego w Kielcach, obecnie mieszka i pracuje w Suchedniowie. Najbar-
dziej lubi pracować w marmurze pochodzącym z Carrary we Włoszech, albo w naszym 
świętokrzyskim, z okolic Morawicy. Rzeźbi także piaskowcu oraz drewnie. Jeśli cho-
dzi o rzeźbę, pa-
sjonuje go street 
art, motywem 
przewodnim jego 
twórczości są 
czaszki, wykonu-
je też okazjonal-
nie tatuaże.

Jest autorem rzeźby św. Floriana, który stoi przed Powiatową Komendą Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej. Jego rzeźba została najdrożej 
wylicytowana podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

(jk)
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Na początek minutą ciszą uczczono pa-
mięć zmarłych członków koła Jana Kutwina  
i Ryszarda Reka. Później brązowymi odznakami 
Za zasługi dla PZW odznaczono Piotra Konefa-
ła i Michała Łubka.

Później sprawozdanie z pracy zarządu za 
2019 rok złożył Mieczysław Ciszewski. W mi-
nionym roku koło zorganizowało 6 zawodów 
z udziałem 119 wędkarzy, w tym 55 dzieci pod-
czas Zabawy z wędką z okazji Dnia Dziecka. Do 
zalewu i rzeki Kamionki wpuszczono 340 kg 
ryb. W ciągu roku przybyło 30 nowych wędka-
rzy.

Później sprawozdanie finansowe złożył  
Paweł Adarczyn, komisji rewizyjnej Leszek 
Łubek a sądu koleżeńskiego Krzysztof Zięt-
kowski. Nasi wędkarze cechują się wysoką dys-

cypliną i etyką – mimo 22 kontroli, które objęły 
125 osób, Społeczna Straż Rybacka nie stwier-
dziła naruszenia przepisów.

W tym roku suchedniowscy wędkarze będą 
obchodzić 65. lecie powstania koła. Zawody dla 
najmłodszych z okazji Dnia Dziecka zaplanowa-
no na 7 czerwca.

Jacenty Kita

strzegli u nas doskonałe warunki do wędkowa-
nia, bo nasz  20 hektarowy zalew po niedawnym 
odmuleniu najpierw był wyłączony z wędkowa-
nia, by wpuszczone ryby mogły urosnąć. Jak się 
okazało, decyzja odniosła niesamowity skutek. 
Ryb w zalewie jest bardzo dużo, w dodatku rosną 
na potęgę. Są one zdrowe. Zalew w Suchednio-
wie stał się jednym z najpopularniejszych łowisk 
w regionie świętokrzyskim. Wędkują tu nie tylko 
miejscowi, ale i wędkarze z całego województwa, 
a nawet Warszawy czy Krakowa. Dlatego zasada 
no kill ma zapobiec spustoszeniu naszych zaso-
bów ryb – mówi T. Kutwin.

Zebranie sprawozdawcze odbyło się 12 stycz-
nia. Obecnych było na nim aż 71 wędkarzy na 
251 zapisanych do koła.

Zebranie otworzył prezes koła Mieczysław 
Ciszewski witając wędkarzy oraz gości: bur-
mistrza Cezarego Błacha, dyrektora biura 
Zarządu Okręgu PZW Michała Bienia i przed-
stawiciela ZO Edwarda Szewczykowskiego. 

Przewodniczącym zebrania wybrano Tade-
usza Turskiego, sekretarzem Michała Łub-
ka. W skład komisji mandatowej weszli Paweł 
Adarczyn i Tomasz Kutwin, a uchwał i wnio-
sków Piotr Konefał i Rafał Kowalik. 

u wędkArZy

Duże emocje na zebraniu suchedniow-
skich wędkarzy

Takiej frekwencji na zebraniu sprawozdaw-
czym suchedniowskiego koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego nawet najstarsi wędkarze 
nie pamiętają. –Było to może ze 20. lat temu – 
mówi Tadeusz Turski.

Chodziło przede wszystkim o to, że w ubie-
głym roku członkowie koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego wystąpili do Zarządu Okręgu 
PZW w Kielcach o wprowadzenie na zbiorniku 
zasady no kill, czyli zakazu zabierania złowio-
nych ryb. Okręg się zgodził i przez cały 2019 rok 
obowiązywał system złów i wypuść. To jedyny 
zbiornik w regionie świętokrzyskim, na którym 
wprowadzono no kill.

Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie no kill 
miało zostać zdjęte. Wiele osób obawia się, 
że w niewielkim zalewie ryby szybko zostaną 
odłowione. Piotr Czerwiński ze Starachowic 
zorganizował akcję zbierania podpisów pod pe-
tycją o utrzymanie zasady złów i wypuść w Su-
chedniowie. Zakazu zabierania ryb chciał też 
zarząd koła PZW w Suchedniowie, przyjęto 
w tej sprawie uchwałę.

Skąd obawy naszych wędkarzy? Jak wyjaśnia 
Tomasz Kutwin w ostatnim czasie do naszego 
koła zapisało się wiele osób spoza Suchednio-
wa – z Warszawy, Krakowa, Częstochowy. -Do-

„No kill” na suchedniowskim zalewie
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gimnastycznej zakończyło wspólne odśpiewanie kolęd przy akompaniamencie 
pianina. Następnie wszystkie dzieci udały się do swoich sal, by tam połamać  się 
opłatkiem, złożyć sobie życzenia oraz wspólnie kolędować przy pięknie przy-
strojonych choinkach.

Ludmiła Chłopek

W PrzedSzKolU

Żyć, to być wdzięcznym za wszelkie dobro,
Które jest nam codziennie ofiarowane
W ludziach i rzeczach…

PODZIĘKOWANIA
dla Pana Mariusza Wikło za wykonanie amfiteatru na placu przedszkolnym,
jak również wszystkim tym, którzy z wielkim zaangażowaniem i olbrzymim 

sercem, nie dbając o własne finanse oraz cenny czas,
przyczynili się do poprawy warunków pobytu dzieci w przedszkolu 

składa cała społeczność 
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie:

Panu Mirosławowi Grudniewskiemu
Panu Kamilowi Dąbrowskiemu
Panu Markowi Działowskiemu

Panu Maciejowi Miernikowi
Panu Kazimierzowi Miernikowi
Panu Arturowi Dębowskiemu
Panu Piotrowi Dębowskiemu

Panu Romanowi Tuśnio
Panu Marcinowi Chrzęszczykowi

Panu Danielowi Kamińskiemu
Panu Przemysławowi Czarneckiemu

Panu Marcinowi Kołda
Panu Dariuszowi Błasiak

Panu Tomaszowi Łakomcowi
Panu Krzysztofowi Tumulec

Panu Markowi Tumulec
Panu Wojciechowi Sitarskiemu

Panu Piotrowi Skarbek
Panu Marcinowi Lisowskiemu

Panu Krzysztofowi Piwowarczyk 

Coroczną tradycją w Przedszkolu Samorządowym w okresie 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, stały się przedstawie-
nia jasełkowe w wykonaniu  najstarszych  przedszkolaków. Nie 
inaczej było i w tym roku. Pięciolatki z grupy III oraz IV przygo-

towały wspólnie z wychowawczyniami piękną i wzruszającą hi-
storię narodzin Dzieciątka Jezus w jasełkach Oto Bóg narodził się. 

Na sali gimnastycznej zgromadziły się wszystkie przedszkola-
ki, pracownicy oraz zaproszeni goście. Piękne dekoracje i stroje 
sprawiły, że wszyscy z zainteresowaniem słuchali małych akto-

rów a ich występy  wywołały wzruszenie na twarzach widowni. 
Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem  odtwarzali 
swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. 
Po zakończonym występie nagrodzonym ogromnymi brawami, 
Pani Dyrektor życzyła wszystkim obecnym zdrowych i spokoj-
nych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku. Spotkanie na sali 

„Oto Bóg narodził się” - jasełka w przedszkolu
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świątecZnie w SSp w oStojowie

20 grudnia o godzinie 11.00 w SSP w Osto-
jowie zwielokrotniliśmy siłę słowa, gestów 
i kolęd by przekazać wszystkim obecnym i nie-
obecnym bożonarodzeniowe życzenia niesłab-

nącej Wiary, Nadziei i Miłości.
Wpisane już w tradycję szkoły poranne wy-

pieki (przede wszystkim chleba, korzennych 
pierników) rozpoczęły budowanie niezwykłej 
atmosfery rodzinnego ob-
cowania, wypełnionego 
życzliwym gestem, uśmie-
chem i słowem.

142. aktorów w jaseł-
kowych otoczyło wigilijny 
stół Gości. Byli wśród nich 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Cezary Błach, Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Adamiec, Rad-
na Rady Miejskiej – Mał-
gorzata Stępień, Inspektor do spraw edukacji 
Beata Kaszuba, Dyrektor Miejsko – Gminnej 
Biblioteki im. Jana Pawła II – Małgorzata Wi-
śniewska, przedstawiciel Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Oliwia Sitarz, ksiądz proboszcz Sła-
womir Molendowski, przyjaciel szkoły Igna-
cy Obara oraz emerytowane nauczycieli Hele-
na Kutwin, Anna Malinowska. 

Słowami Biblii i księdza Jana Twardowskie-
go opowiedzieliśmy historię narodzin Jezusa 
w Domu Chleba - Betlejem. Akompaniament 
pianina wzbogacił brzmienie kolęd. Drobny 

gest nalewanej w filiżankę herbaty obudził po-
trzebę rodzinnego, świątecznego dzielenia się 
wszystkim, co najlepsze dla drugiego człowie-
ka.

Wigilijna Moc Słowa i Gestu w SSS w Ostojowie
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w SZkołAch

„Michniowianie” kolędowali w Łącznej
19 stycznia 2020 roku w Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza 

odbył się VII Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Podczas koncertu wystąpili tacy artyści jak: KGW Łącznianie, Pszczółki - 
Przedszkolaki ZSzP w Łącznej, Kukułki - Przedszkolaki ZSz w Goździe, Świetliki, 
Oksana Chabik, Zuzanna Jaworska, Angelika Rotszejn, Maria Fąfara, 
Maja Bracha, Eliza Chwastowska, Laura Wrotniak, Dominika Tokar-
czyk, duet Wiktoria Nicpoń i Oliwia Wolanin, KGW Osełków, Ewa Indyka, 
Maria Indyka, Karolina Gruszczyńska, Niedźwiadki, duet Joanna i Mate-
usz, Zespół Śpiewaczy Kopcowianki, Stowarzyszenie Michniowanie, Stowarzy-
szenie Zagórzanki oraz solista Wacław Pejas.

Na zakończenie przeglądu zostały wręczone Anioły - wyróżnienia ufundo-
wane przez Wójta Gminy Łączna Romualda Kopalińskiego. Wszyscy wy-
konawcy zostali nagrodzeni symbolicznymi statuetkami i nagrodami rzeczo-
wymi.

Ogłoszenie o konkursie fotograficznym 
pod tytułem „Suchedniów? Naturalnie!”

Burmistrz Miasta i Gminy Suched-
niów ogłasza konkurs fotograficzny 
pod tytułem Suchedniów? Naturalnie!

Celem konkursu jest promocja Gminy Suchedniów poprzez odkry-
wanie, upowszechnianie i eksponowanie walorów Suchedniowa za po-
średnictwem dziedziny sztuki jaką jest fotografia, z wykorzystaniem 
potencjału fotografów - amatorów działających na terenie Miasta i Gmi-
ny Suchedniów.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i mło-
dzież za pisemną zgodą rodzica/ przedstawiciela ustawowego/opieku-
na prawnego.   

Do konkursu można nadsyłać fotografie wykonane na terenie Gminy 
Suchedniów w dwóch kategoriach konkursowych:

*  PRZYRODA I KRAJOBRAZ
*  MOMENTY – fotografie pokazujące życie miasta: wydarzenia,  

ludzi, miejsca  
Fotografie konkursowe wraz z dołączonym formula-

rzem zgłoszeniowym należy składać od 20 stycznia 2020 r. do  
10 października 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobi-
ście na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-
130 Suchedniów, w kopercie opatrzonej napisem Konkurs fotograficzny 
pt. „Suchedniów? Naturalnie!. Wersję cyfrową zdjęć należy dołączyć do 
wersji papierowej na nośniku lub przesłać drogą mailową na adres: kon-
kurs@suchedniow.pl

Zasady uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu Foto-
graficznego pod tytułem Suchedniów? Naturalnie!

 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach

Zostań radnym III kadencji Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej

24 lutego 2020 r. w godzinach 1200 – 1800 w Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Suchedniowie odbędą się wybory do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Suchedniowie.

Kandydaci na Młodych Radnych mogą zgłaszać swoją kandydaturę 
w terminie od 20 stycznia do 12 lutego. Zgłoszenie musi być dokonane 
w formie pisemnej wraz ze zgodą kandydata oraz zgodą jego rodziców. 
Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej każdy z kandydatów 
musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów, aby trafić na listę kan-
dydatów ubiegających się o mandat Młodego Radnego. Osoby, które 
wyrażają chęć udziału w wyborach, jak również osoby popierające kan-
dydatów muszą być zameldowane na terenie Gminy Suchedniów oraz 
mieć 12-19 lat.  Wypełnione dokumenty można składać w sekretaria-
tach szkół na terenie Gminy Suchedniów bądź w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy w Suchedniowie.

Oficjalna lista kandydatów zostanie opublikowana  13 lutego 2020 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach oraz do kandydowa-

nia. Dodatkowe informację na Facebooku Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Suchedniowie
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kowi Spółdzielczemu w Suchedniowie oraz 
Telesto Sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. 

Krzysztof Piątek

storyczny awans do II ligi i zostali przejęci przez 
MKS Orlicz Suchedniów. W 1998 roku awanso-
wali do I ligi, a od 2000 grali już w ekstrakla-
sie, utrzymując się w niej przez trzy sezony. 
W 2002 roku Orlicz zajmuje miejsce piąte, naj-
wyższe w historii klubu, co do dnia dzisiejsze-
go jest najlepszym osiągnięciem suchedniow-
skiego sportu w grach zespołowych. W 2004 
roku Orlicz traci sponsorów i gra w lidze tylko 
swoimi przyszłościowymi juniorami, którzy nie 
dają rady utrzymać się w ekstraklasie i rozpo-
czynają boje w II lidze. W grudniu 2005 roku 
w swojej hali w Suchedniowie Orlicz przegrywa 
pamiętny mecz o utrzymanie się w lidze z SKB 
BIAL-KOR Suwałki 2:3. To była bardzo bolesna 
porażka, przy stanie meczu 2:2, w decydującym 
starciu, przegrywamy miksta 13:15 i kończymy 
udział w rozgrywkach ligowych. Z powodów 
finansowych  klub rezygnuje z rozgrywek ligo-
wych i kontynuuje ciężką , systematyczną pracę 
z dziećmi i młodzieżą i odnosimy sukcesy, o któ-
rych marzy wiele klubów.

Sekcja Badmintona
MKS Orlicz

jak najlepszych wyników sportowych w duchu 
sportowej rywalizacji  Fair play.  Uczniowie ry-
walizowali w czterech kategoriach wiekowych 

U-9,U-11,U-13, U-15. Ry-
walizacja była bardzo za-
cięta i nie obyło się od 
łez smutku, a także chwil 
szczęścia odpowiednio po 
przegranym i wygranym  
pojedynku. 

Zwycięzcy odebrali 
puchary i nagrody z rąk 
przewodniczącego Rady 

Miejskiej Krzysztofa 
Adamca oraz nestora su-
chedniowskiego sportu 
Zdzisława Włodarczy-
ka.  Organizatorzy  tur-
nieju składają serdeczne 
podziękowania Przedsię-
biorstwu Usług Specjali-
stycznych Termatex , Ban-

ta 0:2, Krzysztof Glijer – Mateusz Kacprzak 
2:0, Weronika Zięba – Joanna Kapanow-

ska 2:0, Marek Gałczyń-
ski/Krzysztof Glijer – Do-
minik Kwinta/Bartłomiej 
Mazgaj 2:0, Miłosz Mier-
nik/Andrzej Pięta – Ma-
teusz Kacprzak/Paweł 
Siępak 2:0, Monika Ko-
walczyk/Joanna Fidos - 
Joanna Kapanowska/Ju-

lia Kopyś 2:0, Michał Gałczyński/Monika 
Kowalczyk – Paweł Siępak/Julia Kopyś 2:0.

Organizatorzy dziękują naszym pierwszym 
sponsorom: firmie Termatex oraz Gminie Su-
chedniów, dzięki którym klub miał możliwość 
dokonania opłaty startowej i zakupu strojów 
klubowych. 

Dla przypomnienia:  W połowie lat 70 
w Suchedniowie przy zakładowym ognisku 
TKKF rozpoczęła działalność sekcja badminto-
na. W roku 1979 badmintoniści wywalczyli hi-

SPort

W niedzielę 19 stycznia na hali sportowej 
w Suchedniowie, po 15 latach, przerwy senio-

rzy MKS Orlicz Suchedniów zagrali w II lidze 
badmintona. Po wielu latach przerwy, za na-
mową Polskiego Związku Badmintona, zgło-
siliśmy drużynę seniorską do rozgrywek II ligi. 
Mieliśmy możliwość gry w I lidze, ale nie byli-
śmy pewni czy damy radę podołać temu zada-
niu ze względów finansowych, bo sportowo na 
pewno stać nas na więcej. 

W pierwszym meczu zawodnicy Orlicza 6:1 
pokonali UKS KSBad Kraków. 

Wyniki: Miłosz Miernik – Dominik Kwin-

W czwartek, 12 grudnia został rozegrany 
I Powiatowy Turniej Klasyfikacyjny Grand Prix 
Suchedniowa w badmintonie. W zawodach, eli-

minacjach i turnieju głównym wystartowało 
około 120.  uczestników szkół podstawowych 
z dwóch powiatów: skarżyskiego (SP 1 Suched-
niów, SP 3 Suchedniów, SP Łączna, SP Zale-
zianka, SP Prywatna Skarżysko- Kamienna, SP 
Ostojów) i starachowickiego (SP Wielka Wieś, 
SP Mirzec). 

Dyrektor szkoły Joanna Piasta – Siecho-
wicz otwierając zawody życzyła wszystkim 

II liga badmintona powróciła do Suchedniowa

W Ostojowie królował badminton
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ogłoSZeniA

Kino „Kuźnica” zaprasza
* Koty, w dniach 24 - 27 stycznia o godz. 17:00; 

produkcja: USA, Wielka Brytania; gatunek: komedia, 
dramat, musicall czas: 106 min., od lat 12.

Opis filmu: W filmie usłyszy-
my ikoniczną muzykę Lloyda 
Webbera, na ekranie zobaczy-
my światowej klasy tancerzy, 
którzy pracowali pod dyrekcją 
wyróżnionego nagrodą Tony 
choreografa – Andy’ego Blan-
kenbuehlera. Filmowa wersja 

musicalu to ukłon w stronę nowej generacji – spek-
takularne sceny, niezwykła scenografia oraz style 
taneczne – od baletu po taniec współczesny, od hip
-hopu po jazz, od tapu po street-dance.

Koty to jeden z najdłużej wystawianych musica-
li w historii West Endu i Broadwayu. Przedstawie-
nie zadebiutowało na deskach New London Theatre 
w 1981 roku, gdzie grano je przez 21 lat. Wielokrotnie 
nagradzane, otrzymało m.in. nagrodę Oliviera oraz 
Evening Standard dla najlepszego musicalu. W 1983 
roku broadwayowska produkcja otrzymała 7 nagród 
Tony, w tym dla najlepszego musicalu. Na Broadwayu 
sztuka święciła triumfy przez 18 lat! Musical wysta-
wiono w ponad 50 krajach, w 19 językach. Szacuje się, 
że sceniczną wersję obejrzało dotąd ponad 81 milio-
nów ludzi.

* Lighthouse, dniach 24 - 27 stycznia o godz. 
19:00l produkcja: USA, Kanada; gatunek: dramat, hor-
ror; czas: 109 min., od lat 15.

Opis filmu: The Lighthouse - jeden z najważniej-
szych tytułów tego roku, wyróż-
nionyna tegorocznym Cannes 
nagrodą krytyków filmowych 
FIPRESCI, wyreżyserowany 
przez Roberta Eggersa, z wy-
bitnymi rolami Willema Dafoe 
i Roberta Pattinsona. Robert 
Eggers, wizjonerski reżyser hor-

roru The Witch, powraca z hipnotyzującą opowieścią 
o dwóch latarnikach, pracujących na tajemniczej, 
odległej wyspie w Nowej Anglii, w latach dziewięć-
dziesiątych XIX wieku. Obaj latarnicy (Willem Dafoe 
i Robert Pattinson) mierzą się z samotnością i od-
osobnieniem podczas wielkiego sztormu, który wy-
daje się nie mieć końca. Są skazani na walkę z wła-
sną silną wolą, potrzebami oraz – przede wszystkim 
– z tajemniczą siłą, która nad nimi krąży, ale której 
istnienie może im się tylko wydawać…

Film jest przerażającą, pełną tajemnic podróżą 
w nieznane.

Kup bilety online:
https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_por-

tal.php
Serdecznie Zapraszamy!
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Ferie ‚2020

                
                 FERIE ZIMOWE W „KUŹNICY”
                          Harmonogram zajęć w dniach 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Data Godzina Rodzaj zajęć

27.01.2020 r.
poniedziałek

10:00 – 12:00
12:30 – 13:30
około 14:00

Sporty walki – zajęcia sportowe – prowadzący Piotr Szlęzak
Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej
Powrót do SOK „Kuźnica”

28.01.2020 r.
wtorek

10:00 – 12:30
12:30 – 14:30
około 16:00

Wycieczka do Oblęgorka – zwiedzanie z przewodnikiem
Basen w Strawczynie
Powrót do SOK „Kuźnica”

29.01.2020 r.
środa

10:00 – 15:00 Rajd pieszy Góra Witosławska z przewodnikiem świętokrzyskim

30.01.2020 r.
czwartek

10:00 – 12:00
12:30 – 15:00
około 16:30

Orońsko – warsztaty i zwiedzanie
Basen w Radomiu
Powrót do SOK „Kuźnica”

31.01.2020 r.
piątek

10:00 – 12:00
12:00 – 13:30

Warsztaty z wycinanki ludowej – Lucyna Kozłowska
Film w kinie „Kuźnica” – „Nasze miejsce na Ziemi”

03.02.2020 r.
poniedziałek

10:00 – 12:00
12:30 – 14:30
około 16:00

Jaskinia Raj 
Basen w Nowinach
Powrót do SOK „Kuźnica”

04.02.2020 r.
wtorek

10:00 – 12:00
12:00 – 14:00

Warsztaty: Wiklina papierowa / Świętokrzyskie Tkaczki
Warsztaty kulinarne / Świętokrzyskie Tkaczki

05.02.2020 r.
środa

10:00 – 12:00
12:30 – 14:30
około 16:00

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej
Basen w Starachowicach
Powrót do SOK „Kuźnica”

06.02.2020 r.
czwartek

08:00 – 10:30

11:00 – 13:00
około 14:00

Muzeum Narodowe w Kielcach - wystawa STRACH
i wnętrza XVII/XVIII w. – zwiedzanie z przewodnikiem 
Park Trampolin w Kielcach
Powrót do SOK „Kuźnica”

07.02.2020 r.
piątek

09:00 – 15:00 Rajd pieszy: Miedzianka – Jaskinia Piekło – Sokówka

z przewodnikiem świętokrzyskim

 
Koszt udziału w feriach wynosi: 340,00 zł

Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia dziecka oraz dokonania opłaty w terminie do dnia
20  stycznia  2020  r.  lub  do  wyczerpania  miejsc.  Liczba  miejsc  ograniczona  do  30  uczestników.
Obowiązuje  kolejność  zgłoszeń.  Zgłoszenia  oraz  opłaty  przyjmowane  są  w  kasie  SOK  „Kuźnica”
w Suchedniowie. Organizator zastrzega, że dzieci zgłoszone do udziału w feriach muszą mieć rocznikowo
7 lat oraz posiadać pisemne zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w wycieczkach.

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”w Suchedniowie – ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25-43-094 wew. 22, e-mail: sok.kuznica@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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e-mail: alnawi@poczta.onet.pl, jacenty.kita@wp.pl Nakład: 600 egz.
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