
* burmistrz z wotum zaufania i z absolutorium,
* Włodzimierz Ciszek z nagrodą Jawor – 

u źródeł kultury,
* konsultacje w sprawie nazwy ronda,
* trwa projekt Cudze chwalicie? Swoje Poznajcie!, 
* Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości na 

dużym plusie,
* powitanie wakacji w Michniowie i w Suchedniowie,
* kolejny artykuł z cyklu Na Zdrowie,
* wydarzenia rekreacyjne i sportowe.
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Rondo otwarte, umowa na przebudowę 
drogi 751 podpisana

Na to wydarzenie kierowcy i mieszkańcy Suchedniowa 
czekali od dawna. W dniu 21 czerwca do użytku oddano 
rondo w Suchedniowie, podpisana została również pre
-umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 751 na od-
cinku od nowego ronda do Michniowa.

Czytaj na str. 2-3

Michniów nigdy nie przestał istnieć…

Podkreślił w swym wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda, który 12 lipca uczest-
niczył w 78. rocznicy pacyfikacji Michniowa i uroczystym otwarciu, wybudowanego 
kosztem 41 mln zł Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Czytaj na str. 8-9

Uhonorowani za upamiętnianie pacyfikacji Michniowa
Podczas uroczystej sesji Rady 

Miejskiej w dniu 13 lipca, w któ-
rej uczestniczył m. in. marszałek 
Andrzej Bętkowski, kilkadzie-
siąt osób otrzymało podzięko-
wania za wkład w kultywowa-
nie pamięci o ofiarach pacyfikacji 
Michniowa. 

Czytaj na str. 10

Wręczono nagrody sportowe 
23 czerwca 

w suchedniow-
skiej hali spor-
towej odbyło się 
spotkanie, na 
którym wręczo-
ne zostały, na-

grody  za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020. Otrzy-
mało je dwunastu badmintonistów.

Czytaj na str. 23

Jan Sobala skończył sto lat!
W dniu 11 lipca 1921 roku 

urodził się Jan Sobala, 
mieszkaniec Mostek. Jego 
recepta na długie życie  
– jak mówi jego syn Adam 
– to praca, praca i jeszcze 
raz praca oraz proste jedze-
nie.  

 Czytaj na str. 4
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Wydarzenia

Rondo otwarte, umowa na przebudowę drogi 751 podpisana
Na to wydarzenie kierowcy i mieszkańcy  

Suchedniowa czekali od dawna. W dniu 21 
czerwca do użytku oddano rondo w Suchednio-
wie, podpisana została również pre-umowa na 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 751 na od-
cinku od nowego ronda do Michniowa. Preumo-
wę na inwestycję podpisali marszałek Andrzej 
Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka 

oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona. 

Na wydarzenie licznie przybyli gości, w tym: 
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, 

przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radna 
Sejmiku Agnieszka Buras, dyrektor Departa-
mentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

Jacek Sułek, starosta Artur Berus, członek 
zarządu powiatu Tadeusz Bałchanow-
ski, radni rady miejskiej z przewodniczącym 
Krzysztofem Adamcem, przedstawiciele fir-
my Budromost, która rondo wybudowała, obec-
ni byli również mieszkańcy gminy Suchedniów.

–Nowe rondo kosztowało ponad 2,1 miliona 
złotych, z czego Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego na jego budowę przeznaczył 1,2 
miliona, 900 tysięcy pochodziło z Funduszu Dróg 
Samorządowych – mówił marszałek Andrzej 

Bętkowski. –Planowana inwestycja na drodze 
751 przyczyni się do lepszego komfortu jazdy. Po 
trasie S 7 w ciągu doby samochodami przemiesz-

cza się ponad 30 tysięcy osób, a droga 751 jest 
wykorzystywana przez mieszkańców wojewódz-
twa podkarpackiego, którzy dojeżdżają nią wła-
śnie do S 7 - dodał marszałek.

Inwestycja pod nazwą Rozbudowa drogi woj. 
Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Roz-
budowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów 
– Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 
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Wydarzenia
6+530 na terenie Gminy Suchedniów będzie fi-
nansowana z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Jej wartość to 45 mln, z tego 38 
mln zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej, po-
zostałe 20% pokryje samorząd województwa. 

Prace mają się rozpocząć we wrześniu br. i po-
trwają do 2023 roku. Przebudowane zostanie 
6,2 km drogi, przebudowanych będzie 13 skrzy-
żowań, 14 zatok autobusowych i postojowych, 
na skrzyżowaniu ul. Bodzentyńskiej i Mickie-
wicza powstanie drugie rondo. Zaplanowa-
no budowę chodnika o szerokości 2 m, ścieżki 
rowerowej (szerokość 2 m) oraz ciągów pieszo
-rowerowych (szerokość 3 – 3,5 m).  Projekt 
zakłada także odwodnienia pasa drogowego 
poprzez rowy odwadniające oraz odcinki kana-
lizacji deszczowej (budowę i przebudowę kana-

lizacji deszczowej, przebudowę przepustów), 
przebudowę przejazdu kolejowego z linią kole-
jową 0008 Warszawa-Kraków w związku z bu-
dową po południowej stronie drogi ciągu pie-
szo-rowerowego, przebudowę sieci N.N. wraz 
z oświetleniem, przebudowę wodociągu, gazo-
ciągu i linii telekomunikacyjnej.

Po podpisaniu umowy nastąpiło otwarcie 
ronda, które poświęcił ks. proboszcz Marek 
Migocki. -To miejsce było szczególnie niebez-
pieczne, było w naszym pakiecie likwidacji nie-
bezpiecznych miejsc, liczę na to, że teraz sytu-
acja się poprawi na tej arterii. Drogę 751 nie tylko 
budujemy po to, żeby dotrzeć do Mauzoleum 
Wsi Polskiej, ale tą drogę wykorzystują nie tylko 
mieszkańcy naszego województwa , ale wielu 
mieszkańców Podkarpacia, podróżujący do sto-
licy. W tym miejscu chcę w szczególności podzię-
kować radnej Agnieszce Buras, która nieustan-
nie wbijała mi szpilę w sprawie tej inwestycji  
– mówił Andrzej Bętkowski.

Głos zabrał również burmistrz Cezary Błach: 
-W imieniu wszystkich mieszkańców Suchednio-

wa chciałem serdecznie podziękować panu mar-
szałkowi. Zarządowi Województwa oraz rad-
nym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
a szczególnie Agnieszce Buras, która najwię-
cej serca włożyła w tą inwestycję. Ta inwestycja 
była możliwa do zrealizowania ponieważ pod-
pisaliśmy porozumienie trójstronne z wojewódz-
twem świętokrzyskim oraz z powiatem skarży-
skim. Dziękuje mieszkańcom gminy Suchedniów 
za cierpliwość i przepraszam za te utrudnienia, 
których wszyscy doświadczali. Cieszę się, że dzięki 
sprawnym działaniu różnych służb rondo zostało 
otwarte przed terminem. Dziś dostaliśmy zgodę 
na jego użytkowanie. Problemy są już za nami, 
od dzisiaj będziemy mogli korzystać z nowego 
pięknego skrzyżowania – mówił Cezary Błach.

Dodajmy, niebawem otrzyma ono patrona, 
którego wybierze Rada Miasta. Wcześniej jed-
nak w tej sprawie odbędą się konsultacje spo-
łeczne. 

Dzięki oddaniu ronda do użytku, wznowione 
zostały prace związane z realizacją III etapu ro-
bót związanych z przebudową ulicy Powstań-
ców 1863 r. W związku z tym od 24 czerwca 
wprowadzona zostaje czasowa organizacja ru-
chu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Emilii 
Peck do skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Przedmiotowy odcinek zostanie całkowicie 
wyłączony z ruchu. Dopuszczony zostanie je-
dynie ruch pojazdów budowy, dojazd do posesji 
oraz dojazd pojazdom uprzywilejowanym.

Trasa objazdu odbywała się będzie ulicami 
Kielecką, Mickiewicza oraz Emilii Peck.

Planowane przywrócenie stałej organizacji 
ruchu – wrzesień 2021 r. Za wszelkie utrudnie-
nia przepraszamy.

Jacenty Kita
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Akcja weekendowych szczepień w Suchedniowie
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie orga-

nizuje w niedzielę, 25 lipca w godzinach 8.00 
– 13.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Suchedniowie Mobilny Punkt Szczepień 
przeciw COVID-19 jednodawkowym prepara-
tem Johnson&Johnson.

Szczepienia nie wymagają rejestracji, a szcze-
pić mogą się osoby od 18 roku życia. 

Szczepienia będzie wykonywała Mobilna 
Jednostka Szczepień Robert Jędrzejczyk.

Natomiast, dzięki współpracy Urzędu Miasta 
i Gminy i NZOZ Promyk w Suchedniowie, 31 lipca 
(sobota) w suchedniowskiej Przychodni prze-
prowadzona zostanie akcja szczepień przeciw 
COVID-19 szczepionką Pfizer. Preparatem tym 
mogą być szczepione osoby od 12 roku życia.

Osoby mające trudności z dotarciem do 
punktu szczepień mogą także zgłosić chęć za-
szczepienia w miejscu zamieszkania.

Zgłoszeń należy dokonywać do 16 lipca te-
lefonicznie w Urzędzie Miasta i Gminy tel. 538 
302 762 lub w NZOZ Promyk tel. 41 25 43 028.

Na szczepienie należy zgłosić się z dokumen-
tem tożsamości oraz wypełnionym kwestiona-
riuszem lub wypełnić go na miejscu.

Szczepienie, zarówno preparatem Pfizer, jak 
i jednodawkowym preparatem Johnson&John-
son, pozwala uzyskać Unijny Certyfikat COVID 

(UCC), czyli elektroniczne zaświadczenie, któ-
re ułatwia bezpieczne i swobodne przemiesz-
czanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej 
w czasie pandemii. 

Poza tym osoba, która może udowodnić, że 
jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu 
osób uczestniczących w imprezach, wydarze-
niach sportowych i kulturalnych, weselach. 

Ale przede wszystkim, przyjęcie szczepionki 
chroni życie i zdrowie nasze, naszych rodziców, 
dziadków, dzieci i przyjaciół.

Zachęcamy do skorzystania z tych możliwości 
szczepień wszystkich, którzy dotychczas tego 
nie zrobili. 

Stypendia dla naszych sportowców
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

przyznał w tym roku 59 stypendiów sporto-
wych dla najlepszych młodych sportowców 
naszego regionu. Wśród nich jest 14 Mistrzów 
Polski oraz 45 członków kadr narodowych. Są 
to przedstawiciele takich dyscyplin sportowych 
jak: badminton, piłka ręczna, żeglarstwo, jeź-
dziectwo, pływanie, piłka wodna, lekka atlety-
ka, wspinaczka sportowa, łucznictwo, zapasy, 
karate kyokushin, kickboxing, bilard, koszy-
kówka na wózkach. Miło mi poinformować, że 
w tym gronie znalazły się reprezentantki Or-
licza: Wiktoria Dąbczyńska i Aleksandra  
Pająk. Gratulujemy!

Stypendia sportowe przeznaczone są dla 
zawodników klubów reprezentujących Woje-
wództwo Świętokrzyskie w sportach objętych 

krajowym systemem sportu młodzieżowego. 
Świadczenie to może otrzymać osoba, która 
w 2020 roku osiągnęła określony wynik spor-
towy w kategorii junior młodszy, junior lub 
młodzieżowiec oraz posiada status amatora. 
Wynik, który kwalifikuje do przyznania sty-
pendium to: uczestnictwo w igrzyskach olim-
pijskich lub paraolimpijskich, zajęcie miejsca 
1-8 w mistrzostwach świata, zajęcie miejsca 
1-8 w mistrzostwach Europy, zajęcie I miejsca 
w mistrzostwach Polski. Stypendium może być 
również przyznane zawodnikom powołanym 
do reprezentacji kraju i biorącym udział w zgru-
powaniu.

Świadczenie w wysokości od 450 do 580 zł 
wypłacane będzie comiesięcznie przez okres  
7 miesięcy od czerwca do grudnia br.

Jan Sobala skończył sto lat!
W dniu 11 lipca 1921 roku urodził się Jan So-

bala, mieszkaniec Mostek. Jego recepta na dłu-

gie życie – jak mówi jego syn Adam – to praca, 
praca i jeszcze raz praca oraz proste jedzenie. 

Życzenia, kwiaty i upominek Jubilatowi prze-
kazali: burmistrz Cezary Błach, przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Adamiec, 
Magdalena Młodawska – kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego, radny Mostek Waldemar 
Krogulec oraz sołtys Jacek Uba. 

Pan Jan mieszka z synem Adamem i jego 
żoną Martą. Oprócz Adama ma jeszcze syna 

Mirosława. Przez długie życie pracował jako 
robotnik leśny, podczas II wojny światowej 
w firmie Hasag w Skarżysku-Kamiennej, na ko-
lei i w zakładach metalowych.

Niestety, kilka dni wcześniej – 8 lipca – 
w wieku 94 lat zmarła Jego żona Marianna. 

Do życzeń Jubilatowi dołącza się redakcja  
Gazety Suchedniowskiej.

Jacenty Kita
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Włodzimierz Ciszek z Ostojowa został 
laureatem nagrody Jawor – u źródeł kultury 
w ramach tegorocznej edycji konkursu organi-
zowanego przez Polskie Radio Kielce. Nagrodę 
otrzymał podczas gali finałowej konkursu, któ-
ra odbyła się 20 czerwca w Muzeum Wsi Kielec-
kiej w Tokarni.

Jawor u źródeł kultury to konkurs skierowany 
do artystów i twórców ludowych z wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Jego celem jest promo-
cja kultury ludowej regionu oraz uhonorowa-
nie twórców, artystów i wykonawców, którzy 
przyczyniają się do wzbogacania naszego dzie-
dzictwa, budują tożsamość regionu i pielęgnują 
tradycje. Konkurs realizowany jest przez Polskie 

Radio Kielce od 2010 roku. W tym czasie zdobył 
duże uznanie zarówno ze strony artystów jak 
i słuchaczy Radia Kielce. Koncerty galowe or-
ganizowane w skansenie w Tokarni gromadzą 
każdego roku po kilka tysięcy publiczności.

Włodzimierz Ciszek - artysta ludowy, rzeź-
biarz - to ostatni przedstawiciel zabawkarstwa 

ludowego na kielecczyźnie, kontynuujący tra-
dycję dawnego suchedniowskiego ośrodka za-
bawkarskiego, którego historia sięga 2 połowy 
XIX wieku. Urodził się, mieszka i pracuje w Osto-
jowie, w Gminie Suchedniów. Od ponad 40 lat 
wytwarza zabawki ludowe z drewna kontynu-
ując tradycje rodzinne – rzeźbiarzem zabawka-
rzem był również jego ojciec Stanisław (1925–
2002). W roku 2020 Włodzimierz Ciszek był 
głównym bohaterem i Mistrzem Tradycji w pro-
jekcie pn. Bryczka, konik i klepok. Przedwojenny 
Suchedniowski Ośrodek Zabawkarski realizowa-
nym przez Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuź-
nica, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Włodzimierz Ciszek w roku 2020 zaadop-
tował starą stodołę na salę do pracy warszta-
towej z grupą. Od 2019 r. jest jednym z part-
nerów sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW.
NATURALNIE, a od 2020 r. bierze udział w pilo-
tażowym projekcie pn. CUDZE CHWALICIE – PO-
ZNAJCIE SWOJE, prowadząc warsztaty z zabaw-
ki ludowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

Mieszkańcy Suchedniowa tłumnie odwiedzają Mauzoleum w Michniowie
W czerwcu w Mauzoleum Martyrologii Wsi 

Polskich w Michniowie gościło ponad 1300 tu-
rystów. Znaczącą grupę spośród nich stanowiły 
grupy z gminy Suchedniów.

Tuż przed końcem roku szkolnego Mauzo-
leum odwiedzili uczniowie Jedynki pod opieką 
Anny Salwy.

Do miejsca upamiętniającego pacyfikację 
w latach II wojny światowej 817 wsi polskich 
zawitali też badmintoniści Orllicza Suchedniów 

w ramach realizacji projektu edukacyjno-spor-
towego pod kierunkiem trenerki Aleksandry 
Dąbczyńskiej. 

Natomiast w środę 23 czerwca 2021 r. Mau-
zoleum odwiedziła Rada Seniorów w Suche-

dniowie. Nową ekspozycję oraz symbolikę 
koncepcji architektonicznej nowego budynku 
zaprezentowała odwiedzającym dr Justyna 
Staszewska. -Choć radne i radni doskonale 
znają historię Michniowa – dla wielu z nich wią-
że się ona z osobistymi wspomnieniami – wizyta 
w tym miejscu była ważnym przeżyciem – mówi 
Karolina Gałczyńska-Szymczyk, która to-
warzyszyła seniorom.

Jacenty Kita

Włodzimierz Ciszek laureatem „Jawora”
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Burmistrz z absolutorium, ślubowanie nowej radnej
W dniu 24 czerwca w sali konferencyjnej Urzę-

du Miasta i Gminy w Suchedniowie odbyła XXXII 
w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Obradom 
przewodniczył Krzysztof Adamiec, przewodni-
czący rady, sekretarzem była Anna Salwa. Pod-
czas sesji burmistrz Cezary Błach 13 głosami za 
(na 14 obecnych radnych) uzyskał absolutorium 
z wykonania budżetu za 2020 rok, ślubowanie 
złożyła nowa radna Agnieszka Włodarczyk
-Mazurek.
Nowa radna składa ślubowanie

Wskutek wygaśnięcia mandatu radnego Rady 
Miejskiej w Suchedniowie w okręgu wyborczym 
nr 7, na dzień 20 czerwca br. zarządzone zosta-
ły wybory uzupełniające. W związku w tym, że 
zgłoszona została tylko jedna kandydatura, zgod-
nie z przepisami ordynacji wyborczej, wyborów 
się nie przeprowadza.

Na sesji przewodnicząca Miejskiej Komisji Wy-
borczej Ewa Kaniewska przedstawiła stosowa-
ną informację o wynikach wyboru, a nowa radna 
– Agnieszka Włodarczyk-Mazurek na sztan-
dar Gminy złożyła uroczyste ślubowanie.

Po złożeniu ślubowania życzenia nowej rad-
nej złożyli Ewa Kaniewska i burmistrz Ceza-

ry Błach. –Życie stawia różne wyzwania. Mam 
nadzieję, że podejmując się odpowiedzialnej, 
a zarazem zaszczytnej funkcji Radnej Rady Miej-
skiej w Suchedniowie, będzie Pani aktywnie i twór-
czo służyć naszej Małej Ojczyźnie – mieszkańcom 
Miasta i Gminy Suchedniów. Niech tej działalności 
towarzyszy zrozumienie oraz akceptacja społeczna 
będąca źródłem motywacji do dalszej pracy. 

W życiu prywatnym życzę dużo zdrowia oraz 

satysfakcji z pracy na rzecz jej mieszkańców. 
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej oraz wła-
snym serdecznie gratuluje – życzyła nowej radnej 
Ewa Kaniewska.

Następnie na wniosek burmistrza rada rozsze-
rzyła porządek obrad o projekty uchwał dotyczą-
cy zawarcia porozumienia międzygminnego oraz 
ustanowienia pomników przyrody.
Wnioski i zapytania radnych

Tradycyjnie radni zgłosili wiele wniosków i za-
pytań. Krzysztof Adamiec pytał o to, na jakim 
etapie jest budowa boiska treningowego dla pił-
karzy Orlicza, zgłosił konieczność dostawienia 
koszty na śmieci m.in. na ul. Sportowej oraz po-

ruszył kwestię wykaszania 
rowów i poboczy. Marcin 
Pałac, w związku z odda-
niem do użytku ronda, py-
tał o przywrócenie stanu 
objazdu i ogrodzeń posesji. 
Eugeniusz Zegadło zgło-
sił konieczność naprawy 
mostu między ul. Koszy-
kową a Ostojowem, a Mał-
gorzata Stępień pytała 

o to, na jakim etapie są przygotowania do prze-
budowy ul. Stokowiec i drogi na Krzyżce. O ul. 
Stokowiec pytała też radna Monika Bator.

Burmistrz Cezary Błach poinformował, że na 
budowę boiska treningowego przy ul. Sportowej 
jest już gotowy projekt i pozwolenie na budowę. 
Gmina czeka obecnie na wytyczne dotyczące for-
my przetargu, ale zagrożenia 
co do terminu zakończenia 

inwestycji nie ma – to 
koniec 2022 roku. War-
to przypomnieć, że MKS 
Orlicz z LGD Wokół Ły-
sej Góry pozyskał na ten 
cel dotację w wysokości 
300.000 zł.

Odnosząc się do utrzy-
mania zieleni burmistrz 
stwierdził, że są pew-

ne opóźnienia wynikające z warunków atmos-
ferycznych – akcja jest opóźniona, z uwagi na 
długotrwałe opady deszczu wiosną. W pierwszej 
kolejności wykaszane są miejsca zagrażające bez-
pieczeństwu – skrzyżowania, okolice przystan-
ków i przejść dla pieszych.

Kosze na śmieci zostaną zakupione przez 
gminę, most zostanie naprawiony. Jeżeli chodzi 
o objazd i znajdujące się przy nim ogrodzenia 
posesji, to gmina podejmie działania, aby został 
przywrócony stan sprzed wytyczenia objazdu. 
Z wyjaśnień burmistrza wynika, że droga na 
Krzyżkę pierwotnie miała być modernizowana 
ze środków na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych, jednak w tym roku takich pieniędzy nie 
będzie. Dlatego gmina będzie chciała pozyskać 
na ten cel środki z Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Stokowiec, to 
gmina na jej generalny remont i przebudowę po-
zyskała 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych. Wystarczą one jednak tylko na prze-
budowę fragmentu tej ulicy, resztę środków gmi-
na będzie szukała na zewnątrz. 2 kwietnia zle-
cono opracowanie projektu technicznego, który 
kosztem 73.000 złotych ma zostać opracowany 
do 31 października br. Wspomniane wyżej 3 mln 
zł gmina musi wykorzystać do końca 2022 roku. 
W przypadku tych dwóch inwestycji drogowych 
pojawiły się problemy z uzgodnieniami ze stro-
ny PKP.

W dalszej części sesji burmistrz przedsta-
wił informację na temat przygotowania Gminy 
Suchedniów do sezonu letniego 2021. Projekt 
uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  
Suchedniów na rok 2021 przedstawiła Jolanta 
Łutczyk, zaś projekt uchwały w sprawie określe-
nia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Su-
chedniów na rok szkolny 2021/2022 Beata Ka-
szuba.
Burmistrz z wotum zaufania

Głosowanie w sprawie votum zaufania dla bur-
mistrza poprzedziła prezentacja Raportu o stanie 
Gminy Suchedniów w 2020 roku.  -Raport o stanie 



lipiec - sierpień 2021 • Gazeta Suchedniowska 7

Suchedniowska
GazetaGazeta

W SAmorządzie
Gminy Suchedniów za rok 2020 stanowi kompen-
dium informacji odnoszących się do różnorodnych 
dziedzin związanych z zadaniami wypełnianymi 
przez władze samorządu w ramach swoich kompe-
tencji. Raport jest zatem źródłem wiedzy w zakre-
sie obecnych uwarunkowań Gminy Suchedniów, jej 
rozwoju w poszczególnych obszarach życia społecz-
no-gospodarczego – powiedziała Ewa Kaniew-
ska, sekretarz gminy, rozpoczynając prezentację 
tego obszernego dokumentu liczącego 79 stron 
i dwanaście rozdziałów dotyczących m.in. demo-
grafii, informacji finansowych, działalności rady 
miejskiej, realizacji strategii i programów, inwe-
stycji, ochrony środowiska, oświaty czy kultury.

Raport był poddany pod konsultacje społecz-
ne, jednak w dyskusji nad nim nie wziął udziału  
żaden z mieszkańców. 

Przy okazji prezentacji raportu burmistrz  
Cezary Błach przedstawił prezentację multime-
dialną dotyczącą inwestycji w latach  2019-2021.

Podczas dyskusji nad raportem burmistrz 
zwrócił uwagę na kwestię demograficzną. 

–Od kilku lat systematycznie ubywa nam miesz-
kańców. To problem ogólny, jednak wpłynie on na 
naszą przyszłość – zauważył Cezary Błach. 

Do pozytywów burmistrza zaliczył m.in. wzrost 
dochodów własnych w porównaniu do 2019 roku 
o ponad 1 mln złotych, znaczący wzrost docho-
dów gminy (do 60 mln zł), wzrost wskaźnika za-
możności mieszkańców tzw. wskaźnika G, wzrost 
liczby podmiotów gospodarczych oraz wydawa-
nych decyzji o warunkach zabudowy.

-Jednak bardzo niepokoi nas, że rosną wydatki 
na pomoc społeczną i oświatę. W 2019 roku na po-
moc społeczną gmina wydała 12,4 mln zł, w 2020 
już 15,2 mln zł. O ile na oświatę w 2019 roku wy-
datkowano 14,4 mln zł, to w 2020 roku już 17,4 mln 
złotych. Subwencja na oświatę wzrosła o 400 tys. 
zł, ale wydatki własne gminy na ten cel wzrosły aż 
o 1,3 mln zł – dodał burmistrz.

W dyskusji przewodniczący rady Krzysztof 
Adamiec podkreślił fakt, że planowana jest rewi-
talizacja parku miejskiego, a zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik położył nacisk na planowane 
inwestycje kanalizacyjne w ul. Kieleckiej, War-
szawskiej, Żeromskiego i Langiewicza. Pierwsze 
przetargi mające na celu wyłonienie wykonaw-
ców będą ogłoszone jeszcze w tym roku.

W głosowaniu 13 radnych opowiedziało się 
za udzieleniem votum zaufania dla burmistrza, 
1 radny wstrzymał się od głosu, 1 był nieobecny 
na sesji.
Absolutorium dla burmistrza

Sprawozdanie roczne z wykonania planu  
finansowego za 2020 r. instytucji kultury Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła dy-
rektor Małgorzata Wiśniewska, a SOK Kuźnica 

dyrektor Andrzej Karpiński.
Następnie sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  
Suchedniów za 2020 rok przedstawił burmistrz 
Cezary Błach. Plan dochodów wykonany został 
w 105,86% tj. w kwocie 60.791.906 zł, wydatki 
zrealizowano na poziomie 89,2% tj. w wysokości 
54.283.439 zł, w tym wydatki majątkowe stano-
wiły 19,5% wydatków ogółem.

Plan dochodów zrealizowano w kwocie wyż-
szej o 18.127.854 zł, aniżeli w roku 2019, w tym 
dochody bieżące były wyższe o 5.628.986 zł. 
Dochody majątkowe zrealizowano o kwotę 
12.498.868 zł wyższą w porównaniu do 2019 
roku, co uwarunkowane było otrzymaniem środ-
ków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych. 

Jeżeli chodzi o wydatki, to na zadania oświato-
we w 2020 roku wydatkowano 14.372.779 zł (32% 
wydatków ogółem), pomoc społeczną 15.222.707 
zł (28%), transport i łączność 4.429.493 zł (8,2%), 
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
7.291.473 zł (13,4%), dostarczanie ciepła i wody 
2.731.515 zł (5%), administrację 3.477.542 zł, 
na obsługę długu 329.108 zł (0,6%). Pozosta-
łe 6,4% wydatków związane było z zadaniami 
własnymi w zakresie rolnictwa i leśnictwa, go-
spodarki gruntami, planami zagospodarowania 
przestrzennego, bezpieczeństwem publicznym 
i ochroną pożarową, ochroną zdrowia, kulturą 
i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą 
fizyczną. Odnotować warto również, że w 2020 
roku gmina pozyskała 4.513.348 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych do wydatkowania 
w 2021 roku. Zadłużenie gminy na koniec 2020 
roku wynosiło 18.980.000 zł tj. 31,2% dochodów 
ogółem zrealizowanych. 

Opinię RIO o sprawozdaniach z wykonania bu-
dżetu gminy za 2020 rok odczytała skarbnik gmi-
ny Urszula Nowak. Za przyjęciem sprawozdań 
głosowało 13 radnych, 1 radny się wstrzymał. 
Taki też był wynik głosowania uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Suchedniów za 2020 rok. 

Po głosowaniu burmistrz Cezary Błach po-
dziękował za udzielnie absolutorium i za zaufa-
nie, jakim go rada obdarzyła. -To zaufanie będzie 
mnie motywowało do dalszej pracy.
Pozostałe uchwały rady

Projekty uchwały w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na 
lata 2021 – 2038 oraz zmian w budżecie Gminy na 
rok 2021 przybliżyła skarbnik Urszula Nowak.

Rada podjęła też uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nierucho-

mości gruntowej, w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywa-
nego do kąpieli oraz zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalne-
go Miast Północy. 

Na koniec rada podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody. Burmistrz 
wyjaśnił, że z wnioskiem o ustanowienie trzech 
pomników przyrody wystąpiło Nadleśnictwo  
Suchedniów. Są to dąb szypułkowy i dwa mod-
rzewie europejskie. Zgodnie z tradycją nadaje się 
im imiona i tak dąb rosnący w leśnictwie Mich-
niów to Gienek - obwód jego pnia (pomiar na 
wysokości 130 cm) wynosi 415 cm, wysokość 30 
metrów, a wiek szacuje się na ok. 350 lat. Dwa 
modrzewie rosną w leśnictwie Rejów. Modrzew 
Stefan - obwód pnia 415 cm, wysokość 38 me-
trów, wiek ok. 200 lat. Modrzew Jan - obwód 
pnia 394 cm, wysokość 37 metrów, wiek ok. 200 
lat. W imieniu komisji przedmiotowej rady głos 
zabrał radny Marcin Pałac wyjaśniając, że imię 
Stefan odnosi się do Stefana Żeromskiego, a Jan 
do Jana Gajzlera. Obaj byli wielkimi piewcami 
świętokrzyskiej przyrody.

Jak informuje Piotr Fitas, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Suchedniów, tylko w ostatnim roku 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu uznano i zatwierdzono 140 pomni-
ków przyrody, w tym w naszym nadleśnictwie 
11. Aktualnie w Nadleśnictwie Suchedniów jest 
ok. 30 takich pomników przyrody, a przygoto-
wywanych jest 5-10, które muszą przejść proces  
legislacyjny.
Sprawy różne

Burmistrz Cezary Błach poinformował, że 
wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne 
w sprawie nadania imienia dla ronda w Suche-
dniowie. Potrwają one do końca wakacji. Propo-
zycje już zgłoszone zostaną uwzględnione, ale 
można zgłaszać też inne propozycje. Na pierw-
szej sesji po wakacjach rada podejmie uchwałę 
w sprawie nadania nazwy dla ronda.

Radny Eugeniusz Zegadło pytał o dro-
gę 751, a konkretnie o prędkość poruszających 
się tam samochodów. Zdaniem radnego należy 
wzmóc na tej drodze kontrolę policji. Ponadto 
poruszył nadmierną – jego zdaniem - wycinkę 
drzew prowadzoną przez Lasy Państwowe wsku-
tek czego powstają duże wolne place śródleśne.  
Z kolei Wiesław Biskup postulował naprawę 
ulic Wspólnej i Źródłowej oraz uporządkowanie 
wjazdu w ul. Placową. 

Burmistrz zadeklarował interwencję w sprawie 
wyżej zgłoszonych wniosków, z wyjątkiem wy-
cinki drzew, gdyż nie jest to kompetencja gminy.

Jacenty Kita
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Michniów nigdy nie przestał istnieć…
Podkreślił w swym wystąpieniu Prezydent 

RP Andrzej Duda, który 12 lipca uczestniczył 
w 78. rocznicy pacyfikacji Michniowa i uroczy-

stym otwarciu, wybudowanego kosztem 41 
mln zł Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, od-
prawiona przez biskupa pomocniczego diecezji 
kieleckiej Mariana Florczyka, któremu kon-
celebrowali proboszcz Parafii Wzdół Rządo-
wy ks. Stanisław Picheta i proboszcz Parafii 
Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski. Po nabo-
żeństwie Mauzoleum zostało poświęcone. Po 

jego zakończeniu zespół ludowy Michniowianie 
w oczekiwaniu na Prezydenta wystąpił z pro-
gramem okolicznościowym. 

Prezydent po przybyciu do Michniowa naj-
pierw złożył wieniec pod Mogiłą oddając hołd 
wszystkim mieszkańcom wsi polskich pomor-
dowanym i poległym w czasie II wojny świa-
towej. Towarzyszyli mu: Marianna Wikło - 
ocalona z pacyfikacji, wiceministrowie Anna 
Krupka, Jatosław Sellin i Piotr Wawrzyk, 
posłowie Agata Wojtyszek i Krzysztof Li-
piec, marszałek Andrzej Bętkowski, woje-
woda Zbigniew Koniusz i dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

Prezydenta oficjalnie powitała Marianna 
Wikło, ocalała z pacyfikacji mieszkanka Mich-
niowa: -Witam Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Pana Andrzeja Dudę w miejscu szczególnym. 
Przy Mogile, w której spoczywają prochy naszych 
bliskich. 12 i 13 lipca są dla mieszkańców Michnio-
wa dniami żałoby, smutku i refleksji. W ciągu tych 
dwóch dni Michniów przestał istnieć. W Michnio-
wie skupiły się wszelkie objawy hitlerowskiego 
okrucieństwa: rozstrzeliwania, palenia ofiar żyw-
cem, mordowania dzieci, wywózka do obozów 
koncentracyjnych oraz na roboty przymusowe, 
grabież mienia. Niemcy spalili całą wieś. Nie oca-
lał żaden budynek. Zostały tylko sterczące komi-
ny, opalone drzewa i rozpacz ludzi.

Nawiązując do Jej słów Prezydent Andrzej 
Duda powiedział: -Michniów nigdy nie przestał 
istnieć. Dowodem tego jest pani Marianna i jej 
życie. Mauzoleum, które wybudowano, jest po-
mnikiem męczeństwa i walki. Przedstawia rząd 
chłopskich chat. Niezniszczalnych. Nie wiem, cze-
go trzeba by użyć, by je zniszczyć. To symbol nie-
zniszczalności polskiej wsi, rodziny. Siły rodziny, 
ducha i wiary nie udało się spalić. Oddajemy hołd 
wszystkim ofiarom. A w świętokrzyskim w cza-
sie wojny udział w partyzantce i pomoc jej była 
czymś oczywistym – i nawiązując do słów Jana 
Pawła II dodał, że przedstawicielom władz Rze-
czypospolitej nigdy nie wolno zapomnieć słów 
Jana Pawła II o tym, że polska wieś wymaga 
wszechstronnej opieki ze strony państwa.

Następnie odczytano listy nadesłane przez 
zaproszonych gości. Poseł Krzysztof Lipiec 
przeczytał podczas uroczystości list prezesa 

Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
z kolei poseł Agata Wojtyszek przywołała 
słowa skierowane do uczestników obchodów 
przez marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek. 

Głos zabrał też marszałek Andrzej Bęt-

kowski, który powiedział: -Nasz szacunek do 
ojczystej ziemi płynie z poświęcenia i cierpienia 
Bezimiennych, których ofiara nie może zostać za-
pomniana. Dlatego dziś otwierając Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie możemy 
powiedzieć „Pamiętamy”. Znajdujemy się w miej-
scu, w którym każdy kamień, tablica, podpis 

i zdjęcie jest świadectwem wielkiego poświęce-
nia polskich chłopów w czasie II wojny światowej. 
Mauzoleum poprzez działalność naukową, doku-
mentacyjną, muzealniczą, edukacyjną, a przede 
wszystkim poprzez upamiętnienie Zapomnia-
nych z pewnością wspomoże w tworzeniu poczu-
cia wspólnoty i wzmocni tożsamość narodową 
odbiorców goszczących w jego progach. Jestem 
dumny, iż to właśnie tutaj, w Górach Świętokrzy-
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skich powstała przestrzeń publiczna przywołu-
jąca wspomnienia i upamiętniająca ofiary tra-
gicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej 
– powiedział marszałek.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Prezy-
dent w towarzystwie Marianny Wikło i Tade-
usza Sikory zwiedził Mauzoleum. 

O randze poniedziałkowego wydarzenia 
świadczy fakt, że do Michniowa przyjechało 
wielu przedstawicieli Prezydenta RP, a także 

rządu: m.in. Wojciech Kolarski – sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta i Jan Krzysztof 
Ardanowski – przewodniczący Rady ds. Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie 
Rzeczypospolitej Polskiej, poseł Anna Krup-
ka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, poseł Piotr 
Wawrzyk – sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. W uroczystościach wzięli 
udział świętokrzyscy parlamentarzyści i euro-
posłowie, przedstawiciele Ambasady Republiki 
Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej, 
świętokrzyscy samorządowcy i przedstawiciele 
służb mundurowych. Jednym z gości był także 
Mirosław Nizio, projektant Mauzoleum Mar-
tyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

W rocznicowych obchodach wzięło udział 
kilkaset osób: mieszkańcy Michniowa, poczty 
sztandarowe, kombatanci, mieszkańcy, przed-

stawiciele władz państwowych i samorządo-
wych. Gminę Suchedniów reprezentował po-
czet sztandarowy, burmistrz Cezary Błach, 

przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Adamiec, wiceprzewodnicząca rady Małgo-

rzata Kuszewska, radni, leśnicy i Rycerze Ko-
lumba.

Przed odjazdem z Michniowa prezydent 
podszedł do mieszkańców, z którymi wdał się 
w krótką pogadankę. 

Jacenty Kita
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Uhonorowani za upamiętnianie pacyfikacji Michniowa
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 

13 lipca, w której uczestniczył m. in. marszałek 
Andrzej Bętkowski, kilkadziesiąt osób otrzy-

mało podziękowania za wkład w kultywowanie 
pamięci o ofiarach pacyfikacji Michniowa. 

Sesja, którą otworzył przewodniczący rady 
Krzysztof Adamiec, odbyła się w otwartym 
12 lipca Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. 
Uczestniczyli w niech ocaleli z pacyfikacji, par-
lamentarzyści, osoby najbardziej zaangażowane 
w powstanie unikalnego w skali kraju obiektu. 

Najpierw Ewa Kołomańska, kierownik Mau-
zoleum, przypomniała historię jego powstania. 
-5 lipca 1943 roku pogrzebano ciała zamordowa-
nych na placu obok szkoły. Bez księdza, poświęce-
nia ziemi. Z inicjatywy mieszkańców 12 lipca 1945 
roku poświęcono zbiorową mogiłę, później posta-
wiono przy niej kaplicę świętej Małgorzaty. W pry-

watnym, drewnianym domku zorganizowano Izbę 
Pamięci. Wtedy zrodziła się idea upamiętnienia 
ofiar. W 1977 roku Michniów odznaczono Krzy-
żem Grunwaldzkim III klasy, powstał komitet bu-
dowy pomnika - mauzoleum i fundacja. Następnie 
istniejące obiekty przejęło Muzeum Wsi Kieleckiej. 
Obecne mauzoleum budowano przez 10 lat. Ale 
gdyby nie świadkowie, ta historia by nie przetrwa-
ła. Mówić o niej to nasz obowiązek - podkreślała 
Ewa Kołomańska.

Następnie marszałek województwa święto-
krzyskiego Andrzej Bętkowski i dyrektor Mu-

zeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora wręczy-
li pamiątkowe statuetki tym, dzięki którym ten 
obiekt powstał oraz kultywowali pamięci o tra-
gedii Michniowa. Tym, którzy ocaleli, a jest ich 
40, pamiątkowe statuetki wręczyli marszałek 
oraz burmistrz Cezary Bałch i wiceprzewodni-
cząca rady miejskiej Małgorzata Kuszewska. 

W imieniu uhonorowanych głos zbrali m.in. 
Stanisław Krogulec, Maria Zuba i Longin  
Kaczanowski, autor książek o tragedii Mich-
niowa. Przemawiali również zaproszeni goście: 

senator Jarosław Rusiecki, posłanka Agata 
Wojtyszek, marszałek Andrzej Bętkowski, do-
radca wojewody Maria Zuba, radna wojewódz-
ka Agnieszka Buras.  –Michniów to wyjątkowe 
miejsce, które od zawsze jest w moim sercu bardzo 
głęboko. Ogromnie ważna jest ciągłość tego prze-
kazu historycznego, z pokolenia na pokolenie – 
mówił marszałek Andrzej Bętkowski mocno 
podkreślając: -To miejsce należy do Was, miesz-
kańców Michniowa.

Podczas uroczystości ciekawie opowiadał o hi-
storii Longin Kaczanowski, który m.in. przy-
wołał nieznany dotąd epizod dramatu Michnio-
wa. Z badań Ewy Kołomańskiej wynika, że 

prawdopodobnie w drugim dniu pacyfikacji była 
jeszcze jedna ofiara - dziecko urodzone w nocy 
z 12 na 13 lipca lub już w trakcie niemieckiej ak-
cji. Bezimienne niemowlę zginęło wraz z matką 
- tak mówią ustne przekazy. Z kolei Maria Zuba 
dziękowała mieszkańcom Michniowa za to, że po 
tragedii, mimo propozycji przesiedlenia m.in. do 
Jedlińska, pozostali na miejscu i do dziś czczą pa-
mięć swych przodków. 

Na zakończenie uroczystości w kaplicy w Mau-
zoleum ks. Stanisław Picheta odprawił Mszę 
Świętą w intencji pomordowanych, po nabożeń-
stwie okolicznościowy występ miał zespół Mich-
niowanie.

Jacenty Kita
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W Gminie i okolicy

„Przedszkola orkiestra”

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole 
wygrało kolejny projekt stworzony we współpra-
cy z Fundacją Banku Pekao S. A. im. Dr. Mariana 
Kantona. To już drugi raz, kiedy Przedszkole Sa-
morządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie zo-
stało docenione w konkursie grantowym organi-
zowanym przez Fundację Banku Pekao S. A. im. Dr. 
Mariana Kantona. Tym razem był to projekt Przed-
szkolna orkiestra opracowany przez nauczycielki 
Małgorzatę Bialik i Justynę Bera.

Jest to dla nas ogromna radość, a jednocze-
śnie miłe zaskoczenie. Baza naszego przedszko-
la wzbogaciła się o nowe instrumenty muzyczne, 
a także mikrofony, które z pewnością będą dużą 
pomocą w organizowanych przez nas uroczysto-
ściach.

Z tej okazji 2 lipca dzieci z oddziału II średniaki 
wraz ze swoimi wychowawczyniami spotkały się 
z wolontariuszami Fundacji. Tak jak poprzednim 
razem Panie Krystyna Furmańczyk, Anna Mik 
i Anna Fortuna odwiedziły nasze przedszkole 
i przekazały dzieciom pomoce dydaktyczne za-
kupione w ramach projektu. Radość dzieci była 
ogromna, zwłaszcza, gdy mogły samodzielnie 
otworzyć zapakowane niespodzianki. Dostarczone 
pomoce będą na pewno okazją do wspaniałej za-
bawy, jak również urozmaicenia imprez i akademii 
okolicznościowych oraz zajęć umuzykalniających.

Na ręce Pań reprezentujących Fundację jeszcze 
raz składamy serdeczne podziękowania za realiza-
cję projektu oraz wyróżnienie dla naszej placówki.

Justyna Bera
Małgorzata Bialik

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsulta-

cji społecznych z mieszkańcami Miasta 
i Gminy Suchedniów dotyczących nadania 
nazwy rondu położonemu w miejscowo-

ści Suchedniów
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogła-

sza konsultacje społeczne dotyczące nadania 
nazwy rondu u zbiegu ulic: Zagórskiej, Kielec-
kiej oraz Mickiewicza.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii miesz-
kańców miasta i gminy Suchedniów co do wy-
boru nazwy ronda.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów 
– w okresie od 5 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 
2021 r. – mogą składać swoje propozycje w na-
stępujący sposób:

Poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabrycz-
na 5, 26-130 Suchedniów,

Poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-ma-
il: sekretariat@suchedniow.pl ,

Poprzez złożenia zgłoszenia osobiście w se-
kretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchednio-
wie, w godzinach jego pracy tj. poniedziałek
-piątek od 7:30 do 15:30.

 Aby zgłoszenie zostało uwzględnione 
musi zawierać:

- proponowaną nazwę oraz jej uzasadnienie,
- imię i nazwisko osoby składającej propozy-

cję,
- oświadczenie wnioskodawcy, że jest miesz-

kańcem Miasta lub Gminy Suchedniów,
Klauzulę o treści: Oświadczam, że wyrażam 

zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przeka-
zywanie moich danych osobowych w celu prze-
prowadzenia procesu konsultacji społecznych. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie uzasadnienia 
w całości lub w części oraz dokonywania zmian 

w jego treści na potrzeby projektu uchwały, 
w sprawie nadania nazwy.

Dotychczasowe propozycje złożone przed 
dniem 5 lipca 2021 r., uwzględnione zosta-
ną po ich uzupełnieniu o informacje zawarte  
w pkt 3 i 4.

Zasady uczestnictwa w konsultacjach spo-
łecznych określa Zarządzenie Nr 0050.48.2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 
30.06.2021 r., https://www.suchedniow.bip.
doc.pl/index.php?wiad=24775&t=1.

Prestiżowa nagroda dla  
Mauzoleum z Michniowie

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz 
Sikora i sekretarz Województwa Świętokrzy-

skiego Mariusz Bodo podczas uroczystej gali 
Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki 
za 2020 r. odebrali główną nagrodę w głosowa-
niu internautów dla Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich w Michniowie, zaprojektowane-

przez NIZIO Design International. - To prestiżowa 
nagroda, która mam nadzieję, wypromuje na-
sze mauzoleum w całej Polsce. Bardzo się cieszę 
i dziękuję wszystkim internautom, którzy odda-
li na nas swoje głosy - powiedział tuż po gali  
Tadeusz Sikora.

Internauci w plebiscycie przeprowadzonym 
14–25 kwietnia w serwisie Polityka.pl oddali 
na Mauzoleum 25,3% głosów. 

(jaki)
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naSze Projekty

„Cudze chwalicie? Poznajcie swoje”!

Już ponad 120 mieszkańców Suchedniowa 
miało okazję poznać ofertę sieci usług tury-

stycznych Suchedniów. Naturalnie. W czerw-
cu partnerzy sieci zorganizowali 7 wycieczek, 
otwierając szeroko swoje drzwi dzieląc się tym, 
co mają najlepszego! Z zaproszenia sieci sko-
rzystały dzieci z suchedniowskich szkół oraz 
samorządowcy - 13 radnych z burmistrzem  
Cezarym Błachem oraz skarbnik gminy  
Urszulą Nowak.  

Suchedniów. Naturalnie to sieć współpracy 
pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi 
turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gmi-
ny Suchedniów. Sieć skupia aktualnie ponad 
30 partnerów i stale się rozwija. Ludzie sieci 
wspólnie tworzą ciekawą i różnorodną ofertę 
spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, 
kreatywny, w bliskim kontakcie z naturą. Każ-
da postać to osobna historia – dzieli ich różnica 
wieku, wykształcenia, doświadczenia – łączy 
miłość do Suchedniowa. Są ludźmi różnych za-
wodów i zamiłowań – hotelarzami, artystami, 
tancerzami, biegaczami, terapeutami, cyklista-
mi, morsami… - do sieci stale dołączają nowe 
postaci i nowe historie. 

Partnerzy sieci, którzy pełnią rolę gospoda-
rzy podczas wycieczek to: 

•	 Ośrodek	 Rozwoju	 Kreatywnego	 i	 Turystyki	
Konnej Ignacówka – Magdalena Sułek, 

•	 Agroturystyka	GreenVit–	Sylwia El-Dursi,
•	 Ajurweda	dla	Zdrowia	–	Monika Ptak-Kor-

bacz,
•	 AtisAlpakoterapia	 Suchedniów	 –	 Barbara 

Żuczek-Volonakis,
•	 Miejsko-Gminne	 Koło	 Pszczelarzy	 w	 Suche-

dniowie Kazimierz Rej i Henryk Dulęba, 
•	 Galeria	Zegadłów	–	Eugeniusz Zegadło
•	 Na polu u Kopra – Monika Szulik i Karol 

Pomocnik, 
•	 Rękodzieło	Ludowe	–	Włodzimierz Ciszek, 
•	 Urszula	Kuszewska	–	gospodarstwo	na	Most-

kach (produkcja serów) 
We wrześniowej edycji do projektu dołączą tak-

że: 
•	 Cytrynówka świętokrzyska - Cezary Grenda,
•	 Galeria	Podwórko	–	Zbigniew Miernik 

Projekt Cudze chwalicie? Poznajcie swoje! to 
pilotaż. Efektem będzie kilka tras wycieczko-
wych stanowiących gotową ofertę turystyczną. 
Wszystkie informacje będzie można znaleźć na 
stronie www.suchendiownaturalnie.pl

Projekt Cudze chwalicie? Poznajcie swoje! to 
oferta spędzania czasu wolnego i rozwoju za-
interesowań dla mieszkańców obszaru LSR 
w szczególności Gminy Suchedniów, jest re-
alizowany przez Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna POD PRĄD ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.

Honorowy patronat nad projektem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Ceza-
ry Błach.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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u PrzedSiębiorcóW

Spółdzielnia na dużym plusie
Zyskiem netto w wysokości ponad 22 tys. 

złotych zakończyła rok 2020 Spółdzielnia Rze-
miosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowa pro-

wadząca biuro rachunkowe świadczące usługi 
dla lokalnych podmiotów gospodarczych. Dru-
gie tyle zainwestowała w środek transportu 

oraz sprzęt komputerowy. I to mimo pandemii!
W dniu 28 czerwca w suchedniowskiej Kuź-

nicy odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni. Poza delegatami uczest-
niczyli w nim burmistrz Cezary Błach i dyrek-
tor ośrodka Andrzej Karpiński.

Uczestników zebrania powitał przewodni-
czący rady nadzorczej Wojciech Dygas, prze-
wodniczącym obrad wybrano Henryka Kra-
sowskiego, prezesa zarządu, a sekretarzem 
Agnieszkę Fechtner. W skład komisji man-
datowo – skrutacyjnej weszli Monika Skiba, 
Maciej Karpiński i Danuta Lasota, w skład 
komisji uchwał i wniosków Tomasz Zubiński, 
Grzegorz Pająk i Sławomir Pająk.

Sprawozdanie z działalności rady nadzor-

czej przedstawił Wiesław Dygas, z działalno-
ści zarządu Henryk Krasowski. –Z uwagi na 
pandemię był to rok trudny zarówno dla przed-
siębiorców, jak i dla nas. Z uwagi na ograniczenia 
pracowało się trudno, ale pomagaliśmy przedsię-
biorcom m.in. w sięganiu po pomoc z tarcz anty-
kryzysowych. Dziękuję za to w szczególności pra-
cownikom – mówił prezes.

Dużym plusem, poza zyskiem, jest wzrost 
liczby członków spółdzielni. Na dzień zebrania 
było ich 241, rok wcześniej 223, dekadę temu 
około 150, a na przykład w 2000 roku tylko 100. 

Dzięki rokrocznym zyskom, spółdzielnia 
wspiera szkoły, przedszkole, klubu sporto-
we, organizacje kulturalne i społeczne. Tylko 
z zysku za rok 2020 kwota 1600 złotych została 

przeznaczona na wsparcie SOK Kuźnica. Tak jest 
zresztą od wielu lat, za co prezesowi podzięko-
wał dyrektor Andrzej Karpiński.

Spółdzielnia jest znaczącym podatnikiem. 
Za 2020 rok odprowadziła ponad 99.000 zł po-
datku VAT, 5249 zł podatku dochodowego, 21,7 
tys. podatku od wynagrodzeń, a także 53,4 tys. 
składek ZUS.

Na zakończenie burmistrz Cezary Błach po-
informował zebranych o realizowanych i plano-
wanych na terenie gminy inwestycjach. 

W przyszłym roku spółdzielnia świętować 
będzie 35.lecie działalności.

Jacenty Kita
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PoWitAnie WAkAcji

Powitanie wakacji w Michniowie
Mieszkańcy Michniowa oraz Scena pod dębem 

na ten dzień czekali od niemal dwóch lat. Po 
częściowym zniesieniu pandemicznych ograni-
czeń w dniu 26 czerwca odbyło się wydarzenie 
pod nazwą Powitanie wakacji, które poprowa-

dziła Agnieszka Włodarczyk-Mazurek. Licz-
ba amatorów plenerowych imprez świadczy 
o tym, jak ludzie bardzo stęsknili się za tego 
typu wydarzeniami.

Na scenie jako pierwsza zaprezentowała się 
kapela Scyzoryki z Bliżyna w składzie: Marika 
Snoch, Adam Młodawski, Dariusz Figarski, 
Ryszard Kucewicz i Leszek Steć.

Z żywym zainteresowanie spotkał się występ 
Zespołu Pieśni i Tańca Furmani oraz wokalistów 
z Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica 
Laury Wrotniak, Pauliny Antoniak, Olka 
Wrotniak i Nicoli Świtek. Wiersze własnego 
autorstwa recytował Andrzej Synowiec.

Warsztaty garncarskie poprowadziła Mag-
dalena Sułek z Ośrodka Rozwoju Kreatywne-

go i Turystyki Konnej Ignacówka w Mostkach. 
Swe stoisko mieli pszczelarze z Miejsko-Gminne 
Koła Pszczelarzy w Suchedniowie. Można było 

skosztować smakołyki Koła Gospodyń Wiej-
skich Michniowianki – domowe wypieki, ka-
pustę z grochem, pierogi z kapustą i mięsem 

oraz pierogi ruskie. Tych ostatnich przygotowa-
no… 1000! W prace zaangażowane były: Ali-
cja Mańturz, Halina Sobek, Edyta Stępień, 
Barbara Zbroja, Maria Stando, Krysty-
na Zielińska, Bogusława Kowalik, Jolan-
ta Tusień, Agnieszka Obara, Bogusława  
Synowiec, Renata Dąbkowska i Renata  
Żołądek.

Miłym akcentem wydarzenia było oficjal-

ne podziękowanie dla byłego kierownika CKI  
Zenona Juchniewicza, który odszedł na eme-
ryturę. Dyrektor SOK Kuźnica Andrzej Kar-
piński i nowy kierownik CKI Łukasz Kutwin 
podziękowali mu za owocną i wieloletnią 
współpracę, a rosnący obok budynku dąb otrzy-
mał imię Zenek.

Wieczorem do wspólnej zabawy zagrał 
zespół muzyczny Niepokonani w składzie:  

Andrzej Karpiński – akordeon, śpiew, Lech 
Zachariasz – instrumenty klawiszowe, Paweł 
Stępnik – gitara prowadząca, śpiew, Piotr 
Kabała – gitara basowa, śpiew oraz Piotr 
Mondzik – perkusja. Muzycy dali bardzo uda-
ny koncert, zbierając zasłużone brawa.

Organizatorem wydarzenia było Centrum 
Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie.

Jacenty Kita
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PoWitAnie WAkAcji

Powitanie wakacji w SOK „Kuźnica”
27 czerwca w amfiteatrze SOK Kuźnica przy 

bardzo licznie zgromadzonej publiczności na 
imprezie plenerowej zatytułowanej Powitanie 

Wakacji rozpoczęliśmy tegoroczny sezon waka-
cyjny. Atrakcji nie zabrakło, tym bardziej, że był 
to pierwszy od dłuższego czasu festyn.

Wydarzenie, poprowadzone przez Agniesz-

kę Włodarczyk-Mazurek, rozpoczął koncert 
zespołu Niepokonani, później prezentowali się 
młodzi wokaliści i instrumentaliści z Kuźnicy: 
Laura Wrotniak, Nicola Świtek, Pola An-
drzejewska, Franek Mondzik, Kuba Kaba-
ła, Magda Brzoza i Olek Wrotniak. Zapre-
zentowała się Suchedniowska Orkiestra Dęta 
pod batutą Wojciecha Materka oraz forma-
cja taneczna Axis II pod kierunkiem Tomasza 

Słomki. Wieczorem wystąpił zespół coverowy 
Sufler, który zagrał największe przeboje legen-
darnej grupy Budka Suflera.

Podczas festynu swoje stoiska prezento-
wali lokalni artyści i twórcy: Włodzimierz  
Ciszek i Lucyna Kozłowska – nasi Mistrzo-
wie Tradycji, Andrzej Kozłowski, prezen-
tujący wycinanki świętokrzyskie i rzeźby, 
pracownia Sztuka z Piwnicy. Swoje prace wysta-

wili członkowie Stowarzyszenia KreARTE i Alicja  
Wikło, rzeźbiarz Dawid Szlufik i plastyk  
Łukasz Kutwin oraz Klub Seniora Kreatywni 
kierowany przez Danutę Rokita, której po-
magały: Grażyna Kabała, Teresa Babiarz, 
Danuta Grabowska, Zofia Gil, Anna Brze-
zińska oraz – nie będące członkami klubu - 
Wiesława Moćko i Boguslawa Białek.

O catering zadbała kawiarnia Cafe JaAga.

Rozstrzygnięto także konkurs wiedzy o recy-
klingu, który wygrał najmłodszy jego uczestnik 
Olek Wrotniak. Otrzymał nagrodę w postaci 
dwóch darmowych biletów do kina.

Jacenty Kita
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wowarczyk, Próżny - Aleksander Wrotniak, 
Pijak - Jeremiasz Margaz, Bankier - Blan-
ka Jaworska, Żmija - Zuzanna Chrząszcz, 
Król - Nela Bujnowska. Dzień później akto-
rzy Kowadełka wystąpili przed uczniami z su-

chedniowskich szkół. Oba spektakle spotkały 
się z ciepłym przyjęciem i nagrodzone zostały 
gromkimi brawami.

-Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to 

przedsięwzięcie. „Kuźnica” i działające przy niej 
zespoły - orkiestra, teatr, formacja taneczna, 
przetrwały trudny czas epidemii  Mali aktorzy 
przez cały rok szlifowali swój talent i pasje. Koń-
czy się ten trudny rok artystyczny, mamy nadzieję 

ze przyszły będzie lepszy dla dzieci i nas wszyst-
kich - mówił Andrzej Karpiński, dyrektor  
Kuźnicy.

Jacenty Kita

kultura

Po ponad rocznej przerwie związanej z pan-
demią suchedniowska publiczność znów mogła 
podziwiać aktorów Grupy Teatralnej Kowadeł-
ko, która działa przy SOK Kuźnica. 20 czerwca 

w sali widowiskowej zaprezentowali sztukę 
Mały Książę opartą na słynnej książce Antoine 
de Saint - Exupery’ego w reżyserii Andrzeja 

Platy. Fragmenty scenografii i plakat wykonał 
Łukasz Kutwin. 

Wystąpili: Mały Książę - Gabriela Margaz, 
Pilot - Jowita Mazurek, Lis - Wiktoria Wia-
derny, Geograf - Bartek Antoniak, Róża - 
Lena Wąsowska, Róża - Laura Wrotniak, 

Róża - Maja Bracha, Róża - Wiktoria Pi-

„Kowadełko” wystawiło bajkę „Mały Książe”

Kino „Kuźnica” zaprasza
- Czarna wodwa, w dniach 23-26 lipca godz. 17.00 i 10.15, prod. USA, akcja, 

science-fiction, 130 minut, od lat 12.
Opis filmu: W wyniku niebezpiecznego spisku i podejrzanych powiązań sprzed 

czasów drużyny Avengers, Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa musi skonfronto-
wać się z mrocznymi echami swojej przeszłości. Bohaterka stawia czoła groźnemu, 
potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć. Scarlett 
Johansson ponownie wciela się w rolę Natashy/Czarnej Wdowy, Florence Pugh wcie-
la się w Yelenę, David Harbour jako Alexei/The Red Guardian oraz Rachel Weisz jako 
Melina. „Czarna wdowa” - pierwszy film czwartej fazy filmowego uniwersum Marvela - wyreżyserowała Cate 
Shortland, a wyprodukował Kevin Feige.

***
W związku z epidemią COVID-19 oraz zaleceniami rządu RP w budynku ośrodka, przy kasie kina oraz 

w sali kinowej obowiązuje nakaz noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.
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Umieją odkrywać świat
Za nami druga edycja projektu Razem od-

krywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym 
UJK w Kielcach. Wzięło w nim udział 147 dzieci 
i 19 dorosłych z różnych regionów Polski, w tym 
z Suchedniowa. W najlepszej dziesiątce nagro-
dzonych za udział w Sympozjum Naukowym 
znaleźli się: Olek Wrotniak, Laura Wrotniak 
i Kornelia Bujnowska. 

Uniwersytet Dziecięcy UJK ma na celu stymulować intelektualnego, emocjonalnego i aksjolo-
gicznego rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat przez działania stanowiące inspirację do twórczego my-
ślenia, opisu i interpretacji świata natury i kultury oraz odnajdywania i realizacji własnych zainte-
resowań i pasji naukowych. 

Projekt oparty na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera zakłada wyzyskanie potencjału inte-
lektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze. Twórczy kontakt z nauką i kul-
turą dzieci, nowoczesny i aktywizujący sposób podawania treści naukowych, próba wieloaspekto-
wej interpretacji ważnych zagadnień empirycznych i kulturowych powodują, że dzieci poszerzają 
swoją wiedzę o aspekty, które nie są uwzględniane w programach szkolnych.

Wyróżnienie dla „Axis I”

W sobotę 19 czerwca w hali I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skar-
żysku-Kamiennej odbył się I Skarżyski Turniej 
Tańca Sportowego. Suchedniowski Ośrodek 
Kultury Kuźnica był reprezentowany przez For-

mację Taneczną AXIS I. Dziewczyny zaprezento-
wały bardzo dobry, wyróżniony przez Jury pro-
gram. Kończy się trudny rok artystyczny, mimo 
to nasze tancerki dały radę! 

Gratulujemy dziewczynom oraz instruktoro-
wi Tomaszowi Słomce!!!

Paweł Zubiński

W dniu 16 czerwca 2021 r. w sali widowisko-
wej suchedniowskiej Kuźnicy odbyło się podsu-
mowanie roku artystycznego Formacji Tanecz-
nej AXIS. Zgromadzeni na widowni najbliżsi 
młodych tancerek mogli obejrzeć efekty deter-
minacji, uporu w dążeniu do perfekcji oraz re-
gularnych, żmudnych treningów połączonych 
z ich niewątpliwym talentem.

Na scenie odbyły się trzy prezentacje przy-
gotowane pod czujnym okiem instruktora To-
masza Słomki. Jako pierwsza wystąpiła grupa 
AXIS I wprawiając w zachwyt zarówno zgroma-
dzoną publiczność, jak również dyrektora i pra-
cowników Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 

Kuźnica. Następnie wynik swojej pracy zapre-
zentowała młodsza grupa, czyli AXIS II. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że układ młodszej 
części formacji powstał podczas zdalnych zajęć 
odbywających się w trakcie pandemii korona-
wirusa Covid-19. Efekt treningów przeprowa-

dzonych w formie online przeszedł najśmielsze 
oczekiwania i wywołał wiele wzruszeń, po-
dobnie jak taneczny spektakl teatralny będący 
zwieńczeniem występów, który powstał z ini-
cjatywny tancerek z grupy AXIS I.

Dyrektor SOK Kuźnica, Andrzej Karpiński 
nie ukrywając wzruszenia obejrzanym chwilę 
wcześniej widowiskiem, podziękował młodym 

tancerkom za niebywały postęp, który poczy-
niły w czasie bardzo trudnego roku artystycz-
nego 2020/2021 upływającego pod znakiem 
epidemii. Słowa uznania skierował również 
do instruktora Tomasza Słomki podkreślając 
jego sumienność, zaangażowanie i perfekcjo-
nizm. Nie mogło oczywiście zabraknąć podzię-
kowań składanych na ręce rodziców tancerek, 
którzy stale wspierają swoje córki w rozwija-
niu umiejętności.

Paweł Zubiński

Tancerze podsumowali rok artystyczny
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na zdroWie

Na Zdrowie – część V
NA ZDROWIE to cykl artykułów w Gazecie Su-

chedniowskiej zainicjowany przez partnerów 
sieci usług SUCHEDNIÓW.NATURALNIE, adreso-
wany do wszystkich, którzy chcą wspierać swo-
je zdrowie z pomocą natury. 

Autorką piątego tekstu jest Monika Ptak
-Korbacz - kulturoznawca, instruktorka pila-
tes, naturoterapeutka, terapeutka ajurwedy, 
prezeska Polskiego Stowarzyszenia Ajurwedy 
PRANA, zapalona miłośniczka zdrowej kuchni, 
swoimi przepisami na zdrowe życie dzieli się 
za pomocą bloga i mediów społecznościowych 
(www.ajurweda-dla-zdrowia.pl, autorka kilku 
książek, mama trójki dzieci, wulkan energii, ko-
palnia pomysłów, z których większość z powo-
dzeniem realizuje.

Zapraszamy do lektury!
www.suchedniownaturalnie.pl  

kontakt: mediateka@suchedniow.pl
***

Jak ochłodzić ciało w gorące dni?
Lato to ulubiona pora roku większości z nas. 

Przyjemnie ciepłe, długie i słoneczne dni napa-
wają nas optymizmem i energią. Gdy przycho-
dzi jednak fala upałów, naturalnie organizm 
domaga się schłodzenia. Uporczywie powta-
rzając chwytliwe hasło lody, lody dla ochłody 
sięgamy po wychłodzoną wodę, chłodniki, kok-
tajle i lody, co jest dużym błędem i powoduje 
odwrotny skutek do zamierzonego. Na krótką 
chwilę rzeczywiście spożycie zimnego napoju 

przyniesie orzeźwienie, ale zaraz potem roz-
poczyna się proces ogrzewania substancji, aby 
wyrównać jej temperaturę z temperaturą cia-
ła, a w związku z tym organizm wytwarza cie-
pło. Pory w skórze zostają zamknięte, by ciepło 
krążące w ciele skierować na ogrzanie wpro-
wadzonej do przewodu pokarmowego zimnej 
substancji, w efekcie już po kilku minutach jest 
nam jeszcze cieplej niż przed jej spożyciem. 

Turyści przyzwyczajeni do chłodników czy 
zimnego zsiadłego mleka w czasie upałów, od-
wiedzając Indie czy gorące kraje arabskie często 
dziwią się, dlaczego przy takich wysokich tem-
peraturach ich mieszkańcy piją gorącą herba-
tę z przyprawami i jedzą gorące, ostre posiłki. 
Otóż w ten właśnie prosty sposób pozbywają 
się nadmiaru ciepła z organizmu. Spożywając 
gorące substancje redukują wytwarzanie ener-
gii cieplnej przez własny system trawien-
ny, większość z niej dodatkowo zużywając na 
ochłodzenie substancji, tak, by wyrównać ją 
z temperaturą ciała. W dodatku gorące potra-
wy zwiększają potliwość i otwierają pory skó-
ry, tak, by ciepło mogło wydostać się z ciała na 
zewnątrz. Czosnek, imbir i ostra papryka doda-
wane do potraw doskonale poprawiają krąże-
nie krwi i poprzez otwieranie porów uwalniają 
nadmiar zgromadzonego w ciele ciepła.

Indusi piją też wodę kokosową lub sok alo-
esowy, które mają silnie wychładzające wła-
ściwości. To właśnie gorące napoje lub chłodną 
wodę z kokosa, wodę z sokiem z cytryny czy li-
monki albo sok aloesowy powinniśmy pić jeśli 
chcemy pozbyć się nadmiaru ciepła z organi-
zmu. Odwrotny skutek przyniesie picie kawy, 
alkoholu, czarnej mocnej herbaty, napojów izo-
tonicznych zawierających substancje słodzące 
lub słodzonych gazowanych napojów. 

Herbatka z mięty, melisy, pokrzywy, mniszka 
lekarskiego, majeranku lub kolendry, ziół zna-
nych ze swoich wychładzających właściwości, 
również przyniesie orzeźwienie. Olejkami ete-
rycznymi z tych ziół można skropić dłonie lub 
stopy. 

Chłodny prysznic, szczególnie w rejonie stóp, 
gdzie znajdują się receptory narządów we-
wnętrznych też jest dobrym pomysłem. Można 
też chodzić na boso po chłodnej podłodze, na 
której rozsypane są liście wychładzającej mięty. 

W upalne dni należy wkładać białe, lekkie, 

przewiewne, lniane lub bawełniane ubrania. 
Biały kolor odbija światło i nie są na nim wi-
doczne ślady potu. Chcąc zachować zdrową 
skórę, bez pryszczy i wyprysków w czasie lata, 
nie należy stosować antyperspirantów – za-
blokowane ujścia gruczołów potowych po-
wodują, że ciepło i wszelkiego rodzaju wyda-
lane wraz z potem toksyny pozostają, krążąc 
w organizmie. Często organizm pozbywa się 
ich w postaci wągrów, pryszczy czy różnych 
ropnych wyprysków szczególnie na policzkach 
(środkowa część twarzy przypisana jest ener-
gii pitta związanej z ciepłem, krwią i skórą). 
Zamiast antyperspirantu warto skropić skórę 
kilkoma orzeźwiającymi kroplami olejku mię-
towego lub eukaliptusowego (tego ostatniego 
nie należy stosować w czasie ciąży i u małych 
dzieci). 

Monika Ptak-Korbacz 
www.ajurweda-dla-zdrowia.pl

Kino „Kuźnica” zaprasza
- Raya i ostatni smok, 

w dniach od 20 lipca do 
2 sierpnia, o godz. 17.00, 
prod. USA, animacja, przy-
godowy, 115 minut, b.o.

Opis filmu: Nowy film 
Walt Disney Animation Stu-
dios – „Raya i ostatni smok” 
zabiera nas w podróż do mi-

tycznej Kumandry, krainy, w której kiedyś, dawno, 
żyli obok siebie ludzie i smoki. Później, gdy światu 
zaczęła grozić zagłada, smoki poświęciły się dla rato-
wania ludzi. Po 500 latach te same złe moce powra-
cają. Chcąc ocalić swój kraj i pogodzić zwaśnione ludy 
Kumandry, dzielna księżniczka Raya rusza na poszu-
kiwanie ostatniego, legendarnego smoka. Po dro-
dze dowie się, że aby uratować świat, nie wystarczy 
mieć smoka – potrzebne są też wzajemne zaufanie 
i współpraca. Filmowej Rayi, mądrej wojowniczce, 
głosu użyczyła Barbara Gąsienica-Giewont, a w ma-
giczną, lecz cierpiącą na brak wiary w siebie smoczy-
cę Sisu wcieliła się Katarzyna Dąbrowska. Na swojej 
drodze Raya spotka też 10-letniego ulicznika Bouna, 
straszliwego wojownika Tonga oraz Noi - niemowlę
-złodziejkę i jej bandę ongisów.

***
W związku z epidemią COVID-19 oraz zalecenia-

mi rządu RP w budynku ośrodka, przy kasie kina 
oraz w sali kinowej obowiązuje nakaz noszenia ma-
seczki zasłaniającej usta i nos.
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WitAjcie WAkAcje

Witajcie wakacje!
Dobiegł końca nietypowy rok szkolny. Nie-

typowy i trudny zarówno dla uczniów, jak i na-
uczycieli oraz rodziców. Pandemia postawiła na 
głowie sposób nauczania. 

Niemniej jednak rok szkolny się zakończył 

i nadeszły wakacje. Inaczej, niż w ubiegłym 
roku, zakończenie roku szkolnego mogło się 
odbyć tak, jak dawniej - w obecności całej spo-
łeczności i bez maseczek.

W Szkole Podstawowej numer 1 imienia 
Emilii Peck w Suchedniowie uroczystość miała 
miejsce na nowym boisku sportowym. Dzieci 
w pełnej gali, poczet sztandarowy i zwyczajo-
we przemówienie dyrektora Zdzisława Woj-
narskiego. 

Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i na-
grody, następnie, już w klasach rozdano świa-
dectwa i zaczęły się wakacje.

W Szkole Podstawowej numer 3 imienia 
Stefana Żeromskiego w Suchedniowie za-
kończenie roku szkolnego odbyło się na pla-

cu. Dyrektor Izabela 
Głowala - Działak 
przypomniała o na-
ukowych i sportowych 
sukcesach uczniów 
Trójki i życzyła wszyst-
kim udanych wakacji. 

Najlepszą uczen-
nicą w szkole została 
Paulina Antoniak. 
Wyróżnienia odebra-

li także wyróżniający się uczniowie z każdej 
z klas, oraz ci ze stuprocentową frekwencją. Po 
wyprowadzeniu sztandaru w klasach rozda-
no świadectwa.

Uczniom i nauczycielom życzymy udanych 
wakacji. Mamy nadzieję, że we wrześniu wrócą 
oni do tradycyjnych form nauczania.

Jacenty Kita
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W PrzedSzkolu

Maluchy w indiańskiej wiosce

W Przedszkolu Samorządowym dzieci z najmłodszej grupy bawiły 
się w Indiańskiej Wiosce. Przy rozłożonym na placu przedszkolnym na-
miocie Tipi maluszki powitały się przy piosence My jesteśmy Indianami 

tańcząc wokół ogniska i wydając okrzyki. Dzieci dowiedziały się gdzie 
mieszkali Indianie, jakie mieli zwyczaje, co jedli, w co się ubierali. Aby 
stać się prawowitym Indianinem, maluszki musiały pokonać specjalny 

tor przeszkód, w którym trzeba było wykazać się prawdziwymi indiań-
skimi cechami: odwagą, siłą, sprytem, walecznością i odnaleźć ukryty 
skarb - smakołyki. Dzielni mali Indianie wykonali też kolorowe amulety, 
a na twarzach przedszkolaków pojawiły się waleczne wzory.

Pożegnanie starszaków

24 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania przedszkola przez dzieci 
kończące edukację przedszkolną. Na uroczystej gali obecna była inspektor 
ds. oświaty  Beata Kaszuba, dyrektor przedszkola Grażyna Milanowicz  
oraz Rodzice naszych wy-
chowanków. Był to dzień 
wyjątkowy, uroczysty, 
radosny ale także dzień 
zadumy i wzruszeń. 
5-latki z grupy III, IV i VI 
przygotowały program 
artystyczny, który rozpo-
częły tradycyjnie od tańca - Polonez. Następnie artyści poprzez recytacje 
wierszy i śpiew żegnali się z przedszkolem, z paniami oraz z młodszymi 
przedszkolakami. Średniacy również przygotowali wiersze okolicznościo-
we udzielając rad swoim starszym kolegom odchodzącym z przedszkola.

Dyrektor przedszkola Grażyna Milanowicz, serdecznie podziękowa-
ła  rodzicom za aktywną współ-
pracę i zaangażowanie w pracę na 
rzecz placówki. Rodzice otrzyma-
li pamiątkowe podziękowania oraz 
medale Przyjaciela Przedszkola. 
Przedstawiciele Rady Rodziców Iza 
Matla i Paulina Grudniewska  
w swoim przemówieniu  podzięko-

wały za efektywne działania służące osiąganiu wspólnego celu – dobra 
naszych dzieci.

Wszyscy absolwenci otrzymali dyplomy, pamiątkowe książki oraz upo-
minki.

Starszakom życzymy powodzenia i sukcesów w szkole, a wszystkim: 
bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Monika Kamionka
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2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kil-
ka sposobów:
•	 poprzez	specjalnie	przygotowaną	aplikację	dostępną	na	stronie	https://

rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
•	 poprzez	kontakt	z	infolinią	spisową	numerem	22	279	99	99	,	wybierz	1	

– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – we-
ryfikacja tożsamości rachmistrza,

•	 w	przypadku	wątpliwości	o	pomoc	w	weryfikacji	można	 także	popro-
sić policję.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez 

rachmistrzów spisowych z zachowaniem  standardowych zaleceń sani-
tarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie 
przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien 
bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizo-
wać obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwa-
rantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod 
warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku 
przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon 
bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.
gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą 
wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które do-
konały samospisu internetowego.

Od 23 czerwca 2021 r. rachmistrzowie spiso-
wi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpo-
średnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co 
to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samo-
dzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wy-
wiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić 
przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizyczny-
mi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza 
jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,

rozmAitości

Zmiany w programie „Dobry Start”
Począwszy od roku szkolne-

go 2021/2022 świadczenie Dobry 
Start będzie przyznawał i wypła-
cał Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych.

Według nowych zasad, wnio-
ski o świadczenie Dobry Start będzie można składać tylko i wyłącznie  dro-
gą elektroniczną (portal EMP@tia, bankowość elektroniczna, Platforma 
Usług Elektronicznych ZUS), a wypłata przyznanego świadczenie będzie 
odbywać się w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Udany występ Jakuba Dulemby
Świetny występ zanotował na koniec se-

zonu Jakub Dulemba. Reprezentant Orlicza 
w mocno obsadzonym turnieju rozegranym 
w Serbii, w międzynarodowym towarzystwie 
w kategorii U-13 wywalczył brązowy medal 
pokonując w ćwierćfinale rumuńskiego za-
wodnika Maxima Iacoba 2:0 (21:16/21:14). 
Gratulacje! Teraz zasłużony odpoczynek po 
trudnym sezonie, a wszystko co najlepsze jest 
jeszcze przed Kubą.
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Za nami XVII Suchedniowski Rajd Rowerowy
W niedzielę, 4 lipca odbył się XVII Suche-

dniowski Rajd Rowerowy Góry Świętokrzyskie 
2021 zorganizowany przez Suchedniowskie 
Stowarzyszenie Cyklistów. Na siedem tras o róż-
nej długości i zróżnicowanym stopniu trudności 
wyruszyło około 270 cyklistów. Przed startem 
powitał ich prezes SSC Grzegorz Michniow-
ski, z trasami zapoznał Tomasz Kutwin.

W tym roku uczestnicy mieli do wyboru kil-
ka o różnej skali trudności i długości. Najdłuższa 

miała 80 km długości, kolejne 60 km - szosa, 40 
km – szosa, 25 km – drogi leśne, 45 – teren – 
trasa MTB, 25 km - teren - trasa MTB, 10 km - 
szosa - szutry - trasa rodzinna (dzieci z opieku-
nami).

Po godzinie 13 w miejscowym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji działał grill 
z ciepłym poczęstunkiem oraz słodko-
ści ufundowane przez cukiernie Lazur. 
Na mecie na uczestników czekał pa-
miątkowy medal, była też tradycyjna 
teletombola czyli losowanie nagród 
spośród wszystkich uczestników. Moż-
na było wygrać akcesoria rowerowe 
oraz pamiątki związane z Suchednio-
wem. Medale i upominki ufundowali 
Urząd Marszałkowski i Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki.

Organizatorzy przygotowywali tez 
konkursy z wiedzy o rowerze czy wy-
ścig, który polegał na jak najdłuższym 
przejeździe wyznaczonego odcinka trasy.

Wydarzenie miało na celu popularyzację tu-
rystyki rowerowej i aktywnych form spędzania 
czasu wolnego oraz promocję walorów tury-
stycznych okolic Suchedniowa. 

Całość miała charakter integracyjny, nie był 
to wyścig na czas. Świętokrzyskie tereny od lat 

czarują amatorów kolarstwa zarówno górskie-
go jak i szosowego. Mnóstwo ścieżek i dróg 
leśnych kusi swą dostępnością i łatwością do-
jazdu. Wiele osób wybiera rower nie tylko jako 
środek transportu, ale także sposób na miłe 
i przyjemne spędzenie wolnego czasu.

Jacenty Kita
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Wręczenie nAGród SPortoWych

Wręczono nagrody sportowe 
23 czerwca w suchedniowskiej hali sporto-

wej odbyło się spotkanie, na którym wręczo-
ne zostały, ustanowione przez Radę Miejską 
w Suchedniowie, nagrody  za osiągnięte wyniki 
sportowe w roku 2020. 

Nagrody dla zawodników i trenera sekcji 
badmintona Miejskiego Klubu Sportowego Or-

licz wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Adamiec oraz burmistrz Cezary 
Błach. –Jesteśmy dumni, że poprzez swoje suk-
cesy promujecie naszą gminę na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Dziękuję zawodnikom, wa-
szym rodzicom i trenerom – powiedział do za-
wodników burmistrz. 

Nagrody otrzymali: Aleksandra Dąbczyń-
ska – trener sekcji badmintona; Wiktoria 
Dąbczyńska - złoty medal Mistrzostw Pol-
ski Młodzieżowców –gra pojedyncza, srebrny 

medal Mistrzostw Polski Młodzieżowców –
gra podwójna, złoty medal  Mistrzostw Polski 
Elity – gra podwójna, złoty medal Mistrzostw 
Polski Elity –gra pojedyncza; Aleksandra Pa-
jąk - złoty medal Mistrzostw Polski Elity – gra 
podwójna; V miejsce Mistrzostw Polski Junio-
rów – gra pojedyncza; Oliwia Obara - brązo-
wy medal Klubowych Mistrzostw Polski - Mło-
dzik Młodszy; Piotr Sawicz - brązowy medal 
Klubowych Mistrzostw Polski - Młodzik Młod-
szy; Jakub Dulemba - brązowy medal Klu-
bowych Mistrzostw Polski - Młodzik Młodszy, 
V miejsce Mistrzostw Polski Młodzieżowców 
– gra podwójna; Jakub Chrząszcz - brązowy 
medal Klubowych Mistrzostw Polski - Młodzik 
Młodszy; Radosław Rębak - brązowy me-

dal Klubowych Mistrzostw Polski - Młodzik 
Młodszy; Zuzanna Turska - brązowy medal 
Klubowych Mistrzostw Polski - Młodzik Młod-
szy; Gabriela Winkler - brązowy medal Klu-

bowych Mistrzostw Polski - Młodzik Młodszy;  
Julia Pająk - V miejsce Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży (MPJM)– gra podwójna;  
Julia Pajek - V miejsce Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży (MPJM)– gra mieszana;  
Andrzej Pięta - V miejsce Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (MPJM) – gra mieszane.

Aleksandra Dąbczyńska, trener badmin-
tonistów, powiedziała, że sukces nie byłby moż-
liwy bez szerokiego sztabu trenerskiego, w tym 
przede wszystkim pomocy Krzysztofa Piątka 
i Krzysztofa Glijera.

Gratulujemy nagrodzonym i z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne sukcesy!

Jacenty Kita
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Zakończenie letniego marszobiegu w Mostkach
Letni Marszobieg Powiatowy, impreza tury-

styczno-kulturalna rozpoczęła 26 czerwca się 
na Wykusie, skąd ponad 100 osób wyruszyło 
leśnymi drogami na trasę prowadzącą do Wiej-
skiego Domu Kultury w Mostkach.

Na mecie marszobiegu, która przygotowa-
na została na placu WDK w Mostkach na każ-
dego uczestnika czekał gorący poczęstunek 
oraz woda. Dzięki wypożyczanym kocom każdy 
mógł poczuć piknikową atmosferę, którą umi-

lały piosenki wykonywane przez Marka Stęp-
nia z Koła Gospodyń Wiejskich Jaworzanki. Do 
wspólnego śpiewania znanych polskich utwo-
rów zachęcały wicestarosta Anna Leżańska 

i członek zarządu Powiatu Katarzyna Bilska.
Elementem tej edycji marszobiegu była pro-

mocja twórczości Lucyny Kozłowskiej, spe-
cjalizującej się w wycinankarstwie. W zorgani-
zowanych warsztatach z tej niełatwej sztuki, 
uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli. Swo-
ich sił można było spróbować także w warsz-
tatach z rzeźby w drzewie, które poprowadził  
Andrzej Kozłowski, mąż pani Lucyny.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu z okazji 
25-lecia pracy artystycznej Lucyny Kozłow-
skiej oraz 50-letnia pracy artystycznej Andrze-
ja Kozłowskiego, wręczyli artystom prototyp 
lampki nocnej z motywem wycinanki przygoto-
wany przez Karolinę Gałczyńską-Szymczyk. 
Podczas marszobiegu dostępna była również 
wystawa prac Lucyny Kozłowskiej.

Każdy uczestnik marszobiegu otrzymał od 
organizatorów przewodnik Z widokiem nie tyl-
ko na góry… autorstwa Moniki i Grzegorza  
Kowalskich oraz koszulkę promocyjną.

(jk)

W dniu 1 marca 2020 roku malowniczy 
las przy osiedlu Bór w Skarżysku Kamien-
nej zgromadził prawie 200 uczestników bie-
gu Tropem Wilczym. W Polsce i poza granica-
mi pobiegło ponad 75 tys. osób. W skarżyskim 
biegu uczestniczyły suchedniowianki Luiza  
Bolechowska-Paszkiel oraz siostry Izabe-
la i Urszula Niemiec, które podczas biegu 
wspierał tata Ryszard.

Uczestnicy biegu otrzymali koszulki z sylwet-
kami bohaterów, wiele atrakcyjnych nagród 
oraz pamiątkowy medal.

Organizatorzy biegu przygotowali trasy prze-
łajowe o długości 1963m (odwołanie do roku 
w którym zginął ostatni, poległy w walce Żoł-
nierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) oraz 

5 i 10 km w malowniczej i historycznej okolicy 
osiedla Bór. Był to bieg honorowy, nie prowa-
dzona była klasyfikacja, każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal. W biegu na 5 i 10 
km prowadzona była klasyfikacja

Pierwszy bieg Tropem Wilczym odbył się 
w 2013 roku pod Warszawą, w lesie obok Za-
lewu Zegrzyńskiego. Dwa lata później miał już 
charakter ogólnopolski. Od 2019 roku Skarżysko 
dołączyło do miast współorganizujących bieg. 

(jk)

Suchedniowianki biegły „Tropem Wilczym”
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Orlicz zakończył rozgrywki na trzecim miejscu
Porażką z Wierną w Małogoszczy i to dość wysoką zakończyli biało-niebiescy sezon w 4 lidze 

świętokrzyskiej. Choć wynik wskazuje na pewną wygraną gospodarzy, to wynik spotkania roz-
strzygnął się dopiero w jego końcówce. 

Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, ale jedno jest pewne, to najwyższa lokata Orlicza 
w rozgrywkach tej klasy. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi Łukaszowi Ubożakowi!

Wierna - Orlicz 5:2 (2:0)
1:0 Mateusz Rejowski (8’)
2:0 Bartosz Kuzincow (45’)
3:0 Mateusz Rejowski (59’)
3:1 Andrzej Paprocki (61’)
3:2 Arkadiusz Krzymieński (80’)
4:2 Bartłomiej Kraus (82’)
5:2 Damian Czarnecki (90’)

skład: Piotr Chrzanowski - Kacper Tumulec, Tihomir Cheneshkov, Michał Bator - Kac-
per Sikora (50’ Mateusz Tumulec), Piotr Solnica, Michał Cedro, Mateusz Kokosza (71’ Ar-
kadiusz Krzymieński), Grzegorz Skarbek (85’ Łukasz Boleń) - Andrzej Paprocki, Ernest 
Supierz (50’ Piotr Grzejszczyk)

Ta b e l a

1.   Czarni Połaniec  38 85 94–40 27 4 7

2.   Moravia Morawica   38 74 76–40 22 8 8

3.   Orlicz Suchedniów  38 71 74–46 21 8 9

4.   Spartakus Daleszyce  38 69 70–50 22 3 13

5.   GKS Nowiny   38 66 99–50 21 3 14

6.   Granat Skarżysko-Kamienna 38 65 81–45 20 5 13

7.   AKS 1947 Busko-Zdrój  38 64 79–59 20 4 14

8.   Alit Ożarów   38 61 75–64 17 10 11

9.   GKS Rudki   38 59 63–55 16 11 11

10.   Wierna Małogoszcz  38 57 82–72 17 6 15

11.   Star Starachowice  38 54 62–70 16 6 16

12.   TS 1946 Nida Pińczów  38 53 53–54 15 8 15

13.   Łysica Bodzentyn  38 50 56–65 15 5 18

14.   Neptun Końskie  38 50 59–57 14 8 16

15.   Olimpia Pogoń Staszów  38 46 50–72 13 7 18

16.   Lubrzanka Kajetanów  38 36 52–103  10 6 22

17.   Naprzód Jędrzejów  38 35 48–82 10  5 23

18.   Hetman Włoszczowa   38 35 56–82 9 8 21

19.   OKS Opatów    38 26 49–89 6 8 24

20.   Partyzant Radoszyce  38 19 29–112  4 7 27

Towarzyskie zawody węd-
karskie

W sobotę 19 czerwca na zalewie suche-
dniowskim odbyły się towarzyskie zawody, zor-
ganizowane przez miejscowe koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego. 

Łowiono z gruntu metodą drgającej szczytów-
ki, w której wskaźnikiem brań jest superczu-
ła szczytówka wędziska. Dziewięciu zawodni-
ków złowiło łącznie ponad 18,5 kilograma ryb, 
wszystkie na koniec zawodów wypuszczono 
na wolność.

- Ryby brały niezbyt dobrze, łowiono głównie 
leszcze i płocie. Karpia nie złowił nikt, te ryby wła-
śnie odbywają tarło - informuje Tadeusz Przy-
goda, kapitan sportowy suchedniowskiego 
koła wędkarskiego.

Wyniki zawodów:
1. Mateusz Bielakowski - 3620 gram
2. Patryk Zadrożny - 3400 gram
3. Andrzej Wanat - 3200 gram
4. Grzegorz Malicki - 2850 gram
5. Dominik Smela - 2330 gram

(jk)Szymon Piasta
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Mamy awans do Lotto Superligi!
Szampanem od przewodniczącego rady 

miejskiej Krzysztofa Adamca i burmistrza  
Cezarego Błacha tenisiści stołowi Global 

Pharma Orlicz 1924 świętowali awans do Lotto 
Superligi! 

– To jeden z najpiękniejszych dni w moim ży-
ciu. Zrealizowaliśmy dziś nasze największe ma-
rzenie - znaleźć się w elicie krajowej. Teraz przed 
nami duże wyzwanie, ale jesteśmy przygotowa-
ni. Naszym celem będzie się utrzymać w Superli-
dze. Czekają nas zmiany, ale jeszcze za wcześnie 
o tym mówić. Dziś dziękuję wszystkim, którzy byli 
z nami i wierzyli w sukces - sponsorom, kibicom, 
władzom, a przede wszystkim zawodnikom, bo 
to oni wykonali robotę - powiedział prezes klubu 
Maciej Glijer.

Puchar wręczył prezes Świętokrzyskiego 
Związku Tenisa Stołowego Robert Janus, gra-
tyfikację finansową przekazała radna sejmiku 
wojewódzkiego Agnieszka Buras. 

Najpierw suchedniowianie wygrali na wyjeź-
dzie 7:3, choć tu akurat poszczególne pojedynki 
były zacięte i bardziej wyrównane, niż wskazuje 

wynik końcowy. W rewanżu Global Pharma Or-
licz 1024 potwierdził, że zasłużył na awans, wy-
grywając w swojej hali 6:4. Decydujący o awan-
sie punkt zdobył debel Jakub Perek/Daniel 
Bąk przy stanie 3:2.

Global Pharma Orlicz 1924 - MojeBermudy 
Gorzovia 6:4

Wyniki:
Nadolski Łukasz - Misztal Igor 3:2 (-7, 12, 

8, -9, 6)
Perek Jakub - Żabski Radosław 3:1 (6, -6, 

5, 9)
Perek - Misztal 3:0 (8, 8, 10)
Włodyka Paweł - Żabski 1:3 (10, -5, -6, -7)
Kreft Damian - Dosz Sławomir 2:3 (6, -7, 

-8, 4, -8)
Bąk Daniel - Nowokuński Jacek 3:0 (8, 9, 

7)
Bąk - Dosz 2:3 (8, -7, 7, -11, -6)
Kreft - Nowokuński 3:0 (4, 5, 8)
Bąk/Perek - Żabski/Misztal 3:1 (8, 9, -7, 6)
Nadolski/Kreft - Nowokuński/Dosz 0:3 

(-9, -8, -11)
Jacenty Kita
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e-mail: alnawi@poczta.onet.pl, jacenty.kita@wp.pl Nakład: 600 egz.
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Kolejnym parom wręczono „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”
Trzy kolejne pary małżeńskie w dniu 6 czerwca uhonorowano Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.
Burmistrz Cezary Błach oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Młodawska medale, kwiaty i słodki upominek wręczyli:  

Grażynie i Januszowi Domagałom, Marii i Stanisławowi Salwom oraz Zofii i Bolesławowi Szaran. Prezentujemy również zdjęcie państwa 
Barbary i Janusza Szymczyk których przez nieuwagę pominąłem w poprzednim wydaniu. Zainteresowanych serdecznie przepraszam.    (jaki)


