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*  zapowiedź wielu atrakcji czekających na mieszkańców gminy 
w czerwcu.  
Ich zapowiedzi w tym wydaniu, w tym zaproszenie na Dzień Dziecka

*  sesja rady miejskiej,
*  udane Targi Pracy,

*  społeczność lokalna coraz bardziej aktywna,
*  Kreatywni coraz bardziej aktywni,
*  MaskaRada ‘2016 oraz wiele innych wydarzeń w Kuźnicy,
*  Rycerze Kolumba dla rodziny
*  w przedszkolu, szkołach oraz wydarzenia sportowe.
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Wiwat Maj, Trzeci Maj!
Licznie, godnie, ale i koncertowo upamiętniliśmy 225. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odprawione zostało nabożeństwo 

w intencji Ojczyzny połączone ze Świętem Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Kuźnica zorganizowała koncert.                        Czytaj na str. 2,10-11,
 fotorelacja na str. 20

Niemal 3 miliony dla gminy
Na sesji rady miej-

skiej, która odbyła 
się 28 kwietnia obec-
ny był Marszałek  
Województwa Adam  
Jarubas. Poinformował 
on o zwiększeniu o po-
nad 2,8 mln złotych do-
finansowania projektów 
zrealizowanych przez 

Gminę Suchedniów w perspektywie 2007-2013. Pieniądze już wpły-
nęły na konto Gminy.

Czytaj na str. 4

150. rowerzystów na 8. trasach

W sobotę, 21 maja,  odbył się XII Suchedniowski Rajd Rowero-
wy Góry Świętokrzyskie 2016 zorganizowany przez Suchedniowskie  
Stowarzyszenie Cyklistów.        Czytaj na str. 18

Jubileusz 5.lecia Rycerzy Kolumba
Pierwszego maja 2016 r., 

Rada Rycerzy Kolumba 15299 
im. św. Jana Pawła II w obec-
ności Najwyższych Funkcjo-
nariuszy Jurysdykcji Polska, 
jak również innych zaproszo-
nych gości, świętowała Jubile-
usz 5.lecia działalności.

Czytaj na str. 6
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wiwat Maj, trzeci Maj!

Święto Konstytucji, Święto Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości

225 lat temu Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie a drugą na 
świecie ustawę zasadniczą. Suchedniów godnie i licznie upamiętnił 
tamte historyczne wydarzenia, również dziś aktualne dla współcze-
snego pokolenia Polaków.

Przed 10.00 na placu przykościelnym zgromadziły się poczty 
sztandarowe Gminy Suchedniów, kombatantów, Rycerzy Kolum-

ba, organizacji strzeleckiej, 
KSM, szkół oraz delegacje 
władz miasta, przedsiębior-
ców, harcerzy, rzemieślników  
i organizacji społecznych dzia-
łających w mieście. 

Zgromadzonych powitał  
ks. proboszcz Marek Migocki 
i zaprosił do udziału w nabo-

żeństwie w intencji twórców Konstytucji, Ojczyzny i prowadzących 
działalność gospodarczą, jako że 3 maja przypada również Święto 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Wcześniej pod tablicami wmurowanymi w ściany świątyni dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: poseł Maria Zuba, prze-

wodnicząca rady miejskiej 
Małgorzata Styczeń, bur-
mistrz Cezary Błach, za-
stępca burmistrza Dariusz 
Miernik, sekretarz mia-
sta Ewa Kaniewska, pre-
zes Spółdzielni Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości Henryk 
Krasowski wraz z członka-

mi Spółdzielni, Rycerze Ko-
lumba.

Liturgię uświetniła Miej-
ska Orkiestra Dęta pod batu-
tą kapelmistrza mjr. Stefana 
Malinowskiego, działająca 
przy Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury Kuźnica. Tak 
powinna wyglądać oprawa 
muzyczna uroczystości pa-

triotycznych. Po Mszy świętej członkowie Spółdzielni złożyli kwiaty 
pod tablicą poświęconą Stanisławowi Staszicowi, która znajduje się 
na budynku poczty.

Głównym organizatorem tej części obchodów była Spółdziel-
nia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie z prezesem  
Henrykiem Krasowskim.

Jacenty Kita
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aktualności

Most na ul. Żeromskiego do remontu
W poniedziałek, 9 maja, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-

-Kamiennej komisyjnie dokonał otwarcia ofert w przetargu nieogra-
niczonym na zadanie pn. Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 
drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz 
z dojazdami w niezbędnym zakresie. Do przetargu przystąpiło 7. ofe-
rentów. Najtańsza zaproponowana cena wykonania zadania wynosi 
367.147,12 zł, a najdroższa 657.360,29 zł. Firmy w swoich ofertach dają 
gwarancję na wykonanie w granicach od 5 do 7 lat.

-Na dziś (tj. 25 maja) przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, 
więc nie możemy podać więcej szczegółów – mówi Marek Czyż – dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Przypomnijmy, że zadanie obejmie wycinkę drzew oraz karczo-
wanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym, odmule-
nie koryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem, rozebranie ba-
lustrad, rozebranie nawierzchni na istniejącym moście, rozebranie 
umocnienia stożków nasypowych, rozebranie gzymsów, kap chod-
nikowych, częściowe skucie płyty pomostu i skrzydełek, odbudowę 
skrzydełek, wykonanie płyt przejściowych wraz z ławą kotwioną do 
korpusu przyczółków, wykonanie płyty nadbetonu, wykonanie izo-
lacji, wykonanie podbudowy na dojazdach w zakresie rozkopu, osa-
dzenie krawężników i kotew talerzowych na moście, wykonanie kap 
chodnikowych pod balustrady na moście, wykonanie nawierzchni na 
moście i w zakresie rozkopu, montaż barieroporęczy oraz barier dro-
gowych, wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach 
chodnikowych, wykonanie umocnienia stożków nasypowych, wyko-
nanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, in-
iekcję zarysowań, uzupełnienie ubytków. Ponadto wykonane zostaną 
roboty w zakresie budowy kładki dla pieszych.

(jaki)

Bartłomiej Rasztabiga jest podwójnym laureatem
W ostatnim wydaniu GS błędnie napisałem na temat sukcesu  

Bartłomieja Rasztabigi w konkursach przedmiotowych. Bartłomiej 
został podwójnym laureatem – z fizyki i języka polskiego.

Zainteresowanych przepraszam.
Jacenty Kita

Pilnuj swojego pas!
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Programem opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Suchedniów  w 2016 roku w dniu 31 maja 2016 
roku w granicach administracyjnych Gminy Suchedniów odbędzie się 
okresowe wyłapywanie bezdomnych psów.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie 
przez firmę BAROS – Maciej Glijer. Wyłapane czworonogi przeka-
zane zostaną do schroniska dla bezdomnych zwierząt BAROS ulica 
Berezów 85a. 

Będą pieniądze na modernizację 
miejskiej oczyszczalni?

W ramach osi priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturo-
we działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
w dniu 11 maja Gmina Suchedniów złożyła wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie 
w zakresie gospodarki osadowej.

-Przedmiotem projektu jest wdrożenie procesu unieszkodliwie-
nia, sterylizacji, granulacji i wykorzystania osadów uwodnionych 
z oczyszczalni ścieków z zastosowaniem metody stabilizacji osadów  
przy pomocy tlenków wapnia CaO. Przy wykorzystaniu tej meto-
dy powstające osady będą terminicznie przetwarzane i zestalane do 
postaci granulatu. Inwestycja ta przyczyni się do efektywnego zago-
spodarowania osadów ściekowych oraz obniżenia ich uciążliwego 
zapachu. Wartość całkowita projektu wynosi 7.388.766,01 zł, wnio-
skowana kwota dofinansowania: 4.745.162,87 zł – mówi burmistrz 
Cezary Błach.

Stanisław Zięba

Sukces formacji „AXIS”

Miło nam poinformować iż, Formacja Taneczna AXIS działająca 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie, zdo-
była tytuł Brązowego Laureata w kategorii Inne Formy Tańca do lat 
11 podczas XXII Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych, 
które odbyły się w Małogoszczy w dniu 23 kwietnia 2016 r. 

Formacja, działająca pod kierunkiem Katarzyny Moskal, rywali-
zowała z 21. zespołami występującymi w tej kategorii. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Paweł Zubiński
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wizyta Marszałka województwa

Niemal 3 miliony złotych dla gminy! 
…które w międzyczasie już wpłynęły na konto gminy

Z takimi nowinami marszałek Adam Jarubas może gościć na se-
sjach rady miejskiej choć raz do roku. Na sesji rady, odbytej 28 kwiet-
nia poinformował, iż o  ponad 2,8 mln złotych zwiększy się dofi-
nansowanie  projektów zrealizowanych przez Gminę Suchedniów ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WŚ 2007-2013. Wcześniej burmistrz Cezary Błach podpisał 
aneksy do umów o dofinansowanie Rozbudowy, nadbudowy i przebu-
dowy budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury KUŹNICA w Su-
chedniowie oraz Budowy ulic i infrastruktury osiedla JASNA I i JASNA 
II w Suchedniowie.  Podstawowe dofinansowanie przyznane na Rozbu-
dowę, nadbudowę i przebudowę budynku Suchedniowskiego Ośrodka 
Kultury KUŹNICA w Suchedniowie wynosiło 1.458.777,93 zł, co sta-
nowiło 37,5% kwalifikowanych kosztów w projekcie. Projekt ten zy-
skał dodatkowe wsparcie ze środków EFRR w wysokości 875.266,76zł. 
Natomiast po zwiększeniu poziomu dofinansowania zadania Budowa 
ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie kwota 
wsparcia wzrosła o 2.001.555,65 zł i będzie wynosić 6.849.635,07 zł .

Zwiększenie dotacji jest efektem starań Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Suchedniów, który z końcem 2015 roku wnioskował w przedmioto-
wej sprawie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

- To dodatkowy zastrzyk gotówki w trudnej sytuacji finansowej, 
w jakiej gmina Suchedniów się znajduje. Jesteśmy przed uruchomie-
niem projektów pod kolejną perspektywę finansowania Unii Europej-
skiej i te pieniądze zainwestujemy jako wkład własny do tych właśnie 
projektów – nie krył zadowolenia burmistrz Cezary Błach.

Marszałek Adam Jarubas poinformował radnych oraz gości bio-
rących udział w sesji, że pieniądze te wygospodarował z oszczędności 
wynikłych podczas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. - Rzadko się zdarza, jeśli 
chodzi o wykorzystanie środków unijnych, by już na koniec okresu 
programowania, kiedy dokonujemy swoistego resume budżetu, wygo-
spodarować takie wsparcie, jakie udało się pozyskać gminie Suched-
niów. Było to jednak możliwe ze względu na  uzyskane oszczędności, 
które wynikały z przetargów, a także korzystnych przeliczeń kursów 
euro. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pozytywnie odpowiedzieć aż na 
dwa państwa wnioski. Cieszę się tym bardziej, że Suchedniów zna-
lazł się w gronie kilku gmin, które uzyskały dodatkowe dotacje – mó-
wił marszałek.

Radości ze zwiększenia dotacji dla obu inwestycji na zakończenie 
okresu unijnego programowania nie krył podczas czwartkowej sesji 
burmistrz Suchedniowa Cezary Błach podkreślając, że pomoc Zarzą-
du Województwa, ze względu na trudną sytuację budżetową w jakiej 
gmina Suchedniów się znajduje, ma nieocenione znaczenie. - Obej-
mując funkcję burmistrza mocno głowiłem się jak odzyskać zdolność 
finansową gminy, aby wyrobić zdolność inwestycyjną i zdolność do 
absorpcji kolejnych środków europejskich, które przed nami stoją 

i to zadanie wydawało się bardzo trudne. W zeszłym roku gościliśmy 
pana, panie marszałku, w tej sali i  przedstawialiśmy nasze problemy, 
oczekiwania, mówiliśmy o problemach naszej gminy, prosząc pana 
o pomoc. Nie spodziewałem się, że tę pomoc uzyskamy tak szybko. 
Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców Suchedniowa, zarówno 
zgromadzonych na tej sali jak i tych, których tutaj nie ma, chciałbym 
panu marszałkowi gorąco podziękować. Prawie 3 miliony złotych to 
wielka, prawdziwa, realna pomoc. Te środki, stanowiące uzupełnie-

nie z poprzedniego okresu progra-
mowania, będą do dyspozycji rady 
miejskiej - mówił Cezary Błach.

Jak dodał burmistrz, pienią-
dze te przyczynią się do zwiększe-
nia zdolności inwestycyjnej gminy 
w projektach planowanych w ra-
mach RPOWŚ w perspektywie fi-
nansowej 2014-2020. Owe projek-
ty to przede wszystkim budowa 
sieci kanalizacyjnej, moderniza-
cja oczyszczalni ścieków oraz dal-
sza rewitalizacja gminy i miasta  

Suchedniów.
Marszałek Adam Jarubas podczas wizyty w Suchedniowie na-

mawiał władze gminy do aplikowania o kolejne środki unijne: - Za-
praszam do korzystania z funduszy, które już dzisiaj są dostępne, jak 
i tych,  na które nabory będą dopiero otwierane. Myślę, że warto z nich 
skorzystać, ponieważ jest to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet 
unijny – zachęcał.

Jacenty Kita

Z marszałkiem Jarubasem o rewitalizacji miasta
Wykorzystując obecność Marszałka Województwa Adama  

Jarubasa na sesji rady miejskiej w dniu 28 kwietnia burmistrz Ceza-
ry Błach zaprosił go do obejrzenia 
terenów, które mają być objęte pro-
gramem rewitalizacji, aby w prak-
tyce zobaczył, jak ta inwestycja jest 
potrzebna dla miasta.

Zarówno walory naszego mia-
sta, jak i potrzeby inwestycyjne, 
wzbudziły duże zainteresowa-
nie gościa. Marszałek odwiedził 
OSiR, park miejski, okolice zapo-

ry oraz ul. Powstańców. W spacerze po mieście towarzyszyli mu rów-
nież, poza burmistrzem, radni Ewa Gałczyńska i Krzysztof Ada-
miec oraz zastępca burmistrza Dariusz Miernik. Dyskutowano m.in. 
na temat odmulenia zalewu, zagospodarowania jego otoczenia oraz 
parku miejskiego, ewentualnego wykorzystania zapory do produkcji 
energii elektrycznej, modernizacji ul. Powstańców oraz Krótkiej. Roz-
mawiano również o takim skoordynowaniu prac, aby nie kolidowały 
one równolegle z modernizacją drogi wojewódzkiej 751, gdyż wów-
czas miasto czekałby paraliż komunikacyjny. Najprawdopodobniej 
w pierwszej kolejności pro-
wadzone będą prace drogo-
we na ul. Powstańców i Krót-
kiej. - Suchedniów bardzo 
potrzebuje tej inwestycji. Na-
wet bardziej, niż inne miasta. 
Uważam ją za celową i gmi-
na może liczyć na naszą po-
moc w jej realizacji - mówił 
Adam Jarubas.

Jacenty Kita
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z Prac rady Miejskiej

Zaproszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, 

Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa  
oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego

serdecznie zapraszają
Mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów

na Uroczystość Odsłonięcia Pomnika  
„W Hołdzie Nauczycielom Tajnego Nauczania  

na Ziemi Suchedniowskiej w latach 1939 – 1945”, która 
odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 r.  

o godz. 11:30 przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Suchedniowie

Prezes Oddziału ZNP w Suchedniowie 
Małgorzata Opala

XX sesja rady miejskiej za nami
Za nami XX sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie obecnej kaden-

cji. Była wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy w 27.letniej historii suche-
dniowskiego samorządu, obecny był na niej Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

Odbyła się ona w dniu 27 
kwietnia, a otworzyła ją prze-
wodnicząca rady miejskiej Mał-
gorzata Styczeń. Po powitaniu 
przybyłych i stwierdzeniu qu-
orum, przyszła kolej na życze-
nia od przewodniczącej rady 
i burmistrza Cezarego Błacha 

dla Zdzisława Włodarczyka – zasłużonego nauczyciela, wychowawcy 
i trenera, który w tym roku obchodził 75. urodziny.

To nie jedyny miły akcent tej sesji. Małgorzata Tumulec w imie-
niu własnym oraz swych dzieci złożyła wyrazy wdzięczności wszyst-
kim, którzy włączyli się w remont mieszkania, a tym samym przyczy-
nili się do poprawy warunków mieszkaniowych rodziny Tumulców.  

Z kolei Weronika Adamiec i Wiktoria Miernik podziękowały za 
udział w projekcie rekrutacyjnym do XXII sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży i pomoc w zorganizo-
waniu uroczystości patriotycznych na Wykusie.

Następnie przewodnicząca Towarzystwa 
Przyjaciół Suchedniowa Helena Krzysztofek za-
prosiła wszystkich zebranych na odsłonięcie po-
mnika w hołdzie nauczycielom tajnego naucza-
nia. 

-Poczułem się jak na lekcji wychowania obywatelskiego, gdzie 
żywy jest odruch pomocy i ludzkiego serca, pamięci o bohaterach – 
skomentował marszałek Jarubas i przedstawił bardzo dobrą informa-
cję dla naszej gminy, o której piszemy na str. 4.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji rady 
miejskiej przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Jako 
pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Osiedla nr 5 Ewa Antosik, 
zwracając się z zapytaniem o przyczynę przedłużającego się terminu 
podpisania porozumienia dotyczącego ulic Partyzantów i Harcerskiej. 
Natomiast Przewodniczący Osiedla nr 1 Andrzej Działak podzięko-

wał za posprzątanie 
ulicy Źródłowej. 

W interpelacjach 
głos zabrali radni  
Lidia Pikulska, wnio-
skując o posprzątanie 
ul. Staszica oraz Łu-
kasz Gałczyński, któ-
ry poinformował, że 
w wyniku starań po-
seł Marii Zuby Woje-

woda Świętokrzyski zdecydowała o dofinansowaniu w wysokości 50% 
kosztów remontu ul. Gajzlera i Kościelnej.

Następnie burmistrz przedstawił informację o swojej pracy oraz 
Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie za okres między sesjami.

Radni zapoznali się z Oceną zasobów Pomocy Społecznej Miasta 
i Gminy Suchedniów za rok 2015, 
którą przedłożyła Luiza Bole-
chowska-Pszkiel oraz ze spra-
wozdaniem z realizacji Programu 
współpracy Miasta i Gminy Su-
chedniów z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publiczne-

go i o wolontariacie na rok 2015. Tą infor-
mację przedłożyła z kolei Magdalena Przy-
jemska.

Podczas XX w kadencji Sesji Rady 
Miejskiej w Suchedniowie podjęte zostały 
następujące uchwały: w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za wpis do żłobków i klu-
bów dziecięcych (10 radnych za, 1 radny 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się), zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchedniów (11 radny za, 3 
radnych przeciw) oraz w spra-
wie zmian w budżecie Gmi-
ny Suchedniów na rok 2016 
( 10 radnych za, 2 radnych 
przeciw, 2 radnych wstrzyma-
ło się).

Przy okazji ostatnich 
dwóch uchwał odbyła się dys-
kusja dotycząca zwiększenia środków na zakup samochodu dostaw-
czego dla ZGK w formie leasingu operacyjnego. –Od początku byłem 
przeciwko zakupowi nowego samochodu. Jest wiele ważniejszych po-
trzeb. Najpierw kierownik chciał 20 tys. zł. na auto używane, później 
rada zabezpieczyła w budżecie 74.700 zł na zakup nowego, teraz wy-
datki trzeba zwiększyć do niemal 100.000 zł – mówił radny Łukasz 
Gałczyński. Poparł go Krzysztof Ślęzak, a do kierownika ZGK Stani-
sława Dymarczyka powiedział: -Ma pan poczucie większości w radzie 
miejskiej i to wykorzystuje.

Burmistrz Cezary Błach wyjaśnił, że po zebraniu ofert, okazało 
się, że zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca. Ostatecz-
nie rada zagłosowała jak wyżej.

Na koniec przewodnicząca Małgorzata Styczeń poinformowa-
ła zebranych, że starosta skarżyski negatywnie zaopiniował wniosek 
złożony na ostatniej sesji przez radną Ostojowa Małgorzatę Stępień 
(poparty licznymi podpisami mieszkańców) w sprawie zwiększenia 
prędkości na starej siódemce do 70 km/h.

Jacenty Kita

Prezes Zarządu TPS 
Helena Krzysztofek

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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Jubileusz 5.lecia Rycerzy Kolumba
Pierwszego maja 

2016 r., Rada Ryce-
rzy Kolumba 15299 
im. św. Jana Pawła 
II w obecności Naj-
wyższych Funkcjo-
nariuszy Jurysdykcji 
Polska, delegacji Rad 
Rycerzy z Ludźmie-
rza, Domaszowic, 
Ostojowa, braci Ryce-
rzy z parafii w Chęci-

nach i Pawłowie, władz miasta, pocztów sztandarowych Gminy Su-
chedniów, Związku 
Strzeleckiego Strzelec, 
harcerzy ZHR, KSM, 
świętowała 5. rocz-
nicę założenia Rady  
w Suchedniowie. 

Uroczystości rozpo-
częły się nabożeństwem 
koncelebrowanym 
przez ks. Wojciecha 

Marchewkę, kapelana rady, w towarzystwie księży Sławomira Szu-
staka, ks. Grzegorza Łabędzia, ks. proboszcza z Chęcin Jana Kukow-
skiego, proboszcza z Pawłowa ks. Artura Fury, homilię zaś wygłosił 
ks. Łukasz Kutera.

W nabożeństwie wzięli udział m.in. Delegat Stanowy Jurys-
dykcji Polskiej Andrzeja Anasiak,  były Delegat Stanowy Krzysz-

tof Orzechowski, Delegat Rejonowy Leszek Kucharski, Delegat Re-
jonowy Marcin Piętak. Władze miasta reprezentował burmistrz  
Cezary Błach.

Podczas tej Mszy św. poświęcono także nowy sztandar, na awersie 
którego jest Flaga Rycerzy Kolumba, a na rewersie umieszczony został 
wizerunek patrona Rady – św. Jana Pawła II, wizerunek Matki Bożej 

z Guadalupe, Patronki 
Rycerzy Kolumba i herb 
miasta Suchedniowa.

Braci Rycerzy w stro-
jach stopnia patriotycz-
nego poprowadził 
Marszałek Korpusu Pa-
triotycznego Rycerzy Ko-
lumba Brat Ryszard No-
sowicz ze Starachowic.

Uroczystość śpiewem 

i muzyką uświetniła 
schola parafialna.

Rycerze Kolum-
ba od 5 lat prężnie 
działają przy suche-
dniowskiej parafii. 
Organizują zarów-
no uroczystości re-
ligijne, jak i wyda-
rzenia kulturalne 
i sportowe, włączają 
się w akcje charyta-
tywne. Podejmują się zadań dla dobra całej społeczności lokalnej. Za 
swoją działalność zostali docenieni przez Władze najwyższe Rycerzy 
Kolumba, zdobywając pierwsze miejsce w Międzynarodowym Kon-

kursie Działalności Programowej na rzecz Kościoła (International Se-
rvice Program Award for Church Activity).

Paulina Pedryc
Jacenty Kita
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Wiosenne elementy na Osiedlu Bugaj
Wiosna w peł-

ni, a z nią prace tak 
ważne w uporząd-
kowaniu zieleńców 
i klombów na Osie-
dlu Bugaj. Kiedyś 
nagradzano wyróż-
niających się miesz-
kańców dyplomami 
– ja sam taki posia-
dam, gdzie napisa-
no: W uznaniu za 
osiągnięcie znaczne-

go efektu w upiększaniu naszego miasta poprzez estetyczne zagospoda-
rowanie zieleńca na Osiedlu Bugaj.

Mieszkańcy Osiedla dbali o klony, skalniaki i ogródki pod oknami 
bloków. Dziś pozostało niewielu takich, jak utrwalone na załączonych 
zdjęciach. Do takich mieszkańców Osiedla Bugaj należą: Wiesława 
i Jan Kupis (blok 12), Jerzy Fąfara i Jerzy Derlatka (Ne 10), Helena 
i Dariusz Wolniak (nr 14), Anna Łukomska (nr 14), Anna Sokołow-
ska (nr 14), Edward Ogonowski (nr 14).

Niestety, mamy także mieszkańców, którzy celowo niszczą przy-
rodę. Brak świadomości ekologicznej u niektórych, spowodował 
zniszczenie owocującej czereśni, którą cztery razy podlano jakąś cie-
czą (żrący płyn). Z tego powodu czereśnia uschła, pozostał po niej je-
dynie pniak o średnicy 40 cm.

Dlatego tą dro-
gą apeluję!

Truciciele 
miejscowego śro-
dowiska Osiedla 
Bugaj. Dajcie sobie 
spokój z taką po-
mocą przyrodzie. 
Nie zapominajcie, 
że przyroda daje 
człowiekowi tlen 
i życie, że te drze-
wa i krzewy nie 
tylko upiększają przyrodę – ale wytwarzają tlen, którym oddychamy, 
a co stworzył Bóg, człowiek winien szanować.

Trzeba również przypomnieć mieszkańcom osiedla, że siuśki pie-
sków podlewają krzewy i kwiaty uśmiercają je i tu nie są winne czwo-
ronogi, ale ich właściciele wprowadzający pieski często na plac zabaw 

dla dzieci przy bo-
isku szkolnym. Pa-
nie Dzielnicowy 
Policji! Zaprasza-
my do wyciągnię-
cia wniosków za 
takie rażące łama-
nie przepisów przez 
tych spacerowi-
czów.

Mając na uwa-
dze, że rejestr pie-
sków obowiązuje, 

a na pewno nie są wszystkie zaszczepione i posiadają bakterie świer-
kówców, od których dzieci chorują – prosimy o interwencję.

Edward Ogonowski oraz Mieszkańcy
Osiedla przy ul. Bugaj w Suchedniowie 

Ul. Stokowiec drogą powiatową?
Jej stan jest fatalny, podobnie jak ul. Szerokiej. Położony w 1975 

roku asfalt jest w opłakanym stanie. Przebudowy wymaga sieć wodo-
ciągowa. Tylko na Stokowcu wymagane są nakłady wysokości 7 mln 
zł; 2,3 mln na ul. Szeroką. Jak to sfinansować?

Temu zagadnieniu 
przede wszystkim po-
święcone zostało spo-
tkanie, które zorga-
nizowały radna Lidia 
Pikulska oraz Prze-
wodnicząca Osiedla 
Teresa Sułek. Na spo-
tkanie przybyła także 

poseł Maria Zuba, mieszkanka osiedla, burmistrz Cezary Błach oraz 
wiceprzewodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec.

Tematykę zdominowały inwestycje drogowe. Zaczęło się od tego, 
że swego czasu burmistrz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury 
z zapytaniem o możliwość dofinansowania z rezerwy ministerstwa 
tej inwestycji. Dostał odpowiedź negatywną, gdyż na dofinansowanie 
z tego źródła mogą liczyć tylko drogi powiatowe oraz wojewódzkie, 
a nie gminne. Na gminne można się starać o dotację u wojewody, ale 
są to niewielkie pieniądze. Pojawił się więc pomysł przekazania drogi 
Starostwu Powiatowemu w Skarżysku – Kamiennej. 

–Jestem za tym i będę do tego przekonywał radę miejską, aby pod-
jęła stosowną uchwałę o przekazaniu. Ale uchwałę o przejęciu musi 
też podjąć rada powiatu. Rozmawiałem ze starostą na ten temat, jest 
mu przychylny, w zamian za to w ramach zamiany, jestem gotowy do 
przejęcia przez miasto ul. E. Peck, Poziomskiego i Jasną. Do tego będę 
namawiał radnych – powiedział burmistrz Cezary Błach.

Szeroko tę kwestię, ale także m.in. ewentualność wsparcia budowy 
ul. Szerokiej przez Lasy Państwowe, przedstawiła poseł Maria Zuba. 
Pani poseł zauważyła, że na Stokowcu jest potrzebna nie tylko nowa 
droga i chodnik, ale również konieczna jest wymiana sieci wodociągo-
wej. W przypadku przekazania drogi starostwu, to na gminie ciążyłby 
obowiązek wymiany sieci.  –Nikt nie da gwarancji, że nasze starania 
zakończą się pozytywnie, ale zrobimy wszystko, aby tak się stało, choć 
wiemy też, że decyzja jest trudna – dodała M. Zuba.

Burmistrz zauważył, że gmina konkretne inwestycje będzie robić 
kompleksowo. Tak ma być z modernizacją dogi wojewódzkiej 751. Tak 
było już podczas modernizacji ul. Kościelnej, gdzie przy okazji wy-
mieniono część wodociągu oraz przyłączy. 

W trakcie spotkania poruszono również kwestię powiększenia 
parkingu przy cmentarzu (są to tereny leśne i będzie to możliwe, o ile 
uda się dokonać zamiany gruntów), wykaszania poboczy, dowiezienia 
kruszywa na drogę do przepompowni, śmieci, poprawy stanu drogi 
do Rejowa oraz nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z sie-
ci kanalizacyjnej.

Jacenty Kita
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Pożegnanie komendanta Sylwestra Hamery
Na ostatniej sesji rady po-

wiatu samorządowcy z nasze-
go terenu pożegnali Sylwestra 
Hamerę, byłego Komendan-
ta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Skarżysku-
-Kamiennej, który awanso-
wany został na Komendanta 
Miejskiego PSP w Kielcach. 

Komendantowi dziękowali m.in. starosta skarżyski Jerzy Żmijew-
ski, prezydent Skarżyska – Kamiennej Konrad Kronig, wójt Bliży-
na Mariusza Walachnia, zastępca burmistrza Suchedniowa Dariusz 
Miernik, wójt Skarżyska Ko-
ścielnego Zdzisław Woźniak 
i wójt Łącznej – Romuald Ko-
waliński.

Sylwester Hamera po-
dziękował za gratulacje i miłe 
pożegnanie. Podsumował 
również swoją 26-letnią pracę 
w skarżyskiej straży. -Żal od-
chodzić, ale takie są koleje ży-
cia. Komendant Wojewódzki 
zaproponował mi objęcie stanowiska Komendanta Miejskiego w Kiel-
cach, odebrałem to jako zaufanie do mojej osoby i formę awansu, a Ko-
mendantowi Wojewódzkiemu się nie odmawia- dodał.

(jaki)

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Za nami po-

wiatowe obcho-
dy Dnia Straża-
ka, które 17 maja 
odbyły się na pla-
cu apelowym KP 
Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. Zastępca Świętokrzyskie-
go Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Stanisław Woś, prezes ZW ZOSP Mirosław Pawlak, wicewojewoda 
świętokrzyski Andrzej Bętkowski, starosta Jerzy Żmijewski, członek 
zarządu powiatu Anna Leżańska, burmistrz Suchedniowa Cezary 
Błach i inni samorządowcy, prezesi poszczególnych jednostek, dele-

gacje z pocztami sztandarowymi.
Po wciągnięciu flagi na maszt 

i odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego odczytano nazwiska stra-
żaków, którym wręczono odzna-
czenia,  medale oraz awanse na 
wyższe stopnie służbowe. 

Jacenty Kita

Pamięci mjr „Hubala” i Jego żołnierzy
1 kwietnia 1940 roku Oddział 

Wydzielony Wojska Polskiego 
mjr Henryka Dobrzańskiego Hu-
bala w lasach otaczających Bliżyn 
pod Rogowym Słupem (Rosocha-
mi) stoczył z Niemcami bitwę. Od 
siedmiu lat w tym miejscu od-
bywają się uroczystości patrio-
tyczno – religijne upamiętniające 
tamte wydarzenia połączone Piknikiem Kawaleryjskim. 

Przed południem pod Rogowy Słup pieszo, rowerami (42. osoby, 
w tym w tym 83. letni Ryszard Wrona) oraz konno (21. jeźdźców) do-
cierali uczestnicy tegorocznych obchodów, a ładna aura sprawiła, że 
było ich wyjątkowo dużo. 

Rozpoczęły się one o godz. 12.00 Mszą św. sprawowaną przez ks. 
proboszcza Stanisława Wlazło oraz ks. Stanisława Strycharczyka - 
kapelan z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Puł-
ku Ułanów Wileńskich. 

Przed rozpoczęciem nabożeństwa ks. proboszcz przypomniał sło-
wa mjr Hubala: -Broni nie złożę, munduru nie zdejmę. Tak mi dopo-

móż Bóg.
Po nabożeństwie, które uświet-

nił zespół Sorbin, Związek Strze-
lecki z Suchedniowa oraz bandery 
konne, złożone zostały wiązanki 
kwiatów, co uczynili: władze samo-
rządowe gminy w osobach wójta 
Mariusza Walachni, przewodni-
czącego rady Tadeusza Łyjaka oraz 

radnego Wiesława Gregiela, przedstawiciele samorządu Suchednio-
wa z wiceprzewodniczącym rady miejskiej Łukaszem Gałczyńskim, 
przedstawiciele Nadleśnictwa Suchedniów z nadleśniczym Piotrem 
Fitasem, kawalerzyści.

Później na polanie przy leśniczówce Świnia Góra odbył się VII 
Piknik Kawaleryjski, a na koniec ognisko z poczęstunkiem.

Jacenty Kita

Mnóstwo ofert na Targach Pracy
1338 ofert pracy, w tym 793 za granicą przedstawiło 61 przed-

siębiorstw i podmiotów podczas Regionalnych Targów Pracy, któ-
re 10 maja odbyły się w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Suche-
dniowie. Zainteresowanie 
potencjalnych pracowników… 
było umiarkowane.

Dotyczyły one m.in. zawo-
dów: opiekun osób starszych, 
pracownicy z sektora rolnicze-
go, szwaczka, tapicer, pracow-
nik produkcyjny, konsultant 
telefoniczny, operator wózka widłowego, ale także pracownicy admi-
nistracyjni, spawacze, kierowcy, inżynierowie.

Oficjalnie targi otworzył burmistrz Cezary Błach, wzięli w nich 
udział m.in. dyrektor WUP w Kielcach Arkadiusz Piecyk, starosta 
skarżyski Jerzy Żmijewski, dyrektor PUP w Skarżysku-Kamiennej  
Roman Białek.

Wystawcy zosta-
li podzieleni na trzy 
strefy tematyczne: za-
trudnienia, przedsię-
biorczości i edukacji. 
Oferowali m.in. 315 
umów w ramach umo-
wy o pracę, 230 cywil-

no-prawnych, 793 za granicą.
Regionalne Targi Pracy zorganizowane zostały przez Wojewódz-

ki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Ka-
miennej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów przy współ-
udziale Powiatowych Urzędów Pracy w Kielcach i Starachowicach 
oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Jacenty Kita
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zaProszenia

PROGRAM DNIA DZIECKA  SUCHEDNIÓW 2016 
CZĘŚĆ I 

9:00 Zbiórka wszystkich uczestników pod SOK Kuźnica/formowanie się korowodu SOK Kuźnica
9:00-9.10 Uroczyste przekazanie klucza do miasta - Burmistrz przekazuje klucz Przewodniczącej 

Młodzieżowej Rady Miejskiej

9:10 – 9.40
Przemarsz barwnego korowodu 
Konkurs profilaktyczny na najlepszy transparent/hasło promujące życie bez uzależnień 
(w trakcie korowodu) 

SOK Kuźnica – stadion Orlicz
na trasie SOK Kuźnica – Stadion 

9.40 – 10.10 Otwarcie imprezy, wspólne zdjęcie z drona, rozstrzygnięcie konkursu  profilaktycznego, 
wręczenie nagród 

Stadion 

10.10-10.30 Pokazy sokolnicze dla wszystkich 
CZĘŚĆ II - PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS 0 – III 

10.30 – 11:00  Przedstawienie teatralne – Teatr Dzięcielinek 

Hala 11:10 – 12.00 Konkursy:  plastyczny, konkurs wiedzy nt. Banku Spółdzielczego w Suchedniowie 

12.00-12.40 Pokaz baniek mydlanych - Banialiuki  
12.40-13.00 Zumba dla wszystkich. Zakończenie 

CZĘŚĆ II - PROGRAM DLA KLAS IV-VI ORAZ GIMNAZJUM  
10.30 – 12.00 Bitwa na Szkoły Stadion - scena 

12.00-12.40 Występ lokalnych młodych artystów Kamil Brzoza, Klaudia Tumulec 
Wyścig MTB Stadion / okoliczne tereny

ok. 12.40 Ogłoszenie wyników Bitwy na Szkoły, wręczenie nagród , ogłoszenie wyników MTB, 
wręczenie nagród Stadion 

13.00 – 13.15 Zumba dla wszystkich  lub / i  15 minutowy pokaz baniek mydlanych. Zakończenie 
DODATKOWE ATRAKCJE 

10.00-13.00 Pokazy sokolników, malowanie twarzy, stoisko fryzjerskie Hala, stadion
od godz. 10.00  Poczęstunek: dla młodszych – żurek, dla starszych – kiełbaski z grilla Stołówka 

Wydarzenie jest organizowane przez Suchedniowską Korporację Samorządową, Radę Miejską oraz Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,  we współpracy z Gminną 
Komisją Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, SOK Kuźnica, CKI Michniów, Suchedniowskim Stowarzyszeniem Cyklistów, TPD, Caritas, wszystkimi gmin-
nymi Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum oraz ZS im. Henryka Sienkiewicza, Stowarzyszeniem Nasz Maraton, MKS Orlicz, Młodzieżową Radą Miejską, Związ-
kiem Strzeleckim Strzelec.

ZAPROSZENIE 
Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Burmistrz Miasta i Gminy  

Suchedniów
zaprasza 

do udziału w cyklu spotkań pod nazwą  

SUCHEDNIOWSKI TRYPTYK HISTORYCZNY  
LUDZIE – WYDARZENIA - PRZEDMIOTY 

I SPOTKANIE pod hasłem LUDZIE 
odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. 

w sali kinowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica 
rozpoczęcie – godz. 17.00 

Program spotkania: 
17.00 - 17.10  powitanie gości, przedstawienie Grupy Inicjatywnej POD 
PRĄD,  przedstawienie idei cyklu SUCHEDNIOWSKI TRYPTYK 
HISTORYCZNY Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Agnieszka Włodarczyk-
Mazurek  
17.10 -17.30   prezentacja multimedialna LUDZIE SUCHEDNIOWA  
W STARYCH FOTOGRAFIACH  
17.30 -19.30  otwarta dyskusja z aktywnym udziałem uczestniczących  
w spotkaniu Mieszkańców i Przyjaciół Suchedniowa 
moderatorzy: Andrzej Grabkowski, Piotr Berliński 
19.30 podsumowanie i zakończenie spotkania 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu Wszystkich 
Zainteresowanych. 

Liczymy na ciekawą wymianę informacji i wiedzy dotyczącej ZNANYCH  
I MNIEJ ZNANYCH, A WAŻNYCH LUDZI SUCHEDNIOWA . 

Zachęcamy do dzielenia się osobistymi wspomnieniami. 
Organizatorzy 

Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Burmistrz Miasta i Gminy  
Suchedniów

gorąco zapraszają do nadsyłania tekstów do ZESZYTÓW 
SUCHEDNIOWSKICH

Zasady dotyczące tekstów 

1. Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani  
w tradycyjnej (papierowej), ani elektronicznej formie.
2. Teksty w formacie Microsoft Word 97-2003 należy przesyłać do redakcji 
drogą mailową na adres: mediateka@suchedniow.pl
3. Wielkość tekstu zasadniczego z przypisami - nie więcej niż 40 000 znaków, 
w tym spacje. 
4. Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym.
5. Układ artykułu, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogólnie 
przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne muszą być 
poprzedzone imieniem i nazwiskiem autora, oraz, jeśli dotyczy, nazwą instytucji 
naukowej, z którą autor jest związany.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów 
zmian formalnych, wynikających z konieczności respektowania zasad 
edytorskich, językowych  itp.
7. Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
8. Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się 
zasadami typowymi dla naukowych czasopism historycznych wydawanych  
w Polsce. 
9. Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów Suchedniowskich jest równoznaczne 
ze zgodą na poddanie się procedurze recenzowania przez recenzentów 
zewnętrznych (samodzielnych pracowników nauki).
10. Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko teksty, dla których 
Autorzy złożą Deklarację o przekazaniu praw autorskich.

Kontakt 
e-mail: mediateka@suchedniow.pl 

tel. 41 2543 186 wew 12  
(osoba do kontaktu – Karolina Gałczyńska-Szymczyk) 

Gorąco zapraszamy Państwa do współpracy! 
więcej informacji:  www.suchedniow.pl

mailto:mediateka@suchedniow.pl
mailto:mediateka@suchedniow.pl
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„Kuźnica” – Miastu na Majowe Święto
Tradycyjnie jak co roku Suche-

dniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja przygotował koncert zatytułowa-
ny Ośrodek Kultury – Miastu.

Przybyłych na wydarzenie powitał 
dyrektor placówki Andrzej Karpiński, 
podkreślające rolę pierwszej w Europie 
a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. 
Na koncert przybyli m.in. przewodnicząca rady miejskiej Małgorza-

ta Styczeń wraz z gru-
pą radnych, burmistrz 
Cezary Błach wraz 
z małżonką, zastępca 
burmistrza Dariusz 
Miernik, sekretarz 
miasta Ewa Kaniew-
ska, prezes Spółdziel-
ni Rzemiosła i Przed-
siębiorczości Henryk 
Krasowski, ks. Grze-

gorz Łabądź.
W dalszej kolej-

ności obejrzeliśmy 
program słowno-
-muzyczny poświę-
cony Konstytucji 3 
Maja w wykonaniu 
uczniów Gimna-
zjum im. Stanisława 
Staszica w Suchedniowie. Program z młodzieżą przygotowali: Justy-
na Prusek, Justyna Frątczak, Magdalena Kołda-Wrońska i Andrzej  

Janiec.
Później wystąpi-

ła Formacja Tanecz-
na AXIS pod kierunkiem  
Katarzyny Moskal, na ko-
niec zebrani wysłuchali 
koncertu Kwartetu Smycz-
kowego OMEGA działające-
go przy Filharmonii Świę-
tokrzyskiej w Kielcach. 
Kwartet wystąpił w składzie: 
Krystyna Goncerzewicz 

(skrzypce), Marian Kupisz - kierownik zespołu (altówka), Dorota 
Andrejas - Bałaga (wiolonczela), Grzegorz Jerzak (kontrabas). Mo-
gliśmy wysłuchać zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i popular-
nej.

Jacenty Kita
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V Biało-czerwony rajd rowerowy
Ponad 60 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym zorganizo-

wanym  z okazji Dnia Flagi, którego inicjatorką była poseł Marzena 
Okła-Drewnowicz. 

V Biało-Czerwony Rajd Rowerowy wyruszył z Placu Staffa przy 
MCK w Skarżysku-Kamiennej. W tym roku meta zlokalizowana była 

na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Suchednio-
wie.

Po przejechaniu nie-
spełna 20. kilometrowego 
odcinka, rowerzyści dotar-
li do naszego miasta, gdzie 
przywitał ich burmistrz 
Cezary Błach. Na uczest-
ników rajdu czekał pik-
nik z pieczeniem kiełbasek 
i konkursy dla najmłod-

w i wat  M a j,  t r z e c i  M a j !

„Bo to nasz kraj…” – Święto Konstytucji 3 Maja
Obchody świąt narodowych są w SSP w Ostojowie okazją do do-

kładniejszego zapozna-
nia się z wydarzeniami 
historycznymi, których 
dotyczą. Obchody Świę-
ta Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęliśmy na godzi-
nach wychowawczych, 
podczas których ucznio-
wie – pracując meto-
dami aktywizującymi 
- poznali okoliczności 
uchwalenia konstytucji, 
jej postanowienia oraz 
następstwa jej uchwale-
nia. Tak przygotowani –  3 losowo wybrani uczniowie z każdej klasy – 
wzięli udział w Konkursie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja, przygo-

towanym przez SU. 
Zasłużone pierwsze 
miejsce zarówno 
grupowo, jak i in-
dywidualnie zdoby-
ła w nim klasa 6a 
(oraz uczennica tej 
klasy Marta Brzo-
za). Elementem ak-
tywnego włącze-
nia się w obchody 
święta narodowego 
było przygotowanie 

przez każdego ucznia kartki-pocztówki z ulubionym wierszem o Pol-
sce, o ojczyźnie. 29 kwietnia apel  z okazji Święta Polskiej Flagi i Święta 
Konstytucji 3 Maja poprowadził SU. Chętni uczniowie prezentowali 
wybrane przez siebie utwory poetyckie. Po raz kolejny okazało się, jak 
niewiele prostych słów trzeba, aby poczuć dumę narodową. Przygo-
towane przez uczniów wiersze zawisły na tablicy na szkolnym kory-
tarzu. Następnie uczniowie szkoły, ubrani tego dnia w polskie barwy 
narodowe - biel i czerwień – stworzyli przed szkołą żywą flagę, symbol 
jednoczący wszystkich Polaków. Na koniec uroczystości naszą radość 
i dumę z osiągnięcia tego, o co zabiegały przeszłe pokolenia – wolnego 
i suwerennego państwa -wyraziliśmy także piosenką Bo to nasz kraj, 
nasza ojczyzna…

szych prowadzo-
ne przez Marty-
nę Maćkowiak.

Dzień Fla-
gi Rzeczypospoli-
tej Polskiej wpro-
wadzono na mocy 
ustawy z 20 lutego 
2004 roku o godle, 
barwach i hymnie.

Paulina Pedryc

Uroczysta sesja rady powiatu
23 maja odbyła się 

uroczysta sesja Rady 
Powiatu Skarżyskiego 
z udziałem m.in. burmi-
strza Cezarego Błacha. 
Podczas sesji wręczone 
zostały m.in. odznaczenia 
państwowe oraz wyróż-
nienia samorządu powia-
towego.

W grupie odznaczo-
nych przez Prezydenta RP znaleźli się Katarzyna Bilska – członek za-
rządu powiatu oraz Stanisław Dymarczyk – kierownik ZGK, którzy 
otrzymali Brązowe Krzyże Zasługi w uznaniu zasług na rzecz dzia-
łalności społeczności lokalnej. Aktu ich wręczenia dokonali wicewo-
jewoda Andrzej Bętkowski oraz starosta skarżyski Jerzy Żmijewski.

Poznaliśmy również laureatów nagród Powiatowe Dęby oraz  
Jaskółka Biznesu.

Nagroda Powiatowe 
Dęby jest wyrazem szcze-
gólnego uznania wybit-
nych osiągnięć w dziedzi-
nie kultury, sztuki, kultury 
fizycznej, działalności spo-
łecznej i przedsiębiorczo-
ści. Otrzymali je Elżbie-
ta Jach (sztuka), Marian 
Starachowski (działalność 
społeczna) oraz Marcin 
Medyński (kultura). 

Nagroda Jaskółka Biznesu przyznawana jest przez Zarząd Powiatu 
Skarżyskiego za promowanie i efektywne korzystanie z usług rynku 
pracy, a jej celem jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz poten-
cjału gospodarczego powiatu skarżyskiego, promowanie aktywności 
przedsiębiorców na rynku gospodarczym, zachęcanie pracodawców 
do zatrudniania osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
oraz promocja usług rynku pracy. Otrzymali je: firma UNINET, firma 
Pokrycia Galwaniczne Zakład Usługowo-Handlowy oraz firma RO-
MER.

Jacenty Kita
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Koncert zespołu MIR

30 kwietnia na scenie suchedniowskiej Kuźnicy wystąpił skarżyski 
zespół muzyczny MIR. 

Przed publicznością wystąpili: Tomasz Juchniewicz - gitara, 
śpiew, Paweł Gnat -  bas, śpiew oraz Igor Jakubowski – perkusja.

Grupa powstała pod koniec 2001 roku, zagrała m.in. na festiwalu 
w Jarocinie w 2007 roku, dotychczas nagrała pięć płyt, a w ubiegłym 
roku ukończyła pracę nad płytą z utworami  do wierszy Czesława  
Miłosza.

(jaki)

XVIII Wiosna Teatralna „Maskarada” 
2016 za nami

111 wykonawców,  
7 zespołów z Suchednio-
wa, Parszowa, Kielc, Gór-
na, barwne i piękne stro-
je – tak w Suchedniowski 
Ośrodku Kultury Kuźni-
ca wyglądała tegoroczna, 
XVIII edycja Wiosny Te-
atralnej Masarada.

Otwarcia przeglą-

du dokonali burmistrz  
Cezary Błach oraz dy-
rektor Kuźnicy Andrzej 
Karpiński: - Organizo-
wana od 18 lat kształtuje 
i rozwija zainteresowa-
nia teatrem promującym 
ciekawy, barwny i bogaty 

styl życia wśród młodego pokolenia. To święto ludzi kochających teatr 
– mówił dyrektor.

Występy oceniało jury w składzie Urszula Bilska i Zenon  
Juchniewicz, które po obejrzeniu oraz wysłuchaniu 7 prezentacji 
konkursowych postanowiło nagrodę główną w postaci  sfinansowa-
nia wycieczki do 300 km przyznać grupie Przedszkolandia z naszego 

przedszkola samorządowego za przedstawienie Przygody Stasia i Nel, 
przygotowane przez Annę Dziób, Magdalenę Biskup, Ludmiłę Chło-
pek, Danutę Pająk i Monikę Kamionkę. Ponadto wyróżnienie otrzy-
mali wszyscy aktorzy z zespołu Puzzle (Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kielce), za przedstawienie 
Wesele, przygotowane przez Mariusza Pomocnika.

Wszystkie zespoły otrzy-
mały pamiątkowe plusza-
ki, a instruktorzy dyplomy 
z podziękowaniami za pra-
cę włożoną w przygotowa-
nie spektakli. Po zakończo-
nych prezentacjach dyrektor 
suchedniowskiej Kuźnicy,  
Andrzej Karpiński wręczył 
nagrody laureatom konkur-

su plastycznego Wiel-
kanoc w sztuce ludowej.  

Imprezę popro-
wadził Tomasz Juch-
niewicz, obsługę tech-
niczną zapewnili 
Paweł Zubiński oraz 
Roman Nieczajew.

Jacenty Kita
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OMKR po raz XVI

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w SOK Kuźnica, odbyły się eliminacje 
miejsko - gminne XXVI Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recyta-
torskiego. W konkursie wzięło udział 15. uczestników. Byli to ucznio-
wie szkół podstawowych w Suchedniowie, Ostojowie i Łącznej.

Jury w składzie: Urszula Bilska z MCK w Ostrowcu Świętokrzy-
skim i Zenon Juchniewicz z CKI w Michniowie, do dalszego etapu 
konkursu, jakim są eliminacje rejonowe, zakwalifikowało następują-
cych recytatorów: Piotr Cieślak – klasa II SSP w Ostojowie, Gabriela 
Margas – klasa II SSP nr 1 w Suchedniowie, Milena Tsaturyan - klasa 
II SSP w Ostojowie, Maja Wydrych – klasa III SSP w Ostojowie, Mar-
cin Kuszewski – klasa VI SSP w Ostojowie, Angelika Potkańska – 
klasa V SSP w Ostojowie.

Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział 
w konkursie.

Paweł Zubiński

Mistrzowie ortografii
W Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-

-Kamiennej, z udziałem naszych uczniów, odbył się XIV Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

Do konkursu łącznie przystąpiło 35 osób z 9. szkół, w tym Zespołu 
Szkół im. Henryka Sienkiewicza  w Suchedniowie oraz  Gimnazjum 
w Suchedniowie. Uczniowie pisali dyktando zatytułowane Żmudna 
harówka Wilhelma.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: szkoła ponadgimna-
zjalna i gimnazjum. W kat. szkół ponadgimnazjalnych IV miejsce za-
jęła Anna Patrka z ZS w Suchedniowie, w kat. gimnazjalnej I miejsce 
Bartłomiej Rasztabiga Gimnazjum w Suchedniowie, II miejsce Nata-
lia Chrząszcz Gimnazjum w Suchedniowie, na V miejscu była Alek-
sandra Zegadło z naszego gimnazjum.

Konkurs wymagał znajomości zasad pisowni i świadomego wy-
korzystywania ich w praktyce. Jak każdy konkurs, odwoływał się do 
rywalizacji i miał za zadanie wyłonić uczniów najlepiej posługujących 
się językiem pisanym. Konkurs ma skłonić młodzież do pracy nad po-
prawną pisowni i zachęcić uczniów do pracy ze słownikiem ortogra-
ficznym.

(jaki)

„Tydzień Bibliotek” za nami
W dniach 8-15 maja 2016 r. w całej Polsce odbyła się XIII edycja 

programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie 

roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwięk-
szenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szero-
kich kręgów społeczeństwa. Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Biblio-
teka inspiruje”.

Z tej okazji Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Suchedniowie 11 maja 
zorganizowała grę plenerową 
Drużyna Pierścienia. Gra mia-
ła charakter plenerowy. Rywa-
lizacja toczyła się zespołowo, 
do walki stanęły 3 drużyny 
w trzyosobowym składzie. 
Zadaniem drużyn było w jak 

najszybszym czasie odnaleźć pierścień przeznaczenia. Aby odnaleźć 
pierścień gracze musieli najpierw zlokalizować  na podstawie fotogra-
fii określone miejsca na terenie miasta, a następnie wykonać w nich  
zadania zlecone przez Agentów Gry.

Natomiast w dniu 13 maja miało miejsce kolejne spotkanie z książ-
ką w ramach cyklu Cała Polska czyta dzieciom. Na głośne czytanie za-
proszeni zostali uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3. W rolę lektorów 
wcielili się: burmistrz Cezary Błach, wiceprezes TPD Beata Słoma, 
czytelnik Biblioteki Jacek Odzimek.

Przez cały Tydzień Bibliotek można było także oglądać wystawę 
prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa 
Szermentowskiego w Kielcach.

Paulina Pedryc

„Wojna Chłopska” w „Kuźnicy”
15 maja w Suchedniowskim Ośrod-

ku Kultury Kuźnica po raz drugi już 
obejrzeliśmy spektakl teatralny w wy-
konaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej 
zatytułowany Wojna Chłopska.

Spektakl jest interpretacją pierw-
szej części dramatu Jonasza Kofty 
pod tym samym tytułem i do tej pory 
był wystawiany sześciokrotnie m.in. 
w MCK w Skarżysku-Kamiennej, Klu-
bie Piękny Pies w Krakowie, MCK 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Amatorską Grupę Teatralną 
tworzą ludzie z Suchedniowa, Kielc 
i Skarżyska-Kamiennej: Anna Zaczek, 
Agnieszka Sochańska, Mariusz Po-
mocnik, Tomasz Juchniewicz i Michał Zaczek.

(jaki)
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Przedszkolaki dbają  o Ziemię
Chronić przyrodę, oszczędzać 

wodę, drzewa szanować, kwiaty 
hodować! - tak przyrzekały nasze 
przedszkolaki w piątek 22 kwietnia 
w Międzynarodowym Dniu Ziemi.

Dzień  Ziemi to w naszym 
przedszkolu coroczna akcja, któ-
rej celem jest promowanie ekologii 
nie tylko wśród najmłodszych, ale 
także wśród dorosłych. Tego dnia  
dzieci  ze wszystkich grup obej-
rzały przedstawienie teatralne pt: 
Królewna Śmieszka i Ekoludki. 

W postacie biorące udział w przedstawieniu wcielili się nauczycie-
le, pracownicy i dzieci z przedszkola. Gościem specjalnym była Pla-
neta Ziemia, która przypomniała dzieciom, jak należy dbać o środo-
wisko naturalne, jakie działania ludzi jej szkodzą a jakie są dla niej 
przyjazne. Po obejrzeniu teatrzyku  przedszkolaki wzięły udział w za-
bawach o charakterze ekologicznym. Jednym z punktów spotkania był 
też Ekologiczny pokaz mody. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowa-
ły specjalnie na ten dzień, stroje wykonane z różnych materiałów: sta-
rych gazet, tektury, folii, butelek plastikowych, zakrętek  i innych su-
rowców wtórnych. Pomysłowość oraz prezentacja dzieci na wybiegu, 

zostały nagrodzone gorącymi brawami. Każda z grup zaprezentowała 
również wykonane wspólnie z paniami Ekoludki, które przyozdobiły 
przedszkolną szatnię. I tak powstały: Pani Słoneczko, Eko - Metalik, 
Lusia Śmieciusia, Eko - Elegant oraz Mucia Lucia - Pogromca śmie-
ci. Po uroczystym złożeniu przyrzeczenia, wszystkie grupy otrzymały 
odznaki Przyjaciela Przyro-
dy - Ekoludka, stając się jed-
nocześnie przyjaciółmi pla-
nety Ziemi.

Po wspólnej zabawie 
w przedszkolu wyruszyli-
śmy na zielony przemarsz 
ulicami miasta. Dzieci  przy 
dźwiękach piosenek eko-
logicznych,  niosąc zielone 
baloniki zachęcały miesz-
kańców naszego miasta do ekologicznego stylu życia i promowania 
działań przyjaznych środowisku. Dzień ten był podsumowaniem ca-
łego tygodnia pracy, podczas którego przedszkolaki omawiały tema-
tykę ekologiczną, poznawały sposoby ochrony środowiska, zasady se-
gregacji odpadów oraz przygotowywały prace z surowców wtórnych. 

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów 
na pokaz mody ekologicznej a poprzez to uatrakcyjnienie obchodów 
Dnia Ziemi.

Ludmiła Chłopek

Wycieczka przedszkolaków po Ziemi Świętokrzyskiej
W czwartkowy poranek, 19 maja, na 

placu przedszkolnym zrobiło gwarno. A to 
w związku z wycieczką autokarową naszych 
wychowanków do Kurozwęk i Szydłowa. 
Wielu z nich w tak daleką podróż jechało 
po raz pierwszy bez rodziców. Wszyscy byli 
podekscytowani i nie mogli się już docze-
kać kiedy wsiądą do autokaru. Po spraw-
dzeniu stanów technicznych pojazdów mo-
gliśmy wreszcie wyruszyć w drogę. 

Pierwszym przystankiem był Bodzentyn, gdzie przy ruinach zamku 
biskupów krakowskich pochodzącego z drugiej połowy XIV w., zjedliśmy 
śniadanie. Niegdyś zamek był wielką rezydencją, na którą składał się m.in. 
ogród włoski rozciągający się do terenu pobliskiego kościoła, zwierzyniec 
i budynki gospodarcze. W czasach największej świetności sam zamek 
składał się z trzech skrzydeł z dziedzińcem w środku, posiadał jedną wie-
żę wykorzystywaną na więzienie. Całość była otoczona murem. Obecnie 
zachowały się wysokie ściany z otworami okiennymi oraz XVII – wieczny 
portal wykonany z czerwonego piaskowca. 

Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do Kurozwęk – miasta, które 
swoją nazwę zawdzięcza pierwotnym właścicielom Kurozwęckim. Tutej-
szy pałac z XIV w. został zbudowany jako budowla obronno – mieszkalna. 

Z pierwotnej budowli zostały 
tylko fragmenty gotyckich mu-
rów i fosy. Na przełomie kolej-
nych stuleci wielokrotnie była 
przebudowywana co nadało jej 
bardziej reprezentacyjny cha-
rakter. 

W Kurozwękach od 2000 
r. znajduje się jedyna w Polsce 
hodowla bizonów amerykań-

skich. Mogliśmy je obejrzeć z bliska dzięki bizon – safari. Przejażdżka wo-
zem z przewodnikiem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko 
wśród przedszkolaków, lecz także wśród opiekunów. Najbardziej podoba-
ły się najmniejsze bizony, które nie dawno przyszły na świat. Pani prze-
wodnik ciekawie opowiedziała nam o bizonach oraz ich życiu w hodowli. 
Oprócz safari z bizonami dużym zainteresowaniem cieszyły się zwierzęta 
w mini zoo oraz sztuczny bizon o rozmiarach zbliżonych do rzeczywi-
stych, z którym wszyscy chcieli mieć 
pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie 
pobytu w Kurozwękach dzieci zaopa-
trzyły się w pamiątki i upominki. 

Ostatnim punktem naszej wy-
cieczki był Szydłów - niewielkie mia-
steczko w województwie święto-
krzyskim ze świetnie zachowanym 
średniowiecznym układem prze-
strzennym z murami obronnymi, po-
zostałościami zamku i bramami miej-
skimi, dzięki czemu czasem bywa 
nazywany polskim Carcassonne. Historia Szydłowa sięga XII wieku, ale 
to na XIV i XV stulecia przypadł okres największego rozkwitu. Kazimierz 
Wielki otoczył miasto murami obronnymi z trzema bramami, rezydencję 
królewską przekształcił w warowny zamek oraz wzniósł kościół. Powsta-
ła w ten sposób obronna warownia o powierzchni 6,5 ha, będąca jedną 
z kilkunastu największych, broniących granic Małopolski. Na przestrzeni 
wieków miasto i zamek były nękane licznymi pożarami oraz najazdami 
nieprzyjaciela, lecz za każdym razem udawało się go  odbudować. Dopiero 
w wieku XVIII popadł w ruinę. Zaś w XX w. przeprowadzono wiele prac, 
aby odbudować mury obronne wraz z zamkiem. 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń i radośni udaliśmy się do autokarów. Po-
goda nam dopisała, było słonecznie i ciepło, więc wycieczka również pod 
tym względem się udała. Szczęśliwie dotarliśmy do przedszkola, gdzie już 
czekali na swoje pociechy stęsknieni rodzice. 

Justyna Pałgan
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Dzień Języków Obcych w SSP w Ostojowie
10 maja w Samo-

rządowej Szkole Pod-
stawowej w Ostojowie 
obchodzono Dzień Ję-
zyków Obcych. W tym 
roku szkolnym każda 
klasa – rozwijając swoją 
świadomość kulturową 
- przygotowała mapę 
mentalną dotyczącą 
któregoś z mniej zna-
nych państw członkow-

skich UE (Słowacji, Luksemburga, Malty, Rumunii, Cypru, Estonii, 
Łotwy i Litwy). 

Wszystkie klasy 
wywiązały się z zada-
nia wzorowo. Dzie-
ci zgodnie uznały, że 
sercem każdej mapy 
musi zostać język obo-
wiązujący w danym 
kraju, ponieważ jest to 
źródło wszelkiego po-
znania świata. Innymi 
informacjami umiesz-
czonymi na pracach były przysłowia, słowa w języku polskim pocho-
dzące z danego języka, podobne słowa istniejące w języku polskim 
i języku kraju, którego dotyczyła mapa, oraz przeróżne inne ciekawe 
informacje o krajach UE.

Uczniowie z Ostojowa uczcili Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książ-
ki i Praw Autorskich to święto 
ustanowione w 1995 roku przez 
UNESCO. Jest obchodzone na 
całym świecie 23 kwietnia. Jego 
ideą jest promowanie czytelnic-
twa i edytorstwa oraz przypo-
mnienie o tym,  jak ważna jest 
prawna ochrona własności inte-
lektualnej. Data 23 kwietnia nie 
jest przypadkowa. W tym dniu 
na przestrzeni wieków urodziło 
się lub zmarło wielu wybitnych 
twórców literackich. 

Uczniowie SSP w Ostojowie 
uczcili ten dzień happeningiem. 
Barwny korowód bajkowych po-
staci zwracał uwagę mieszkańców 
na  potrzebę czytania. Uczniowie  
pokazywali przechodniom pla-
katy z hasłami zachęcającymi do 
czytania oraz tabliczki z cytatami 

znanych ludzi, którzy zachwalali czytanie. W ramach godzin świetlicy 
szkolnej odbyła się  prezentacja bajkowych strojów, a także konkurs 
„Zgadnij, jaka to bajka”. Wykorzystano w nim ilustracje do ulubio-
nych książek, które dzieci wykonały kilka dni wcześniej. Dzień ten był 
okazją do zwrócenia uwagi na to, że każdy powinien czytać. Nie tylko 
dlatego, że książki to nasze dziedzictwo kulturowe, ale także ze wzglę-
du na to, że dają one możliwość zdobywania wiedzy.

Uczniowie SSP w Ostojowie w pracowniach 
artystycznych kieleckiego „Plastyka”

Wizyta w Zespo-
le Państwowych Szkół 
Plastycznych im. Jó-
zefa Szermentowskie-
go w Kielcach była dla 
uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Ostojowie 
podsumowaniem ich 
wiedzy o dziedzinach 
plastyki i okazją do 
poznania praktycz-

nych działań artystycznych w zakresie podstawowych środków wy-
razu plastycznego. 

Uczniowie z Ostojowa zwiedzili pracownie: ceramiki, rzeźby, tech-
nik graficznych, meblarstwa, tkaniny artystycznej. Największą atrak-
cją była wizyta w pracowni rysunku i malarstwa, gdzie prowadzący 
zajęcia z licealistami p. Jordan Sobierajski zaproponował uczniom 
wspólne komponowanie martwej natury i wykonanie szkiców ry-
sunkowych. Pod-
czas pracy udzie-
lał konsultacji 
w zakresie rysun-
ku artystycznego. 
Na zakończenie 
warsztatu wysoko 
ocenił wyobraźnię 
i walory artystycz-
ne prac naszych 
uczniów.  Ucznio-
wie z Ostojowa 
skorzystali z zajęć artystycznych, zobaczyli szkołę i poczuli niepowta-
rzalną atmosferę panującą w Plastyku.

Wśród najlepszych recytatorów województwa 
świętokrzyskiego

Wielkim sukcesem trzech uczennic z Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Ostojowie był występ w gronie najlepszych recytatorów 
województwa świętokrzyskiego. 

5 maja w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kiel-
cach uczestniczyły one w etapie wojewódzkim XXVI Ogólnopolskiego 

Małego Konkursu Recytatorskiego. 
Milena Tsaturyan (klasa II), 

Maja Wydrych (klasa III), Ange-
lika Potkańska (klasa V) wygrały 
wcześniej eliminacje gminne i po-
wiatowe. Te ostanie odbyły się 4 
maja w Miejskim Centrum Kultu-
ry w Skarżysku-Kamiennej. Wzię-
li w nich udział uczniowie ze szkół 
podstawowych z powiatu skarży-
skiego. Jury w składzie: Barbara 
Kurek - instruktor teatralny- or-

ganizator finału ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego 
w Starachowicach i Monika Kowalczyk-Kogut - instruktor teatralny 
i dyrektor Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- Kamiennej przy-
znało  4 nominacje, w tym aż trzy dla uczennic z Ostojowa.  

Gratulujemy sukcesu!



Gazeta Suchedniowska c z e r w i e c  201616

„Muzyczna Majówka” z „Kuźnicą”
21 maja , w sobotnie, wio-

senne popołudnie, w amfite-
atrze SOK Kuźnica, odbyła się 
Muzyczna majówka. W progra-
mie imprezy znalazły się wystę-
py wokalistek: Wiktorii Bogu-
siewicz, Kingi Matli i Justyny 

Rochniak, koncert Orkiestry Dętej działającej przy suchedniowskiej 
Kuźnicy, która pod batutą majora Stefana Malinowskiego wykonała 
znane, zwłaszcza starszemu pokoleniu, utwory. Finałem imprezy był 
występ zespołu Hypoxia. W trakcie około 
półgodzinnego koncertu zespół zaprezento-
wał kilka mocnych, grungè owych kompozy-
cji własnego autorstwa. Dodatkową atrakcją 
był konkurs z nagrodami, którego tematem 
były przysłowia, powiedzonka, sentencje, 
poprowadzony przez Zenona Juchniewicza. 

Oprawę gastronomiczną imprezy zapew-
niły Michniowianki z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Michniowie, serwując tradycyjne 
dania np. pierogi, groch z kapustą. Repertu-
ar występujących był bardzo zróżnicowany, można by rzec, że każdy 
znalazłby tu coś dla siebie. Mimo iż pochmurne niebo początkowo bu-
dziło obawy, ostatecznie obyło się bez ulewy. Muzyczna majówka jest 
cykliczną imprezą, organizowaną co roku przez suchedniowską Kuź-
nicę.

Paweł Zubiński

r oz M a i to ś c i

Klub Seniora Kreatywni  
informuje, że rozpoczyna się  realizacja projektu pod nazwą

Emerycie,  trwaj w rozkwicie!
Zapraszamy Suchedniowskich Seniorów  (60+)
do udziału w niżej wymienionych  działaniach,  

realizowanych w terminie od 1 czerwca  do 31 sierpnia 2016 

DZIAŁANIE TERMIN
Wyjazd do teatru w Kielcach czerwiec
Wyjazd do filharmonii  w Kielcach lipiec
Wyjazd do Muzeum Narodowego w Kielcach lipiec
Wyjazd do Multikina w Kielcach sierpień
Wyjazdy na pływalnię raz w miesiącu
Spacery (mile widziane kijki), dwa spacery 
zakończone ogniskiem 

raz w miesiącu

Angielski dla początkujących – 26 godzin lipiec - sierpień
Warsztaty fotograficzne sierpień
Warsztaty : „Jak przygotować dobry projekt? sierpień

Dokładne terminy będą podawane na bieżąco w formie ogłoszeń 
na stronie www.suchedniów.pl, na tablicy ogłoszeń w SOK Kuźnica 
oraz na słupach ogłoszeniowych w mieście. 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w wybra-
nych działaniach pod nr tel. 510 485 322.                         

W związku z ograniczoną liczbą miejsc będziemy uwzględniać ko-
lejność zgłoszeń. 

Udział we wszystkich działaniach jest b e z p ł a t n y ! 
Serdecznie zapraszamy!!

Projekt Emerycie trwaj w rozkwicie! realizowany jest w ra-
mach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finanso-
wanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  
w ramach projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. 
Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez ani-
mację oraz udzielanie małych grantów.

Z książką od przedszkola do …
25 kwietnia 

w  przedszkolu 
w Ostojowie odby-
ła się lekcja biblio-
teczna przeprowa-
dzana przez. Ilonę 
Krogulec i Dariu-
sza Żołądka - pra-
cowników Miejsko 
– Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. 
Jana Pawła II w Su-
chedniowie. Dzieci 
z ogromnym zacie-
kawieniem ogląda-
ły różnego rodza-

ju książki, które można wypożyczyć w suchedniowskiej bibliotece. 
Z dużym zainteresowaniem wysłuchały bajki, która  zachęciła je do 
dyskusji na temat ich ulubionych bohaterów. Dziecięca fantazja i wy-
obraźnia pobudzona czytanym utworem zaowocowała kolorowymi 
pracami plastycznymi. Na zakończenie każde dziecko otrzymało kar-
tę Przyjaciel Biblioteki, a goście własnoręcznie wykonane przez dzieci 
kolorowe laurki.

Dwóch poetów zmagało się na słowa
W piątkowy wieczór 20 maja 2016 r. w Suchedniowskim Ośrod-

ku Kultury Kuźnica odbył się poetycki pojedynek na słowa pn. Po-
etów Dwóch. Suchedniowianin Emil Tokarczyk oraz pochodzący 
z Krakowa, a aktualnie mieszkający w Kielcach Szczęsny Wroński, 
przy dźwiękach muzyki klasycznej, zaprezentowali zgromadzonej pu-
bliczności swe wiersze. Gość zaprezentował wiersze z ostatnio wyda-

nego tomiku pt.: Czas rozpocząć (m.in.: Szkło, Samokrytyka, Ręka, 
Zrozumieć psa, Poetów dwóch), Emil Tokarczyk zaś z tomiku Flow 
(m.in.: A co, Mane Tekel Fares, Flow, Duszo bratnia, Delikatni, Foto-
nowy maj).

Całość spotkania ubarwiła oprawa muzyczna w wykonaniu kie-
leckich muzyków, Ali Zawiszy (gitara akustyczna) i Arka Bednar-
skiego (gitara klasyczna) – stworzyli oni swą grą niesamowity nastrój 
będący wspaniałym dopełnieniem prezentowanej przez poetów liryki. 
Podczas wieczoru poetyckiego odbył się także turniej jednego wier-
sza, w którym swe utwory zaprezentowali: Mirosław Pardela, Tomasz 
Piwko oraz Barbara Wrońska.

Spotkanie zgromadziło wysublimowaną, zainteresowaną poezją 
publiczność i jest wspaniałym prognostykiem na przyszłość, wskazu-
jącym na to, że warto kontynuować tego typu wieczory z poezją i lite-
raturą w suchedniowskiej Kuźnicy.

Paweł Zubiński
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i n f o r M ato r  lo k a l n y

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
Godziny otwarcia:     
- poniedziałek 8.00 - 16.00
- wtorek -piątek 7.30 - 15.30  
sekretariat@suchedniow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej  
www.suchedniow.bip.doc.pl
Telefony:
CENTRALA: 
41 25-43-186; 41 25-43-250; 41 25-43-281; 41 25-43-246;
41 25-43-002 ; 41 25-43-090; 41 25-43-485; 
Burmistrz Cezary Błach
Przyjęcia interesantów:
Piątek w godz. 7.30 - 12.30
Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl
   
Telefony alarmowe 
•	 Europejski	Numer	Alarmowy:	112
•	 Pomoc	medyczna:	999
•	 Straż	pożarna:	998
•	 Policja:	997
Pogotowie Energetyczne:
•	 tel.	991
Pogotowie Gazowe:
•	 tel.	992
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:
•	 tel.		dyżurny		41	39	51	205
•	 tel.		sekretariat	41	39	51	206

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH
z dnia 17 maja 2016 r.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SUCHEDNIÓW
ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Suchedniowie przy ulicy 
Dawidowicza 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym, częściami wspólnymi 
budynku   i oddaniem w użytkowanie wieczyste  udziału w działce nr 6553/7 o  

powierzchni 0,0315 ha.
1. Adres nieruchomości:  Suchedniów ul. Dawidowicza 12/2.
2. Opis nieruchomości:
 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,45 m2 z przynależnym 

pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) o powierzchni 3,23 m2, położony 
w budynku wielorodzinnym w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza 12 wraz 
z udziałem wynoszącym 5068/81825  w częściach wspólnych budynku 
oraz ułamkową częścią w prawie użytkowania wieczystego  w gruncie – 
działce nr geod. 6553/7 o powierzchni 0,0315 ha, objętej księgą wieczystą   
nr KI1R/00014085/2  prowadzoną przez V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego  w Skarżysku – Kamiennej.

3. Przeznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze 
czteropiętrowego budynku wielorodzinnego, składa się z przedpokoju, trzech 
pokoi, kuchni  i łazienki.

4. Obciążenie i zobowiązania dotyczące nieruchomości: nieruchomość nie jest 
obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

5. Forma i tryb zbycia: sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
przynależnej do lokalu ułamkowej części gruntu.

6. Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg nieograniczony: 
11.03.2016r. II przetarg nieograniczony:12.05.2016 r.

7. Cena wywoławcza: 98 000,00 zł
8. Termin i miejsce rokowań: 23 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, w 
sali konferencyjnej (I piętro). Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać 
dokument potwierdzający tożsamość.

9. Zaliczka: 9 800,00 zł.
Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 czerwca 2016 r. na rachunek Gminy  

w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68852000072001000558530001  
lub w kasie Urzędu z opisem „zaliczka do rokowań na sprzedaż lokalu”.

10. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest złożenie do dnia 20 
czerwca 2016 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 
Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. 
Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z 
dopiskiem „Rokowania na sprzedaż lokalu”.

11. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający jest 

osobą prawną lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę w złotych nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej 

zapłaty;
– numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona zaliczka w przypadku 

nie wygrania rokowań
– do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
12. Zgłoszenie i wszystkie oświadczenia załączone do niego winny być podpisane 

przez Zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku 
reprezentowania Zgłaszającego przez pełnomocnika  - do zgłoszenia należy 
dołączyć pełnomocnictwo.

13. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała rokowania, 
zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w wyznaczonym dniu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży. Zaliczka 
ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia dla uczestnika, który rokowania wygrał. 
Pozostałym uczestnikom wpłaconą zaliczkę zwraca się następnego dnia po 
zakończeniu rokowań.

14. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaż ponosi Nabywca.
15. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn oraz 

zamknięcia rokowań bez wybrania Nabywcy nieruchomości.
16. Lokal będzie można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

pracownikiem Urzędu  tel. 41/ 25 43 186 w. 36 (Lucyna Kołda).
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach
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150. rowerzystów na 8 trasach

W sobotę 21 maja odbył się XII Suchedniowski Rajd Rowerowy 
Góry Świętokrzyskie 2016 zorganizowany przez Suchedniowskie Sto-
warzyszenie Cyklistów. W tym roku uczestnicy mieli  do wyboru 
osiem tras zaczynając od 15  km, a kończąc na 100 km (przeznaczone 

dla rowerów szosowych oraz górskich). W rajdzie wzięło udział 150. 
uczestników. Zaplanowany tydzień wcześniej rajd został przełożony 

ze względu na złe warunki atmosferyczne. 
Start rajdu odbył się  na terenie OSiR Suchedniów ul. Ogrodowa, 

gdzie uczestników amatorskiego uprawiania kolarstwa powitał Grze-
gorz Michnowski. O trasach mówił Tomasz Kutwin. Tuż po 10.00 

zabezpieczeni przez suchedniowskich policjantów uczestnicy rajdu 
wyruszyli w stronę Bodzentyna. Na trasie spotykaliśmy całe rodziny. 
Jedni rajd traktowali jako sportowe wyzwanie, inni jak piknik rodzin-
ny. Mieliśmy również okazję spotkać 83.letniego Ryszarda Wronę 
z Bliżyna, dla którego życie zaczyna się po osiemdziesiątce. Faktycznie, 

można go spotkać niemal 
na wszystkich trasach lo-
kalnych rajdów rowero-
wych czy też marszobie-
gów.

Z powrotem pierw-
si docierali na metę już 
po 13.00. Tu dzielili się 
wrażeniami, wymienia-
li uwagi na temat trasy, 
sprawności i użyteczno-

ści sprzętu.
Od godziny 14.00 na terenie ośrodka działał grill z ciepłym po-

częstunkiem, godzinę później rozdane zostały pamiątkowe dyplo-
my i gadżety, nastąpiło również losowanie nagród ufundowanych 
przez sponsorów.

W tym roku patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Święto-

krzyski Agata Wojtyszek, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Święto-
krzyskiego, Urząd Mia-
sta i Gminy Suchedniów, 
Sklep Suport - dystrybutor 
rowerów marki Giant.

Jacenty Kita
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Rycerze Kolumba dla rodziny
Od 4. lat Rycerze Kolumba w Suchedniowie aktywnie włącza-

ją się w sportowo-rekreacyjne życia naszj społeczności lokalnej.  
21 maja w Parafial-
nym Ośrodku Kultu-
ry Chrześcijańskiej 
odbył się IV Rodzin-
ny Turniej Tenisa 
Stołowego. W spor-
towo-piknikowej at-
mosferze rywalizo-
wało ponad 30. osób 
w kilku kategoriach 

wiekowych, a nad 
prawidłowym prze-
biegiem rozgrywek 
czuwali sędziowie 
Krzysztof Piątek 
oraz Leon Zuba.

Po kilku go-
dzinnych zmaga-
niach, w trakcie 
których również 
grillowano, wyniki 

ogłosił Wielki Rycerz Tadeusz Barański. Wspólnie z organizatora-
mi nagrody wręczył kapelan suchedniowskich rycerzy ks. Wojciech  
Marchewka.

W kategorii debel rodzinny I miejsce zajęli Bartosz i Grzegorz 
Kubiccy, II – Bartłomiej i Marcin Przybylscy, III – Nina i Norbert 
Łakomiec a IV – Dariusz i Hubert Zaród. Wśród kobiet zwycięży-
ła Edyta Adamiec przed Joanną Kubicką, wśród mężczyzn pierw-
szy był Ireneusz Curyl przed Krzysztofem Piątkiem i Grzegorzem 

Kubickim. W grupie młodziczek na pierwszym miejscu uplasowała 
się Nina Łakomiec, druga była Ola Miernik a trzecia Natalia Kłys. 
Z kolei wśród młodzików I był Bartłomiej Kubicki, II – Norbert  
Łakomiec a III – Konrad Sułek. Kolejne miejsca zajęli Łukasz Tu-

mulec, Bartłomiej Przybylski oraz Hubert Zaród. Najlepsi młodzi-
cy młodsi to: Jakub Przeworski, Piotr Kubicki, Kacper Skarbek, 
Jan Kozłowski i Stanisław Szymczyk. W ostatniej grupie wiekowej 

– juniorów młodszych – kolej-
ność była następująca: Jakub 
Babiarz, Jakub Szafraniec,  
Witold Szymczyk, Krzysztof 
Odzimek i Kacper Ślusarczyk.

Wszyscy otrzymali pa-
miątkowe medale i dyplomy 
a zwycięzcy puchary z nagroda-
mi rzeczowymi.

Jacenty Kita
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