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*  kolejne środki finansowe pozyskane,
*  burmistrz z absolutorium i z wotum zaufania,
*  jest porozumienie w sprawie budowy ronda 

obok Tesco,
*  przetarg na budowę kompleksu  

sportowego rozstrzygnięty,
*  promocja sieci usług i zaproszenie  

na konferencję naukową,
*  Leśna Droga Krzyżowa,
*  w Michniowie zapachniało miętą,
*  KGW Mostki i zespół Skokoltiwi świętują jubi-

leusz.
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Pieniądze na wyjazd dla 
Zdzisława Włodarczyka 
przekazane

Znany suchedniowski działacz spor-
towy Zdzisław Włodarczyk we wrze-
śniu pojedzie do Wenecji na Mistrzostwa 
Europy Masters. Wystartuje w kat. 75+, 
a to wszystko dzięki Katarzynie Pająk, 
która zainaugurowała zbiórkę pieniędzy 
na ten wyjazd. 

Zebrano łącznie 10.561 złotych.
Czytaj na str. 23

76. rocznica pacyfikacji Michniowa
W Michniowie w Mauzoleum 

Martyrologii Wsi Polskich od-
były się w piątek 12 lipca głów-
ne uroczystości upamiętniające 
pacyfikację wsi przez Niemców. 
W dniach 12-13 lipca 1943 r. 
Niemcy zamordowali 204 oso-
by, w tym 47 dzieci, najmłodsze 
z nich – Stefan Dąbrowa - miało 
9 dni.

Czytaj na str. 2-3, 
 fotorelacja na str. 24

„Świętojanki ‘2019” za nami
Zespół Luxtorpeda do 

czerwoności rozgrzał su-
chedniowską publiczność 
podczas tegorocznych 
Świętojanek. Innych atrak-
cji też nie zabrakło. Poza 
blokiem artystycznym 
Kuźnicy nie mogło zabrak-
nąć konkursu na najpięk-
niejszy wianek, poszukiwania kwiatu paproci, puszczania wianków, a całość 
zakończył pokaz sztucznych ogni oraz dyskoteka.

Czytaj na str. 12-13

Nagrody dla przedsiębiorców
28 czerwca naj-

wyższe odznaczenia 
nadane przez Zarząd 
Główny Związku 
Rzemiosła Polskie-
go otrzymali suche-
dniowscy przedsię-
biorcy. Platynowy 
medal im. Jana Kilińskiego otrzymał Henryk Krasowski, złote medale 
Stanisław Sołkowicz i Kazimierz Mikołajczyk, a honorowe odznaki 
Monika Kozłowska i Mariusz Burys.

Czytaj na str. 11
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W Michniowie w Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich odbyły się w piątek 12 lipca głów-

ne uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi 
przez Niemców. W dniach 12-13 lipca 1943 Niem-
cy zamordowali 204 osoby, w tym 47 dzieci, naj-
młodsze z nich – Stefan Dąbrowa - miało 9 dni. 

Samorząd Suchedniowa na uroczystościach re-
prezentował poczet sztandarowy oraz prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, 

76. rocznica pacyfikacji Michniowa
wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Kuszew-
ska, burmistrz Cezary Błach oraz zastępca bur-

mistrza Dariusz Miernik.
Ponadto swą obecnością uroczystość uświetni-

li: mieszkańcy wsi Michniów oraz Wojciech Ko-
larski, reprezentujący Prezydenta RP Andrzeja 

Dudę, sekretarz stanu w jego kancelarii, Maria 
Zuba, reprezentująca Marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego, poseł na Sejm RP, Krzysztof 
Lipiec, reprezentujący Prezesa Rady Ministrów 

Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm RP, 
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi, Agata Wojtyszek, reprezentują-
cą ministra spraw wewnętrznych i administracji  

Elżbietę Witek, wojewoda świętokrzyski, Anna 
Krupka, wiceminister sportu i turystyki, Piotr 

Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. 
Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele 
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władz województwa świętokrzyskiego, Andrzej 
Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, czło-

nek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
Marcin Piętak, dyrektor gabinetu marszałka 
województwa świętokrzyskiego, władze i przed-
stawiciele samorządów powiatowych i gmin-
nych, przedstawiciele duchowieństwa oraz służb 

mundurowych, Wojska Polskiego, Policji, Straży 
Pożarnej, Lasów Państwowych oraz inne instytu-
cje państwowe i samorządowe, delegacje repre-
zentujące spacyfikowane wsie polskie w czasie II 
wojny światowej, kombatanci, przedstawiciele 
szkół, harcerze, poczty sztandarowe.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej. Po 
jej zakończeniu przemówienia okolicznościowe 
wygłosili zaproszeni goście. W części artystycz-
nej wystąpił zespół Michniowianie oraz Dziecię-
cy Zespół Miniaturka pod kierunkiem Szczepana 
Królikowskiego. Na zakończenie uroczystości  
przed mogiłą zamordowanych złożono wieńce.

Ważnym elementem uroczystości ku czci ofiar 
pacyfikacji była wystawa, przygotowana przez 
Muzeum Wsi Kieleckiej, zatytułowana Zabić, 
zrujnować, zniszczyć. Straty wojenne Kielecczyzny 
w II wojnie światowej 1939-1945. Ekspozycja do-
kumentuje mordy, popełniane przez okupanta 
niemieckiego na mieszkańcach ziemi kieleckiej, 

zniszczenia materialne budynków, zabytków, 
obiektów przemysłowych i grabieże dóbr kultury, 
a także opowiada o planie i realizacji niszczenia 
narodu: wywozie do obozów pracy, przesiedle-
niach i obowiązkowych kontyngentach nakłada-
nych na ludność.

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w ga-
wędzie historycznej, która odbyła się w Centrum 
Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie.

Warto wspomnieć, że w dniu 12 lipca 2019 r. 
w całej Polsce po raz drugi obchodzono Dzień 
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Jacenty Kita

Cztery kolejne umowy  
w ramach LGD podpisane

W piątek 5 lipca w siedzibie LGD Wokół Łysej 
Góry w Bielinach podpisano 18 umów w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Cztery z nich dotyczą 
Gminy Suchedniów. Opiewają one na łączną kwo-
tę 32.500 złotych.

Dwie umowy podpisali burmistrz Cezary 
Błach i skarbnik gminy Urszula Nowak. W ra-
mach działania 1.1.3. Systemy i narzędzia promocji 
i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów 
dziedzictwa lokalnego LGD umowa dotyczy pro-
jektu pod nazwą Suchedniów. Zmienne – stałe 
– wydanie publikacji promocyjnej w postaci al-
bumu (6.250 zł) oraz w ramach działania 1.1.5 
Organizacja wydarzeń i działań na obszarze LGD 
na ten sam projekt dofinansowanie wyniesie 
10.000 zł.

Natomiast Paweł Zubiński i Zenon Juch-
niewicz w imieniu Stowarzyszenia Kuźniczy Krąg 
podpisali umowę w ramach działania 1.1.3. na 
projekt pod nazwą Przełomowe życie. Wspomnie-
nia Janusza Trzebińskiego (6.250 zł) oraz na pro-
jekt w ramach działania 1.1.5. pod nazwą KAWKA. 
Konfrontacja Amatorskich Widowisk Kabaretowych 
(10.000 zł).

Jacenty Kita
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27 czerwca odbyła się IX w tej kadencji sesja 
Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Krzysz-
tof Adamiec, przewodniczący rady, sekretarzem 
obrad był Arkadiusz Pająk. 

Po przyjęciu porządku obrad burmistrz Ceza-
ry Błach oraz przewodniczący rady podziękowali 
naszym strażakom, którzy podczas powiatowych 
obchodów Święta Strażaka otrzymali medale Za 
zasługi dla pożarnictwa. Złoty medal otrzymał dh 
Paweł Lasocki, srebrne: Cezary Błach, Piotr 
Sufin i Paweł Więckowski, brązowe: Paweł 
Kozieł i Łukasz Sufin.

Pytania, wnioski i interpelacje
W czasie przeznaczonym na wystąpienia za-

proszonych gości Ewa Antosik wnioskowa-
ła o oczyszczenie i wykoszenie rowów przy ul. 
Partyzantów, oczyszczenie rynienek przy sta-
rej siódemce, pytała o podwyżki cen wody 
w spółdzielni mieszkaniowej oraz wnioskowała 
o opracowanie projektu budowy ul. Harcerskiej 
i Partyzantów. Alicja Mańturz zgłosiła potrze-
bę wykoszenia rowów oraz oczyszczenie przepu-
stów w Michniowie. 

Wnioski i zapytania składali radni. Marcin Pa-
łac zgłosił wniosek o likwidację wysepki na wy-
sokości Biedronki, za którą kierowcy nakręcają 
w stronę Ostojowa, powodując duże zagrożenia 
na drodze. Radny zauważył też, że na ul. Zagór-
skiej występują problemy po dużych opadach 
deszczu. Wiesław Biskup pytał o budowę ronda 
koło sklepu Tesco (piszemy o tym na str. 6), wnio-
skował też o naprawę i poprawę odwodnienia na 
ul. Leśnej, Placowej i Józefów. Waldemar Kro-
gulec podziękował burmistrzowi za skuteczną 
interwencję w sprawie zwiększenia liczby patroli 
drogówki w Mostkach, a Arkadiusz Pająk zgło-
sił potrzebę naprawy ul. Przechodniej i Granicz-
nej. Eugeniusz Zegadło zwrócił uwagą na to, 
że po ostatnich ulewach rozmyta została droga 
między ul. Koszykową a Ostojowem, a Krzysztof 
Adamiec prosił burmistrza o przedstawienie in-
formacji na temat modernizacji ul. Powstańców.

Burmistrz odpowiada
Najpierw burmistrz zauważył, że prace po-

rządkowe oraz naprawy ulic i dróg są prowadzo-
ne cały czas, ale wpływ na ich tempo ma pogoda. 
Bardzo duże straty w infrastrukturze drogowej są 
po ostatnich ulewach. Będą one systematycznie 
naprawiane. Burmistrz wyjaśnił, że po zmianie 

przepisów to nie Rada Miejska, ale Wody Polskie 
ustalają ceny wody raz na trzy lata, ale co roku 
są one wyższe. Dodał, że rada podjęła uchwałę 
w sprawie dopłat do cen wody i ścieków. Ul. Za-
górska jest drogą powiatową, ale gmina wysłała 
już kolejne pismo do powiatu w sprawie korekty 
systemu odwodnienia. 

O ul. Powstańców
Bardzo obszernie burmistrz wypowiedział się 

na temat ul. Powstańców. -Na tę inwestycję cze-
kamy bardzo długo. Ale jest ona droga i skompli-
kowana. Zakres prac jest duży i obejmuje wymianę 
sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, przebudowę 
sieci energetycznej, budowę kanalizacji deszczowej, 
nowej nawierzchni drogi i miejsc parkingowych – 
wyjaśniał Cezary Błach.

Dalej burmistrz obszernie przedstawił zabiegi 

o pozyskanie dofinansowania na tę inwestycję.  
- Na dzisiaj według kosztorysu prace te są szacowa-
ne na 7.342.924 złotych. Znając realia naszego bu-
dżetu będzie nam ciężko zrealizować tę inwestycję 
z własnych środków, dlatego staramy się pozyskać 
środki zewnętrzne. Dosyć dawno udało się pozyskać 
kwotę 1.115.705 zł na przebudowę sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej ze środków unijnych. Mieliśmy 
również pozyskaną dotację z programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury z dofinanso-
waniem na ponad 2 miliony na część drogową. 

Na tej podstawie mieliśmy zaplanowaną reali-
zację inwestycji na rok 2019. Rozmawialiśmy nie-
jednokrotnie, że trudno będzie to zrealizować w tak 
krótkim terminie, że jeżeli wypadnie coś nieprzewi-
dywanego, to nie będziemy w stanie tej inwestycji 
zrealizować. Ostateczne potwierdzenie otrzyma-
nia tej dotacji nastąpiło dopiero w kwietniu 2019 

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

roku, natomiast warunek był taki, żeby zrealizo-
wać prace i je rozliczyć do października 2019 roku. 
Czyli wyobraźmy sobie, że ogłaszamy przetarg 
maj, czerwiec i mamy skończyć do października, 
to jest nierealne. Ja z tej dotacji zrezygnowałem. 
W międzyczasie podjęliśmy równoległe działania 
w związku z pojawieniem się funduszu dróg samo-
rządowych, gdzie można uzyskać dofinansowanie 
w wysokości do 80% kosztów. Został złożony wnio-
sek na realizację tej inwestycji. Tutaj bardzo nam 
pomogły warunki tego konkursu, bo nie były to już 

inwestycje jednoroczne, ale można je realizować 
w cyklu trzyletnim. 

Cały zakres prac przy ulicy Powstańców został 
podzielony na trzy etapy, na okres trzyletni, tj. 
2019-2021, co pozwoli na zmniejszenie uciążliwości 
dla mieszkańców. Wnioskowana dotacja to ponad 
4 miliony. Jednocześnie musieliśmy podjąć działa-
nia w Urzędzie Marszałkowskim, aby umowę pod-
pisaną w maju na dotację tę, o której mówiłem, 
(wodno-kanalizacyjną), na której realizację mieli-
śmy podpisaną umowę do końca 2019 roku anek-
sować i przedłużyć, bo te prace muszą być wyko-
nywane jednocześnie. Mogę powiedzieć, że dzisiaj 
trafił do mnie aneks na realizację trzyletnią. Z po-
czątkiem lipca przetarg zostanie ogłoszony, zanim 
go rozstrzygniemy będziemy w końcówce wakacji. 
Jak podzielić te prace, aby miały sens. Zdecydowa-
liśmy ze względu na krótki okres do końca roku, że 
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Z głębokim żalem przyjęliśmy informację 
o śmierci

Ś.P. Władysławy Niemczyk
Radnej Rady Seniorów w Suchedniowie.
Wyrazy szczerego współczucia bliskim

składają 
Radni Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie

Panu 
Henrykowi Łakomcowi

Radnemu Rady Miejskiej w Suchedniowie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci 
Żony

składają 
Radni Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy 
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie

Rodzinie
Ś.P. Haliny Skowerskiej
emerytowanej pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy 
wyraz głębokiego żalu i współczucia 

z powodu jej śmierci
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie

w pierwszym etapie będzie przebudowa skrzyżo-
wania ulicy Powstańców z ulicą Kielecką, rozebra-
nie tej wysepki jest konieczne, nawet dlatego, aby 
w kolejnych etapach inwestycji zapewnić komuni-
kację. Oczywiście firma, która wygra przetarg może 
zmieniać harmonogram. Dlatego zaczynamy od 
tego skrzyżowania, bo zachodzi obawa, że jeżeli 
rozpoczniemy coś więcej to przed zimą nie zdąży-
my przepiąć mieszkańców do nowego wodociągu 
i podłączyć ich do studzienek kanalizacyjnych. Zbyt 
duże ryzyko. Kolejny etap prac zaplanowaliśmy na 
2020 rok i technologicznie będzie to musiało wyglą-
dać tak, że drugi etap zaczniemy od ulicy Bodzen-
tyńskiej do E.Peck i w kolejnym etapie od ulicy E. 
Peck do starej siódemki. Tak to wygląda na dzisiaj. 

Dodajmy, że w dniu 29 lipca gmina ogło-
siła przetarg na Przebudowę ulic Powstań-
ców 1863  r. i Krótkiej w Suchedniowie - po-
prawa sieci dróg wraz z przebudową sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Po-
wstańców i Krótkiej - dostarczenie wody 
i odprowadzenie ścieków – zainteresowani 
oferty mogą składać do 14 sierpnia.

Sprawozdanie burmistrza
Następnie burmistrz przedstawił informację 

z działalności między sesjami. Z ważniejszych 
spraw odnotować warto, że w tym czasie za-
kończył się remont OSP w Ostojowie realizowany 
w ramach funduszu sołeckiego. Wykonana zosta-
ła termoizolacja ścian, obróbki blacharskie, wy-
mieniono rynny i instalację elektryczną oraz nad-
proże bramy garażowej. Wartość prac to 36.500 
zł. Gmina złożyła też wniosek w Urzędzie Mar-
szałkowskim w ramach konkursu Wsparcie funk-
cjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększe-
nie potencjału jednostek OSP. Opiewa on na kwotę 
17.941 zł. Środki te mogą być przeznaczone na 
zakup wyposażenia oraz prace remontowe we-
wnątrz obiektu. 

Gmina w czerwcu złożyła wniosek o dofinanso-
wanie Klubu Seniora w Suchedniowie w ramach 
RPO – oś 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług spo-
łecznych w ramach RPO Województwa Świętokrzy-
skiego 2014-2020. Wartość projektu to 2.741.294 
zł, w tym adaptacja i remont budynku przy ul. 
Sportowej 1 oraz jego doposażenie – 883.750 zł. 
Środki te zabezpieczą też działalność Klubu przez 
okres 34 miesięcy. 

O przygotowaniu gminy do sezonu letnie-
go mówił zastępca burmistrza Dariusz Mier-
nik. Warto odnotować, że w tym roku na tere-
nie OSiR planowana jest budowa Otwartej Strefy 

Aktywności, na którą gmina pozyskała 50.000 zł 
w ramach II edycji Rządowego Programu Rozwoju 
Małej Infrastruktury Sportowej o charakterze wie-
lopokoleniowym. Projekt obejmuje siłownię ple-
nerową wyposażoną w 6 urządzeń do ćwiczeń, 
strefę relaksu z ławkami, koszami, stojakiem na 
rowery, grami edukacyjnymi, ogrodzony plac za-
baw z nawierzchnią poliuretanową. 

Uchwały rady
W dalszej części sesji rada podejmowała 

uchwały oraz przyjmowała raport i sprawozda-
nia. Kierownik MGOPS Magdalena Ogonowska 
uzasadniała uchwałę w sprawie wzoru wniosku 
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energe-
tycznego. Z kolei inspektor ds. oświaty Beata 
Kaszuba przedstawiła istotę uchwał w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podsta-
wowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkol-
nych prowadzonych przez Gminę Suchedniów od 
1 września 2019 roku oraz określenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych na te-
renie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6.letnie i dzieci młodsze.

Obszerny Raport o stanie Gminy Suchedniów za 
rok 2018 przedstawił burmistrz Cezary Błach. To 
nowy wymóg, nałożony przez ustawodawcę na 
samorządy. Raport o stanie gminy obejmuje pod-
sumowanie działalności burmistrza w poprzed-
nim roku, a w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy oraz 
zadań inwestycyjnych. Po wysłuchaniu raportu, 
przy jednym głosie przeciw, rada udziela burmi-
strzowi wotum zaufania.

W dalszej części obrad sprawozdanie z wyko-
nania planu finansowego MGBP im. Jana Pawła 
II przedstawiła dyrektor Małgorzata Wiśniew-
ska, a SOK Kuźnica dyrektor Andrzej Karpiń-
ski. Rada w głosowaniu jednogłośnie przyjęła 
oba sprawozdania.

Następnie burmistrz Cezary Błach przedsta-
wił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
2018 rok. –W 2018 roku dochody gminy zrealizo-
wano w wysokości 42.378.329 zł tj. 97,8%, a wy-
datki w wysokości 45.422.573 zł tj. 95,4%. Warto 
podkreślić, że wydatki majątkowe (inwestycyjne) 
stanowiły 23,2% wydatków ogółem. Zadłużenia 
gminy na koniec 2018 roku wynosiło 16.550.000 
zł, czyli 39% dochodów zrealizowanych. Na stro-
nie wydatków największy udział miały wydatki na 
oświatę i wychowanie – 30,8%, pomoc społeczną 

– 24,1% oraz gospodarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska – 22,8% - mówił burmistrz.

Po wysłuchaniu opinii komisji rady oraz Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawoz-
dania z wykonania budżetu oraz wniosku komisji 
rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla burmi-
strza, na 14 obecnych radnych, 13 było za udzie-
leniem absolutorium, a 1 był przeciwny. Po głoso-
waniu burmistrz podziękował radnym, sołtysom, 
przewodniczącym osiedli, pracownikom urzędu 
miasta za zaangażowanie i pomoc przy realiza-
cji budżetu.

Rada dokonała również zmian w WPF oraz 
w budżecie gminy oraz powoła zespół ds. opinio-
wania kandydatów na ławników.

Jacenty Kita
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ty dokonali: Poseł 
Maria Zuba, radna 
Sejmiku Wojewódz-
kiego Agnieszka 
Buras i członek za-
rządu województwa 
Mariusz Gosek w obecności burmistrza Ceza-
rego Błacha, zastępcy burmistrz Dariusz Mier-
nika oraz przedstawicieli firmy Budromost, która 
jest wykonawcą inwestycji.

Głównym celem rządowego programu Mo-
sty dla regionów jest uzupełnienie lokalnej in-
frastruktury drogowej o brakujące przeprawy 
mostowe. W programie Mosty dla regionów 
przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg 
zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach 
gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Jacenty Kita

inWeStycje

Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie pod 
nazwą Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem te-
renu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suche-
dniowie oraz Przebudowa i termomodernizacja 
budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Su-
chedniowie. 

Wpłynęło 8 ofert, dwie były niższe od koszto-
rysu inwestorskiego, a najdroższa była większa 
o ponad 2 mln. Komisja przetargowa wybrała fir-
mę PPHU Hotex, która prace objęte przetargiem 
wykona za kwotę 6.748.970 zł. Gmina na ten cel 
pozyskała dotację 2.468.000 zł z Ministerstwa 
Sportu w ramach programu Sportowa Polska oraz 
dofinansowanie w wysokości 499.772,62 zł w ra-
mach działania 7.4 Rozwój infrastruktury eduka-
cyjnej i szkoleniowej Osi priorytetowej 7 Sprawne 
usługi publiczne RPO Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-
2021 i podzielona została na trzy etapy.

Etap I obejmuje demontaż obecnie istnieją-
cych boisk, demontaż istniejącego wyposażenia 
boisk, budowę budynku sali sportowej z łączni-
kiem, salę gimnastyczną o wymiarach 36,00 x 
19,00 m (684,00 m2 wraz z wyposażeniem i za-
pleczem, łącznika ze szkołą istniejącą zawierają-
cy wejście, komunikację i szatnie uczniów. W eta-
pie I wykonane zostanie również odwodnienie 
boiska i terenów przyległych, włączenie do ist-

niejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sza-
rych Szeregów, instalację gazową zewnętrzną 
od miejsca przyłącza do kotłowni projektowanej, 
przyłącze wody oraz wymianę fragmentu istnie-
jącej sieci wodociągowej na terenie działki, roz-
budowę i remont instalacji zewnętrznej kanaliza-
cji sanitarnej, instalacje elektryczne zewnętrzne 
od nowego przyłącza elektrycznego z instalacją 
oświetlenia terenu i odgromową, a także wymia-
nę lamp oświetleniowych w budynku starej sali 
gimnastycznej. 

Etap II obejmuje montaż paneli PV (fotowolta-
ika) w celu produkcji energii elektrycznej - insta-
lacja o wielkości 39 kW, a etap III budowę boiska 
o nawierzchni z trawy sztucznej 30,00 m x 62,00 
m (1860,00 m2) wraz z ogrodzeniem, boiska 
wielofunkcyjne z poliuretanu 19,10 m x 32,10 m 
(613,11 m2), wykonanie oświetlenia zewnętrzne-
go, chodników i zieleni, montaż małej architek-
tury, utwardzenia terenowe, budowę zatoki ma-
newrowej z nawierzchni drogowej, utwardzenie 
terenu poprzez wykonanie nawierzchni drogowej 
na istniejącym placu o wymiarach 19,5 x 18,00 m, 
z istniejącymi boksami garażowymi blaszanymi, 
nowe ogrodzenia w tym wykonanie ogrodzenia 
ujęcia wody i drzew na terenie (z wyłączeniem 
ogrodzenia placu zabaw).

(jaki)

Przetarg na budowę kompleksu sportowego  
rozstrzygnięty 

3,9 mln złotych będzie kosztował remont mo-
stu w Suchedniowie w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 751 (obok Komisariatu Policji). Poza mostem 
wybudowana zostanie kładka dla ruchu pieszego 
i rowerowego oraz 270 mb. drogi (od wysokości 
ul. Jasnej do ul. Sportowej. Środki finansowe po-
chodzą z budżetu państwa w ramach programu 
Mosty dla regionów.

W dniu 2 sierpnia symbolicznego wbicia łopa-

Rondo coraz bliżej
22 lipca podpisane zostało porozumienie między 

Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim a Wo-
jewództwem Świętokrzyskim dotyczące budowy 
ronda w Suchedniowie obok sklepu Tesco. Inwe-
stycja obejmować będzie przebudowę nawierzchni 
drogi, budowę kanalizacji deszczowej, chodników, 
oświetlenia ulicznego oraz likwidację wysepek 
drogowych wzdłuż ul. Kieleckiej. To efekt kilkuty-
godniowych rozmów władz gminy mocno wspiera-
nych przez radną wojewódzką Agnieszkę Buras.

-Przypomnijmy, że gmina z województwem już 
w 2015 roku podpisała porozumienie na przebudo-
wę całej drogi nr 751 w granicach gminy i przekazała 
200.000 zł na dokumentację projektową. Była to na-
sza inicjatywa w sprawie przebudowy całej tej drogi, 
na całym odcinku biegnącym przez gminę Suched-
niów, począwszy od tego ronda, poprzez ulicę Mickie-
wicza, Bodzentyńską, Berezów, Michniów do granic 
gminy – mówi burmistrz Cezary Błach dodając, 
że 31 stycznia gmina złożyła 13 wniosków do pro-
gramu Bezpieczni na 5. Tylko dwa miejsca zostały 
zakwalifikowane do tego programu, w tym między 
innymi skrzyżowanie przy Tesco.

Teraz, w konsekwencji podpisanego porozumie-
nia województwo zobowiązało się m.in. do po-
krycia 50% kosztów inwestycji, udzielenia pomo-
cy nam jeżeli chodzi o sam proces przygotowania 
dokumentacji przetargowej, a po zakończeniu tej 
inwestycji województwo przejmie w zarządzanie 
i utrzymanie wybudowane skrzyżowanie.

Gmina będzie inwestorem tej inwestycji, po stro-
nie gminy byłoby złożenie wniosku do Funduszu 
Dróg Samorządowych na tę inwestycję. 

Dodajmy, że na dofinansowanie zadań w ra-
mach funduszu dla województwa świętokrzyskie-
go w 2020 roku przeznaczono 145.107.232,07 zł. 
W tej kwocie zawiera się wartość 87.925.062,07 
zł dedykowana do przedmiotowego naboru oraz 
kwota 57.182.170 zł przewidziana na dofinansowa-
nie w 2020 r. zadań wieloletnich objętych naborem 
z marca 2019 r.

Jest więc realna szansa, że rondo w 2020 roku zo-
stanie wybudowane.

Jacenty Kita

Rozpoczął się remont mostu na drodze wojewódzkiej
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Od końca lat 90. XX w. tablica ta zlokalizowana 
jest na kamiennym obelisku przed Urzędem Mia-
sta i Gminy w Suchedniowie (wcześniej znajdo-

wała się ona na budynku warsztatów szkolnych 
Fabryki Urządzeń Transportowych, tym samym, 
w którym w czasie II wojny światowej produko-
wano steny).

W GMinie i OkOlicy

24 lipca 1919 roku powstała polska Policja, 
w tym roku świętuje więc 100.lecie powsta-
nia. Stąd tegoroczne powiatowe obchody Świę-
ta Policji połączono z okrągłą rocznicą formacji. 
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. 
w kościele pw. św. Rocha w Mroczkowie w in-

Powiatowe obchody Święta Policji w 100.lecie jej powstania
tencji Policjantów i ich rodzin, a także zmarłych  
i poległych funkcjonariuszy. 

Uroczystości kontynuowano w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. Tam 
63. funkcjonariuszy otrzymało awanse, w tym 
funkcjonariusze z naszego komisariatu: na sto-
pień aspiranta sztabowego- st. asp. Marcin Spil-
ski, na stopień młodszego aspiranta - sierż. szt.  
Łukasz Maj, na stopień sierżanta sztabowe-
go - st. sierż. Mateusz Matla, st. sierż. Paweł 
Karbownik, na stopień sierżanta - st. post. Ewa 
Janowska, st. post. Mariusz Ledwójcik, na 
stopień starszego posterunkowego post. Bartło-
miej Fidos, post. Łukasz Kozak.

(jaki)

„Orlicz 1924” Suchedniów 
ma nowego sponsora

Orlicz 1924 Suchedniów, który awansował do 
I ligi tenisa stołowego, pozyskał nowego spon-
sora. To mieszcząca się w Suchedniowie, ale 
działająca w kilkudziesięciu krajach firma Global 
Pharma, która zostanie sponsorem tytularnym 
drużyny. Od teraz drużyna będzie nosić nazwę 
Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów. 

To efekt współpracy, jaką klub nawiązał ze 
sponsorem. Poinformowali na tym na konferencji 
prasowej Maciej Glijer, prezes Orlicza 1924, oraz 
Damian Furman, prezes firmy Global Pharma.

– Po kilku spotkaniach i rozmowach doszliśmy 
do porozumienia. Umowę podpisaliśmy na rok i da-
jemy sobie czas na wzajemne poznanie się. Druży-
na zmienia w rezultacie nazwę na Global Pharma 
Orlicz 1924 Suchedniów. Zawodnicy będą w tych 
barwach grać również w rozgrywkach indywidual-
nych. Nasza umowa to korzyść nie tylko dla klubu 
i zawodników, firmy Global Pharma, ale też mia-
sta i powiatu skarżyskiego – powiedział Maciej  
Glijer.

Prezes firmy Global Pharma otrzymał od  
Macieja Glijera koszulkę ze swoim nazwiskiem. 
To koszulka hiszpańskiej firmy Joma, która też 
przed nadchodzącym sezonem została nowym 
sponsorem i partnerem klubu.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów  
Cezary Błach oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Adamiec składają serdeczne 
podziękowania panu Tadeuszowi (Piotrowi) 
Kuszewskiemu za zainicjowanie, a następnie 
własnoręczne odnowienie tablicy pamiątkowej 
dotyczącej konspiracyjnej produkcji broni (1943).

Podziękowanie za odnowienie tablicy

7 czerwca odbył się wernisaż XII Art Naif Festi-
walu - jedynego w Polsce i największego w Euro-
pie międzynarodowego festiwalu sztuki naiwnej, 
podczas którego prezentowane są prace arty-
stów nieprofesjonalnych z całego świata. 

Jednym z organizatorów i dyrektorem arty-
stycznym, odbywającego się od 2008 r. festiwa-
lu był nasz krajan Eugeniusz Zegadło, który 
w tym roku ponownie został laureatem nagrody 
Wilson Art Naif Festiwalu.

Eugeniusz Zegadło jest jednym z najwy-
bitniejszych w Polsce i na świecie rzeźbiarzy 
nurtu sztuki naiwnej. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzeów i galerii w całej Europie oraz 

Eugeniusz Zegadło z nagrodą „Wilsona”

w zbiorach prywatnych. Zrealizował 130 wystaw 
indywidualnych i uczestniczył w ponad 300 wy-
stawach zbiorowych.

Gratulujemy nagrody i zachęcamy do odwie-
dzenia Galerii Szyb Wilson w Katowicach, gdzie 
jeszcze do połowy sierpnia można oglądać pra-
ce festiwalowe.
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Leśna Droga Krzyżowa

Leśnicy z obszaru działania Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Radomiu w dniu 13 lip-
ca Leśną Drogą Krzyżową upamiętnili 76. rocznicę 
pacyfikacji Michniowa.

Wcześniej Mszę św. odprawił emerytowany 
kapelan leśników ks. Franciszek Berak w kon-

Leśna Droga Krzyżowa w 76. rocznicę pacyfikacji Michniowa
celebrze z ks. kapelanem Stanisławem Wlazłą, 
proboszczem parafii wzdolskiej ks. Stanisła-
wem Pichetą oraz ks. Jackiem Wieczorkiem.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości wy-

ruszyli na wybudowaną w ubiegłym roku Drogę 
Krzyżową, na zakończenie uroczystości w miejscu 
zamordowania rodziny Władysława Wikło wraz 
z rodziną. Tutaj przybyłych powitał nadleśniczy 
Piotr Fitas, odbyła się modlitwa za pomordo-
wanych leśników i mieszkańców wsi Michniów, 
po której w imieniu parlamentarzystów głos za-
brał Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP podkreślając 
w jak wyjątkowy sposób leśnicy dbają o miejsca 

pamięci narodowej. Leśnikom za podtrzymywa-
nie pamięci o tym miejscu podziękowała także 
Ewa Kołomańska, kierownik Działu Muzealne-
go Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Uro-
czystość 76. rocznicy pacyfikacji wsi Michniów 
zakończono złożeniem kwiatów przy miejscu pa-
mięci poświęconym rodzinie gajowego Włady-
sława Wikło.

Leśna Droga Krzyżowa poświęcona jest pamię-

ci leśników, ich rodzin oraz wszystkich, którzy 
na przestrzeni ostatnich dziejów Polski ponieśli 
śmierć, zginęli lub zostali zamordowani z rąk na-
jeźdźców, okupantów oraz padli ofiarami syste-

mu totalitarnego w obronie polskości, nigdy nie 
tracąc wiary w odrodzenie się Wolnej Polski. Jest 
także hołdem dla mieszkańców Michniowa be-
stialsko zamordowanych przez Niemców w czasie 
pacyfikacji wsi w dniach 12-13.07.1943 r., wśród 
nich gajowego Władysława Wikło, jego żony 
i siedmiorga dzieci, leśniczego Szczepana Aren-
darskiego oraz gajowego Romana Malinowskie-
go i jego syna.

Jacenty Kita
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Promocja Sieci Usług

 Ponad 30.partnerów postanowiło współpra-
cować, aby Suchedniów pojawił się na turystycz-
nej mapie Polski. 21 czerwca 2019 r. uroczyście 
i oficjalnie rozpoczęła swoją działalność SIEĆ 
USŁUG TURYSTYCZNYCH SUCHEDNIÓW.NATURAL-
NIE. Ruszył także portal turystyczny suchedniow-
naturalnie.pl

Podczas promocji sieci sala widowiskowa Su-
chedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica wypeł-

niona była po brzegi.
SUCHEDNIÓW.NATURALNIE to sieć współpracy 

pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi tu-
rystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy 
Suchedniów. Idea SIECI odwołuje się do bogac-
twa lokalnych zasobów naturalnych i kulturo-
wych, a jej podstawą są ludzie i ich praca, wiedza, 
umiejętności, pasje i zaangażowanie. Celem SIECI 
jest budowanie ciekawej, różnorodnej i rzetelnej 

oferty spędzania czasu wolnego w sposób ak-
tywny, kreatywny, w bliskim kontakcie z naturą.

Różnorodność i pasje ludzi sieci pokazuje film 
promujący tę nową inicjatywę,  zaprezentowany 
po raz pierwszy na dużym ekranie podczas piąt-
kowej uroczystości. Autorzy filmu to utalentowa-
ni i mocno zaangażowani w projekt młodzi ludzie 
Milena Sieczka i Mateusz Sadza. Film udo-

stępniony w mediach społecznościowych i porta-
lu  www.suchedniownaturalnie.pl w ciągu trzech 
dni obejrzało wiele tysięcy osób i wciąż budzi 
wiele pozytywnych emocji.  

Jednym z zadań sieci było stworzenie portalu 
turystycznego  www.suchedniownaturalnie.pl. 

Portal gromadzi wszelkie informacje dotyczące 
oferty sieci, a także wiele ciekawych informacji 
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i fotografii pokazujących lepszą twarz Suchednio-
wa. Został on zaprezentowany na dużym ekranie 
podczas premiery. Najważniejsze treści portalu są 
zaprezentowane w wersjach językowych - w ję-
zyku angielskim i niemieckim. 

Komplementarny portal www.swietokrzyskie-
cycling.cc, będący świetną i nowoczesną propo-
zycją dla pasjonatów kolarstwa zaprezentowało 
także Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów 
– partner sieci.

W drugiej części programu liczni goście mie-
li okazję nawiązać żywy kontakt z ludźmi sieci, 
którzy w większości byli obecni na premierze. 
Zobaczyliśmy profesjonalny spektakl teatru tań-
ca SOK Kuźnica pod kierunkiem Tomasza Słom-
ki, uroczy Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Mi-
niaturka i Chór Kameralny Quodlibet ze Wzdołu 
Rządowego – obie formacje pod kierunkiem 
Szczepana Królikowskiego. Była także wy-
stawa zdjęć wielkoformatowych (teraz do obej-
rzenia na ternie CAMPING 140), których autorem 
jest w Tomek Suszczyński. Były alpaki z opie-
kunką Basią Żuczek-Volonakis, tor łucznicy 

Tomasza Światkowskiego, Koło Pszczela-
rzy w Suchedniowie, gry i zabawy dla najmłod-
szych prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, degustacja potrawy przygotowanej przez 
Michniowianki (nagrodzonej podczas Jarmarku 

Agroturytycznego w Tokarni) 
pod nazwą kapuściany cymes, 
Magda Sułek z Ignacówki 
z kołem garncarskim, a także 
ciekawe stoiska Radka Ko-
walika z pracowni DESKA,  
Moniki i Karola z POLA 
U KOPRA, Stowarzyszenia 
Krearte i Sztuki z Piwnicy. 

Projekt realizowany został 
przez Stowarzyszenie Gru-
pa Inicjatywna POD PRĄD 

w partnerstwie z Gminą Suchedniów, a także 
dwiema organizacjami: Suchedniowskim Stowa-
rzyszeniem Cyklistów oraz Towarzystwem Przy-
jaciół Dzieci Odział w Suchedniowie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie, Instytucja Zarządząjąca PROW 20124-
2020 – Minister Rolnictwai Rozwoju Wsi. Ope-
racja SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług tu-
rystycznych, realizowana przez Stowarzyszenie 
Grupa Inicjatywna POD PRĄD, współfinansowa-
na jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

Zapraszamy na konferencję 
naukową

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd 
ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską, interdy-
scyplinarną konferencję naukową pt. Takie same 
dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w po-
strzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej 
i lokalnej, która odbędzie się w dniu 7 września 
2019 r. w Suchedniowie.

Proponowana tematyka konferencji wpisu-
je się w narodowy program obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości przewi-
dziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań te-
gorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd 
pragnie włączyć się w ten jubileusz poprzez or-
ganizację kolejnego spotkania naukowego  
z 8 referentami reprezentującymi różne ośrodki 
naukowe, badawcze i muzealne rejonu między 
Wisłą a Pilicą.

Temat konferencji ma zwrócić szczególną uwa-
gę społeczeństwa i zachęcić badaczy do działań, 
względem zagadnienia odzyskiwania, utrzymy-
wania i trwania w niepodległości w szeroko ro-
zumianym regionie świętokrzyskim oraz ukazać 
sposób budowania i odczytywania opowieści, 
narracji historycznej poprzez przedmioty - mniej 
lub bardziej znaczące w ogólnym mniemaniu. 
Organizatorzy chcą pokazać, że tożsamość nie-
podległości to nie tylko czyn zbrojny czy szereg 
działań cywilnych, wykonywanych przez cały 
okres zaborów lub już po odzyskaniu suwerenno-
ści, zmierzających do jednego - szeroko rozumia-
nej Niepodległości. Chcemy skupić się na przed-
miotach dużych, małych, publicznie dostępnych, 
prywatnych, zadbanych i zapomnianych, które 
związane są z polskimi drogami do suwerenno-
ści, oddziaływały lub nadal oddziałują na nasze 
poczucie tożsamości z wolną ojczyzną. Powyż-
szą tematykę chcemy zamknąć w rejonie między 
Wisłą i Pilicą, który jak uważamy poprzez swoją 
wielowiekową spuściznę dziejową ma znaczący 
wpływ na poruszaną tematykę, także w kontek-
ście ogólnopolskim.

Organizatorzy przewidują wynagrodzenia dla 
prelegentów (umowa o dzieło) oraz wydaw-
nictwo pokonferencyjne (wydane w roku 2020, 
w miarę pozyskanych środków zewnętrznych).
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W GMinie i OkOlicy

Nagrody dla przedsiębiorców
28 czerwca w sali lustrzanej suchedniowskiej 

Kuźnicy odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Suchedniowie. Podniosłym momentem 
było uhonorowanie zasłużonych przedsiębiorców 

najwyższymi odznaczeniami nadanymi przez Za-
rząd Główny Związku Rzemiosła Polskiego, któ-
re wręczył wiceprezes Janusz Piątek. Platyno-
wy medal im. Jana Kilińskiego otrzymał Henryk 
Krasowski, złote medale Stanisław Sołkowicz 
i Kazimierz Mikołajczyk, a honorowe odznaki 
Monika Kozłowska i Mariusz Burys.

Walne otworzył przewodniczący rady nadzor-
czej Stanisław Sołkowicz, który powitał przy-
byłych delegatów oraz gości: przewodniczącego 
rady miejskiej Krzysztofa Adamca, burmistrza 
Cezarego Błacha, zastępcę burmistrza Dariu-
sza Miernika oraz dyrektora Kuźnicy Andrzeja 
Karpińskiego. 

W części roboczej przedstawione zostały spra-
wozdania zarządu, rady nadzorczej oraz finan-
sowe. Ze sprawozdania zarządu wynika, ze stan 

osobowy członków Spółdzielni z roku na rok po-
większa się. Jeżeli w latach od 2000 r. do 2008 r. 
stan osobowy członków utrzymywał się w gra-
nicach do 100 członków, to już od 2010 roku do 
2017 roku stan osobowy członków utrzymywał 
się w granicach 150 – 160 członków. Natomiast 
na dzień 30.05.2018 roku stan członków wyno-
sił 195 członków, a na dzień 31.05.2019 roku stan 
osobowy członków wynosi 222 członków.

- Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawi-

dłowość księgowań dostarczonej dokumentacji, 
w podatkowych księgach przychodów i rozchodów 
oraz prowadzenia innych ewidencji. Zapewniamy 
całkowitą poufność posiadanych informacji o sta-
nie finansowym przedsiębiorców. Nadzorujemy na 
bieżąco sytuację finansową członków Spółdzielni. 
Pomagamy i doradzamy nowo powstałym przed-
siębiorstwom  w sprawach podatkowych, pracow-
niczych i pomagamy dostosować działalność przed-
siębiorstwa do wymogów Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz Inspekcji Handlowej – mówił prezes 
Henryk Krasowski.

Dokonano także wyboru członków nowej rady 
nadzorczej, w skład której weszli: Wojciech Dy-
gas, Robert Jędrzejczyk, Mariusz Karpiński, 
Sławomir Pająk, Bernadetta Ziomek i To-
masz Zubiński.

Należy podkreślić, że Spółdzielnia ze swoich 
wypracowanych środków finansowych rokrocz-

nie finansowo wspiera w tych trudnych czasach 
szkoły, kluby sportowe, przedszkole samorządo-
we, Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica i inne 
organizacje społeczne w miarę możliwości finan-
sowych. 

W dyskusji podkreślano, że duży, niekorzystny 
wpływ na rozwój przedsiębiorczości mają wyso-
kie koszty związane z zatrudnianiem pracowni-
ków. Wysokie składki ZUS płacone od prowadzo-
nej działalności gospodarczej, czy zawiłe przepisy 

podatkowe oraz duże koszty związane z prowa-
dzoną działalnością – przy dostosowywaniu ma-
łych i średnich firm do wymogów Państwowej In-
spekcji Pracy, Sanepidu czy Inspekcji Handlowej. 
Dostępność do kapitału są nadal dużym utrud-
nieniem w rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza 
dla osób rozpoczynających prowadzenie działal-
ności gospodarczej.

Jacenty Kita

Bez dyżurów rzecznika praw 
konsumentów

Starosta Skarżyski pismem z dnia 30 lipca poin-
formował Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, 
że z dniem 1 sierpnia br. w siedzibie magistratu, 
w związku z malejącą liczbą konsumentów, nie 
będzie pełnionych dyżurów przez Powiatowego 
Rzecznika Praw Konsumentów.
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„Świętojanki ‘2019” za nami
Zespół Luxtorpeda do pełni rozgrzał suche-

dniowską publiczność podczas tegorocznych 
Świętojanek. Innych atrakcji nie zabrakło. Poza 
blokiem artystycznym Kuźnicy nie mogło za-
braknąć konkursu na najpiękniejszy wianek, po-

szukiwania kwiatu paproci, puszczania wian-
ków, a całość zakończył pokaz sztucznych ogni 
oraz dyskoteka.

Punktualnie o 17.00 imprezę rozpoczął Robert 
Szumielewicz zapraszając na występ zespo-

łu muzycznego, który tworzą: Paweł Stępnik, 
Piotr Szostak, Paweł Kabała, Andrzej Kar-
piński i Lech Zachariasz. Na scenie prezento-
wali się młodzi soliści ze Studia Piosenki: Bartek 
Antoniak, Paulina Antoniak, Blanka Jawor-
ska, Nicola Świtek i Laura Wrotniak. Nie mo-
gło zabraknąć pokazów formacji tanecznej AXIS 
oraz występu zespołu instrumentalistów Kuźnica 
Junior Band. 

Z coraz bardziej zróżnicowanym repertuarem 
zaprezentowało się orkiestra dęta pod kierun-
kiem Wojciecha Materka. Utwory Czerwonych 
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Gitar zagrała grupa Trzy Gitary. Wystą-
pił również kabaret Kafka Karafka, na 
koniec z mocnymi rytmami wystąpiła 
gwiazda wieczoru, czyli zespół Luxtor-
peda.

Rozstrzygnięto konkurs na najpięk-
niejszy wianek. Pierwsze miejsce za-
jęła Danuta Świerzewska, drugie 
Nela Bujnowska a trzecie Maria 

Pajek. Nagrody ufundowane przez firmę Teldom 
Piotra Karbownika wręczył dyrektor Kuźnicy 
Andrzej Karpiński. Kwiat paproci odnalazła Ka-
tarzyna Nieczajew, na zalew puszczono wian-
ki, odbył się też konkurs wiedzy o Suchedniowie. 

Po 23.00 niebo nad miastem rozświetliły 
sztuczne ognie, na koniec odbyła się zabawa ta-
neczna z DJ.

Sponsorami wydarzenia byli: Nadleśnictwo 
Suchedniów, Bank Spółdzielczy Suchedniów, 
Teldom Piotr Karbownik, Toolmex-Truck Szy-
dłowiec, Hotel Świętokrzyski, Inter Wi-Fi, Spół-
dzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz firma 
Euromobil Grzegorz Tumulec.

Jacenty Kita
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Michniów miętą pachnący
29 czerwca w Michniowie roznosił się – i to do-

słownie – zapach mięty. I nikogo to nie dziwiło, 

gdyż tego dnia na scenie Pod Dębem odbyła się 
impreza zatytułowana Lato pachnące miętą. Nie 
mogło więc zabraknąć degustowania tego ożyw-
czego napoju, przyśpiewek i konkursów i mięcie.

Przybyłych powitał kierownik CKI Zenon 
Juchniewicz, wśród publiczności byli m.in. prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, 

wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Kuszew-
ska oraz zastępca burmistrza Dariusz Miernik 
z małżonką. Korzystając z okazji M. Kuszewska 
na ręce opiekunki świetlicy wiejskiej Pauliny 
Krzęszczyk przekazała zaległy prezent w po-

staci tostera. Jeszcze lepszą wiadomość miała dla 
mieszkańców. –Chcę podziękować burmistrzowi 
i całej radzie miejskiej za decyzje finansowe podję-
te na ostatniej sesji. Dzięki nim uda się dokończyć 
przebudowę drogi oraz kanalizację – mówiła prze-
wodnicząca.

A chodzi o 157.000 zł na II etap przebudowy 
drogi w kierunku lasu oraz 50.000 zł na dokoń-
czenie kanalizacji.

W części artystycznej wystąpiły zespoły lu-
dowe Piekoszowianie, Michniowianie i Furma-
ni, wiele okazji do śmiechu dostarczył kabaret 
Kafka Karafka (Monika Wrotniak, Anna Mar-
gas, Marcin Bujnowski i Michał Niemczyk 
– akompaniament Zenon Juchniewicz), a do 
zabawy doskonale wprowadził zespół muzyczny 
z SOK Kuźnica (zespół nadal nie ma nazwy – cze-
kamy na propozycje). Zespół zagrał w składzie: 

Andrzej Karpiński, Janusz Szostak, Piotr Ka-
bała, Lech Zachariasz i Paweł Stępnik.

Na chętnych czekała z poradami kosmetyczny-

mi Ewelina Brzezińska oraz doskonała kuchnia 
michniowska. Samych pierogów organizatorzy 
przygotowali… 800!

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum 
Kształceniowo-Integracyjne, Stowarzyszenie 
Michniowianie oraz Suchedniowski Ośrodek Kul-
tury Kuźnica.

Jacenty Kita
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„Wiejskie granie” w Mostkach

28 lipca na placu przed Wiejskim Domem Kul-
tury w Mostkach odbyła się impreza plenerowa 
zatytułowana Wiejskie granie. Wydarzenie było 
elementem obchodów 50.lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Mostkach oraz 25.lecia działalności 
Zespołu Pieśni i Tańca Skokotliwi.

Przybyłych powitał dyrektor WDK Krzysztof 
Szczygieł, który zaprosił wszystkich do wspólnej 

zabawy. Wśród gości byli m.in. przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Adamiec, sekretarz 
miasta Ewa Kaniewska, dyrektor SOK Kuźnica 
Andrzej Karpiński oraz główny inicjator i spon-
sor imprezy Jacek Kowalik.

Na początek wystąpił zespół Skokotliwi z Mo-
stek, który zaprezentował kilka tańców ludo-
wych. Po nim do wspólnej zabawy zagrała Kape-
la Niwińskich wykonując wiejskie tańce i zabawy 
sięgając po sprawdzoną przez pokolenia formułę 
spontanicznego, wiejskiego muzykowania kulty-
wując taneczny kontekst starej muzyki.

W repertuarze mają min. wiejskie oberki i cią-
głe mazury śpiewaki, poleczki, krakowiaki, wal-
czyki, liczne tańce i pieśni. 

W imieniu burmistrza Cezarego Błacha i w 
imieniu własnym głos zabrała sekretarz miasta 
Ewa Kaniewska gratulując złotego jubileuszu 
Kołu Gospodyń Wiejskich i 25.lecia działalności 
zespołowi Skokotliwi. Jak podkreśliła jest to jubi-
leusz związany z osiągnięciami, sukcesami i ogrom-
nym dorobkiem artystycznym Koła, cieszącego się 
zainteresowaniem i uznaniem społeczeństwa nie 
tylko naszej gminy. KGW to doskonały warsztat 
społeczny, artystyczny oraz kulinarny, w ludowych 
tradycjach tkwią nasze korzenie. KGW pieczołowi-

cie pielęgnuje i podtrzymuje zwyczaje i obyczaje 
tradycji naszych przodków. Prosimy przyjąć wyraz 
szczerego uznania za zaangażowanie w działal-
ność Koła i świętując dziś złoty jubileusz, życzymy 
członkiniom i członkom Koła nowych twórczych 
pomysłów i dalszej wytrwałości w upowszechnia-
niu kultury i tradycji polskiej wsi, w pracy na rzecz 
lokalnego środowiska i następnych, pięknych jubi-
leuszy oraz wszelkiej pomyślności na co dzień; po-
nadto dalszych sukcesów w sferze kultury i tradycji 
polskiej wsi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Adamiec gratulując jubileuszu, wręczył okolicz-
nościową szklaną statuetkę. 

Ponadto w programie znalazły się takie atrak-
cje jak: prezentacje multimedialne folkloru po-
granicza regionów świętokrzyskiego i mazowiec-
kiego, wspólna zabawa wiejska, poczęstunek  
regionalny Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkach 
oraz ognisko.  

Organizatorem wydarzenia byli: Jubilaci, WDK 
Mostki, Rada Sołecka, Burmistrz Miasta i Gminy 
i Rada Miejska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Mostek oraz Jacek Kowalik.

Jacenty Kita
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Z kart historii
Koło Gospodyń Wiejskich w Mostkach oraz Ze-

spół Pieśni i Tańca Skokotliwi działają przy Wiej-
skim Doku Kultury w Mostkach, działającego 
działającym w ramach organizacyjnych Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica.
Tańczą, grają i śpiewają

Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Skokotliwi (czy-
li radośni, skoczni...) działa od roku 1992. Najstar-
si jego członkowie działają jednak już od lat 50. 
XX wieku prezentując się początkowo jako Zespół 
Śpiewaczy KGW Mostki.  Zespół gromadzi i od-
twarza najstarsze pieśni i tańce świętokrzyskie, 
ze szczególnym pietyzmem podchodząc do obrzę-
dów ludowych, mając w swoim dorobku cały rok 
obrzędowy. 

Znany jest z zajmowania czołowych miejsc zdo-
bywanych na przeglądach m.in. w Busku Zdroju, 

Iłży, Rzeszowie. Wielokrotnie nagradzani i doce-
niani w ogólnopolskich przeglądach oraz między-
narodowych prezentacjach.

Instruktorami zespołu są Bogusław Sitek 
i Pani Małgorzata Wyderska. Funkcję przewod-
niczącej KGW, którego członkowie tworzą główny 
filar zespołu piastowała najpierw przez ponad 30 
lat Krystyna Żmijewska, w latach 2018 – 2019 
Jolanta Krogulec, a od marca 2019 jest nią Ka-
tarzyna Przeworska. 

Początkowo członkinie KGW zainteresowały się 
ludową działalnością artystyczną. Zaczęły wystę-
pować jako zespół śpiewaczy Mostkowianki, a po 
kolejnej reaktywacji na początku lat 90. XX wieku 
tworząc Zespół Pieśni i Tańca Skokotliwi. 

KGW w Mostkach, z przerwami, istnieje od po-
nad pół wieku. Od lat 50. ubiegłego wieku, a w 
latach 80. znalazło swe miejsce w odbudowanym 
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach. 

Kultywują tradycje przodków
W roku 1986 zorganizowano w I Przegląd Ludo-

wych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, w którym 
wzięło udział 5 zespołów okolicznych gmin. Dwa 
lata później Mostkowianki’ opracowały pierwszy 
obrzęd Oczepiny. W roku 1991 działania zespołu 
i KGW koordynacyjnie wsparł Krzysztof Szczy-
gieł. Nawiązano współpracę z Wojewódzkim 
Domem Kultury i Muzeum Wsi Kieleckiej. Opra-
cowano nowy repertuar, wzory strojów i ozdób, 
wykonano komplet strojów dla zespołu. 

Dalsze występy zespołu to m.in. Świętojanki 
w Suchedniowie, Dymarki w Nowej Słupi, impre-
zy folklorystyczne w Centrum Handlowym w Kiel-
cach, Daleszycach, Iłży, Szydłowcu, Busku Zdroju, 
Rzeszowie i inne.

W tym czasie koło zasiliła grupa mężczyzn oraz 
instruktor muzyczny Bogusław Sitek i w ten spo-
sób powstał Zespół Pieśni i Tańca z nazwą Skoko-
tliwi. 

Od roku 1995 odbywa się 
w Domu Kultury w Mostkach 
coroczna impreza biesiadna 
Świętokrzyskie Świętowanie or-
ganizowana przez Wojewódzki 
Dom Kultury im. J. Piłsudskiego 
w Kielcach, samorządy zaprzy-
jaźnionych gmin, starostwa. 
Tematy tych świętowań to: Ku-
soki Świętokrzyskie, Wielkanoc 
w Sztuce Ludowej Regionu Świę-
tokrzyskiego, dwukrotnie Świę-
tokrzyskie Kolędowanie, trzy-

krotnie Wesele Świętokrzyskie, Chłopskie Zapusty 
i Wyżynek.
Odnoszą liczne sukcesy

Od lat zespół uczestniczy w Międzynarodowych 
Buskich Spotkaniach z Folklorem odnosząc liczne 
sukcesy: 1996 - I nagroda, 1997 - wyróżnienie, 
1998 - IV miejsce, 1999 - II miejsce, 2000 - I miej-
sce, 2001- III miejsce, 2006 - II nagroda. Od 1996 
roku wyjeżdża na Przegląd im. Józefa Myszki w Iłży 
gdzie również zajmujemy czołowe miejsca: 1996 
– wyróżnienie, 1999 - II miejsce, 2001- II miejsce. 
W roku 2000 zespół uczestniczył w XXI Ogólno-
polskim Przeglądzie Tradycyjnego Tańca Ludowego 
w Rzeszowie zajmując III miejsce, rok później zdo-
był wyróżnienie. W roku 2002 brał udział w prze-
glądzie kapel i zespołów ludowych stylizowanych 
im. Jana Derlety w Szydłowcu zajmując II miejsce.
Wiele się dzieje w WDK Mostki

Wraz z Wiejskim Domem Kultury w Mostkach 
zespół staje się współorganizatorem imprez i spo-

tkań promocyjnych i integracyjnych. Z ważniej-
szych można wymienić: 

- wizytę  pracowników Ambasady Chińskiej 
z ambasadorem i jego małżonką,

- trzykrotna wizyta turystów ze Szwajcarii - byli 
to artyści opery i operetki oraz przedstawiciele 
arystokracji szwajcarskiej,

- wizyta 15. osobowej grupy kobiet z USA - pro-
pagatorek ochrony środowiska,

- prowadzenie warsztatów tańców i zabaw re-
gionalnych dla nauczycieli z Hiszpanii, Anglii, Irlan-
dii, Litwy, Włoch,

- warsztaty tańców i pieśni regionalnych dla na-
uczycieli i instruktorów z terenu woj. świętokrzy-
skiego w ramach programu pilotowanego koordy-
nowanego przez Dział Dziedzictwa Kulturowego 
WDK Kielce pod nazwą Świętokrzyskie jakie cud-
ne...,

- nagrywanie płyt audiowizualnych z prezenta-
cjami tańców regionalnych – opracowano i zare-
jestrowano ponad 20 tańców, będących w więk-
szości nigdzie nie rejestrowanymi przekazami 
bezpośrednimi, 

Zespół uczestniczy w poplenerowych wysta-
wach fotografii, malarstwa, rzeźby, często dając 
oprawę artystyczna i kulinarną. Od wielu lat urzą-
dza wieczór wigilijny złożony z programu arty-
stycznego i wieczerzy z tradycyjnymi potrawami 
wigilijnymi, w których uczestniczy ok. 140 osób - 
samotnych, starszych, oraz przyjaciół zespołu.

Zespół dwukrotnie nagrał audycję radiową dla 
programu Na przypiecku’ w Radiu Kielce oraz wią-
zankę utworów ludowych. Kilkukrotnie obrzędy 
dla telewizji Dami, TV Kraków, TV4 i TV POLSAT, 
TVP 1, TVP Kielce. Wielokrotnie w programach te-
lewizyjnych i radiowych prezentowano fragmenty 
tańców, widowisk i utworów w wykonaniu zespo-
łu. Ponadto ukazuje się wiele artykułów praso-
wych dotyczących działalności Koła i zespołu.

Aktualnie skład zespołu to 8 par tanecznych, od 
kilku do kilkunastu osobowy chórek, 3-6 osobowa 
Kapela Mostki oraz (okresowo) dzieci i młodzież. 
Prezentuje świętokrzyskie pieśni i tańce ludowe 
oraz obrzędy.

Autorem sukcesów zespołu jest kierownik mu-
zyczny i choreograficzny Bogusław Sitek - miło-
śnik i znawca folkloru świętokrzyskiego, regionali-
sta, autor książki Tańce świętokrzyskie.

Członkowie zespołu tworzą niepowtarzalną 
grupę ludzi oddanych sprawie kultywowania tra-
dycji ludowych w naszej współczesnej rzeczywi-
stości.   

Opracowanie:
Leokadia Piwko 

Krzysztof Szczygieł
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obrazy z życia Suchedniowa w latach 70 - tych 
XX wieku.

Wydarzenie było jednym z punktów projektu 
zrealizowanego dzięki wsparciu Narodowego In-
stytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020.

(jaki)

kultura

Wystawa archiwalnych  
fotografii

15 czerwca w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej 
im. Jana Pawła II odbył się wernisaż wystawy  
archiwalnych fotografii zatytułowany Suched-
niów. Tu są wszyscy przygotowanej przez Radka 
Kowalika oraz Parafialny Klub Seniora.

Zbiór fotografii prezentowany na wystawie to 
rodzinne zbiory członkiń Parafialnego Klubu Se-
niora. Przez pryzmat rodzinnych fotografii twór-
cy wystawy chcą pokazać Suchedniów jakiego już 
nie ma i ludzi, którzy kiedyś tworzyli to miasto.

Podczas wernisażu goście mogli obejrzeć cie-
kawą prezentację multimedialną oraz film autor-
stwa Bolesława Juchniewicza, prezentujący 

Kino „Kuźnica” zaprasza
***

KRÓL LEW, w dniach: 9 - 12 sierpnia o godz. 
15:00 i 17:15. Produk-
cja: USA.  Gatunek: 
przygodowy.  Czas: 
118 min. Od lat: 7

Opis filmu: Simba 
jest młodym, prawo-
witym następcą tronu 
po swoim ojcu – królu 
Mufasie. Jednak nie 
wszyscy mieszkańcy 
królestwa cieszą się 

z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem do-
tąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak ła-
two oddać władzy. Knując spisek i posuwając się 
do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku któ-
rej to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje 
wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego 
ojca, Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie 
przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych 
przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzic-
two. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę 
ku dorosłości.

***
YESTERDAY:,  w dniach: 9 - 12 sierpnia o godz. 

19:30. Produkcja: 
Wielka Brytania.  
Gatunek: komedia, 
muzyczny. Czas: 
112 min. Od lat: 13.

Opis filmu: 
Wszyscy na świecie 
zapomnieli o Be-
atlesach. Wszyscy 
oprócz Jacka...

Laureat Osca-
ra Danny Boyle 
(„Slumdog. Milioner z ulicy”, „Steve Jobs”) łączy 
siły z uwielbianym na całym świecie scenarzystą 
Richardem Curtisem („Notting Hill”, „To właśnie 
miłość”) w nowej komedii wytwórni Working Title 
(„Les Misérables. Nędznicy”, seria „Bridget Jones”). 
W rolach głównych: Lily James („Mamma Mia! Here 
We Go Again”, „Baby Driver”), Himesha Patela oraz 
Kate McKinnon.

Kup bilety online:
https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_

portal.php
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pozyskaliśmy dotację z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich – mówi Agnieszka Maślak.

W warsztatach uczestniczy 10 osób: Bogusła-
wa Białek, Danuta Rokita, Danuta Grabow-
ska, Barbara Babiarz, Lidia Dudek, Anna 
Brzezińska, Jadwiga Szklarczyk, Grażyna 
Kabała, Barbara Głowacka i jeden rodzynek 
Marek Kabała.

(jaki)

u SeniOróW

W poniedziałek 24 czerwca wicestarosta Anna 
Leżańska oraz przedstawiciele Rady Seniorów 
Powiatu Skarżyskiego, w tym seniorzy z naszej 
gminy, odbyli w ramach dobrych praktyk, wizy-

Wyjazd seniorów do Poznania
tę studyjną w Poznaniu, podczas której zapozna-
li się z działalnością Centrum Inicjatyw Senioral-
nych, aktywnością tamtejszej rady seniorów oraz 
polityką senioralną miasta. 

Członkowie Klubu Seniora Kreatywni nie 
przestają w poszukiwaniu nowych, ciekawych 
form aktywności. Aktualnie pod okiem in-
struktorek Alicji Wikło i Agnieszki Maślak 
uczestniczą w warsztatach malarskich. Efekty 
są naprawdę godne podziwu.

-Prowadzimy cykl pięciu warsztatów pod 
nazwą Rozwiń w sobie pasję malarstwa de-
dykowaną osobom w wieku 60+. Na ten cel 

Inicjatorką wizyty seniorów w Poznaniu była 
poseł na sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz. 
W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy ze-
społu ds. polityki społecznej i senioralnej Staro-
stwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Celem wizyty studyjnej było wsparcie ak-
tywności obywatelskiej seniorów poprzez pod-
niesienie ich wiedzy, zainspirowanie dobrymi 
praktykami do własnych działań, zapoznanie się 
z działalnością organizacyjną i legislacyjną Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz 
wymiana doświadczeń.

O tym jak w Poznaniu prowadzona jest po-
lityka senioralna, jakie są jej główne założenia 
i kierunki, jakie cele są realizowane w poznań-
skim Centrum Inicjatyw Senioralnych omówi-
li i przedstawili dyrektor CIS Wojciech Bauer, 
przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Zdzi-
sław Szkutnik oraz przedstawicielka Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
w Poznaniu.

Wizytę w Poznaniu zakończono zwiedzaniem 
Starego Rynku.  

(jk)

„Kreatywni” są aktywni
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kOMunikaty

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w sierpniu 2019 roku.
Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego.

SIERPIEŃ 2019
Data Dzień Nazwa apteki Adres apteki Telefon

1 sierpnia 2019 Czw Apteka „Plus” ul. Sokola 50 41 278-46-45
2 sierpnia 2019 Pt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63
3 sierpnia 2019 So Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48
4 sierpnia 2019 N „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 41 252-56-03
5 sierpnia 2019 Pn Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63
6 sierpnia 2019 Wt Apteka ul. Apteczna 8 41 252-15-09
7 sierpnia 2019 Śr Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 41 389-60-60
8 sierpnia 2019 Czw Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00
9 sierpnia 2019 Pt „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 41 252-80-36
10 sierpnia 2019 So Apteka ul. Metalowców 5 41 252-15-09
11 sierpnia 2019 N Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48
12 sierpnia 2019 Pn „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 41 251-60-22
13 sierpnia 2019 Wt Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 41 252-81-26
14 sierpnia 2019 Śr „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 41 251-43-44
15 sierpnia 2019 Czw Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 41 375-37-41
16 sierpnia 2019 Pt Apteka ul. Sokola 2 41 251-07-30
17 sierpnia 2019 So Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Sokola 17A 41 241-80-61
18 sierpnia 2019 N Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63
19 sierpnia 2019 Pn „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 41 251-10-90
20 sierpnia 2019 Wt Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00
21 sierpnia 2019 Śr Apteka „Plus” ul. Sokola 50 41 278-46-45
22 sierpnia 2019 Czw Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63
23 sierpnia 2019 Pt Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48
24 sierpnia 2019 So „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 41 252-56-03
25 sierpnia 2019 N Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63
26 sierpnia 2019 Pn Apteka ul. Apteczna 8 41 252-15-09
27 sierpnia 2019 Wt Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 41 389-60-60
28 sierpnia 2019 Śr Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00
29 sierpnia 2019 Czw „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 41 252-80-36
30 sierpnia 2019 Pt Apteka ul. Metalowców 5 41 252-15-09
31 sierpnia 2019 So Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48
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cu 1809 roku dotarła również do Suchedniowa. 7 
lipca wojska polskie dowodzone przez ks. Józefa 
Poniatowskiego i gen. Jana Henryka Dąbrowskie-
go weszły do naszego miasteczka i zatrzymały 
się na kwaterze we dworze. Gdzie znajdował się 
ów dwór? Analiza przeprowadzona przez Adama 
Goryckiego wskazuje na dwie lokalizacje: albo 
obecne skrzyżowanie ul. Fabrycznej i Powstań-
ców, albo na Berezowie, na terenie obecnego Ze-
społu Szkół im. Henryka Sienkiewicza. Bardziej 
prawdopodobna jest jednak ta druga lokalizacja. 

8 lipca wojsko polskie wyruszyło do Kielc.
Szkoda tylko, że spotkanie cieszyło się tak nie-

wielkim zainteresowaniem Suchedniowian.
Jacenty Kita

rozmaitości

Zagrają na Mistrzostwach 
Świata

Po raz pierwszy w historii, Mistrzostwa Świata 
Seniorów w Badmintonie odbędą się w tym roku 
w Polsce. W katowickim Spodku 4 sierpnia pojawi 
się ponad 1500 zawodników z 56 krajów, z Euro-
py, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południo-
wej, Afryki, Australii i Oceanii. 

Miło nam poinformować, że do mistrzostw 
tych zakwalifikowało się  aż sześcioro zawodni-
ków suchedniowskiego Ogniska TKKF Olimpik: 
Agata Kornacka, Karolina Olejarz, Stani-
sław Wikło, Zbigniew Przyjemski, Tomasz 
Stopa i Marek Gałczyński.

Najprawdopodobniej w roku 1809 tak przynaj-
mniej uważa społecznik i badacz lokalnej historii 
Adam Gorycki z Kielc. Mogliśmy o tym usłyszeń 
podczas konferencji w dniu 7 lipca w suche-
dniowskiej Kuźnicy.

Główna tematyka spotkania dotyczyło 210. 
rocznicy wojny 1809 roku i wyzwolenia terenów 
m.in. obecnej gminy Suchedniów spod okupa-
cji austriackiej. Głównymi bohaterami tej woj-
ny po stronie polskiej byli ks. Józef Poniatowski 

oraz generałowie: Jan Henryk Dąbrowski, Stani-
sław Fischer, Józef Zajączek i Michał Sokolnicki. 
Prelegent opierając się na głębokiej kwerendzie 
archiwalnej odtworzył za pomocą prezentacji 
multimedialnej przebieg tej wojny, która w lip-

We wtorek 30 lipca gościliśmy w Suchednio-
wie młodzież z Bielin oraz z Pawłowa. Spotka-
nie było okazją do poznania się oraz podzielenia 
się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą 
na rzecz lokalnej społeczności. Podczas spotka-
nia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 
młodzież uczestniczyła w warsztatach integra-

Kiedy w Suchedniowie pierwszy raz zabrzmiał  
„Mazurek Dąbrowskiego”?

Uczestnicy projektu „Równać Szanse” z Bielin odwiedzili Suchedniów.

cyjnych, które przygotował i poprowadził Suche-
dniowianin - Radek Kowalik.  Następnie każda 
z grup zaprezentowała swoje działania - młodzież 
z Bielin opowiedziała nam o realizacji projektu 
Równać szansę; obejrzeliśmy filmy przygotowa-
ne przez uczestników projektu, następnie grupa 
z Pawłowa reprezentująca Stowarzyszenie Gmina 

Pawłów Plus przedstawiła prezentację z działań, 
które są realizowane przez Stowarzyszenie. 

Na podsumowanie spotkania Oliwia Sitarz 
opowiedziała o działalności Młodzieżowej Rady, 
jej powołaniu oraz projektach, w których uczest-
niczy ta rada. Mamy nadzieje, że nie będzie to 
ostatnie nasze spotkanie.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Młodzieżowa Rada Miejska 

w Suchedniowie
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naSze zaprOSzenia

WDK Mostki zaprasza
Wiejski Dom Kultury w Mostkach w sierpniu zaprasza na następują-

ce wydarzenia:
*  10-11 sierpnia – Formy Rychu w Kulturze Słowiańskiej - spotkania- 

warsztaty.
*  12-16 sierpnia – MUZYCZNE MOSTKI - warsztaty wokalno- instru-

mentalne, (org. – koordynator Patrycja Zarychta). Wydarzenie 
Muzyczne Mostki - wyjątkowej jakości i mocy, (edukacyjnej-rów-
nież) spotkania wokalistów, muzyków i twórców oraz jak zwykle 
bardzo dobrze, radośnie i twórczo spędzony czas w Mostkach.

*  18-30 sierpnia – Warsztaty Teatralne (org. koordynator - Urszula 
Bilska) & Teatr DORAŹNY.

*  30 sierpnia - NOCNY MARATON WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALE-
WÓW WODNYCH.

Ponadto zapraszamy na spotkania KGW Mostki, próby - (środy 16.30) 
i wyjazdy Zespołu Pieśni i Tańca Skokotliwi prowadzone przez Małgorza-
tę Wyderską i Bogusława Sitka.

Spotkania, warsztaty – (wtorki 19.00) oraz Milongi Klubu Tanga Most-
ki – prowadzonego przez dr Piotra Sykulskiego oraz inne wydarzenie 
organizowane w WDK Mostki.
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SpOrt-rekreacja

Wiktoria i Ola z medalami  
Mistrzostw Polski!!!

W dniach 14-16 czerw-
ca w Piotrkowie Trybunal-
skim bardzo dobrze zagrali 
badmintoniści Orlicza Su-
chedniów w Mistrzostwach 
Polski Młodzieżowców i Ju-
niorów.

Podwójną mistrzynią 
Polski została Wiktoria 

Dąbczynska, w finale wygrała z Joanną Rudną ABRM Warszawa 
21:14/21:13, drugi złoty krążek odebrała za grę podwójną z Aleksan-
drą Goszczyńską UKS Milenium Warszawa, w finale dziewczyny 
pokonały duet Magdalena Świerczyńska UKS Baranowo/Korne-
lia Marczak UKS Plesbad Pszczyna 21:13/21:13.

Bardzo wysokie miejsce 5 zajął nasz drugi debel Izabela Pajek/
Katarzyna Zięba i mikst Marcin Wnuk/Katarzyna Kutacha 
Start Widełka.

Aleksandra Pająk, 
broniąca tytułu sprzed 
roku, tym razem prze-
grała w finale z Anną 
Dudą UKS Dwójka Bytów 
15:21/23:25 i odebrała 
srebrny medal. Brązowy 
medal Ola wywalczy-
ła w deblu z Agniesz-
ką Forytą STB Energia 
Lubliniec, w półfinale 
dziewczyny po zaciętym meczu przegrały z późniejszymi mistrzy-

niami Polski Paulina 
Hankiewicz AMRM 
Warszawa /Domini-
ka Kwaśnik Feniks 
Kędzierzyn -Koźle 
21:18/12:21/14:21.

Miłosz Miernik 
w grze pojedynczej 
i podwójnej zajął 
miejsce 9-16.

Cztery medale Orli-
cza to kolejny sukces 
i nagroda za codzien-
ną ciężką pracę.

Brawo Wiktoria, 
brawo Ola, brawa dla całej ekipy i podziękowania za dobry start 
i godne reprezentowanie Suchedniowa i województwa świętokrzy-
skiego!!!

Aleksandra Dąbczyńska

Nowy zarząd KS „Orlicza 1924”

27 czerwca odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków 
Klubu Sportowego Orlicz 1924 w Suchedniowie. Po wysłuchaniu sprawozdań z do-
tychczasowej działalności odbyły się wybory prezesa. 

Na kolejną czteroletnią kadencję, jednogłośnie na prezesa został wybrany Maciej 
Glijer, a ponadto w skład zarządu weszli: Bartosz Majcher - manager sekretarz, 
Daniel Żołądek - zastępca prezesa, Piotr Swat - członek Zarządu, Dariusz Kowa-
lik - członek Zarządu.
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Znany suchedniowski działacz sportowy Zdzi-
sław Włodarczyk we wrześniu pojedzie do We-
necji na Mistrzostwa Europy Masters. Wystartuje 
w kat. 75+, a to wszystko dzięki Katarzynie Pa-
jąk, która zainaugurowała zbiórkę pieniędzy na 
ten wyjazd. 

Zebrano łącznie 10.561 złotych, ale po od-
jęciu prowizji portalu pomagam.pl. do Zdzi-
sława Włodarczyka trafiło blisko 10 tysięcy.  
P. Zdzisław zadeklarował, że wesprze wyjazd do 
Wenecji dla Czesławy Stępniewskiej i Grzego-
rza Mirkowskiego.

Pieniądze na wyjazd dla Zdzisława Włodarczyka przekazane

Na spotkaniu w hali sportowej, które mia-
ło miejsce 13 lipca zebranych przywitał Zenon 
Juchniewicz. Obecna była rodzina, przyjacie-
le, znajomi, wychowankowie, przedstawiciel 
władz miasta z przewodniczącym rady miejskiej 
Krzysztofem Adamcem, władze Orlicza Su-
chedniów z prezes Justyną Wierzbińską.

Katarzyna Pająk mówiła o swej inicjaty-
wie i wielkim odzewie, z jakim spotkała się ak-
cja. Zbiórkę wsparło wiele osób, firm i instytucji. 
Wśród osób wspierających były takie sportowe 
sławy jak siatkarze Robert Szczerbaniuk i Mar-
cin Prus, szczypiorniści Artur Siódmiak i Karol 
Bielecki czy lekkoatleta Sebastian Chmara. 
Katarzyna Pająk chce podziękować następują-
cym osobom i instytucjom: MICHJAN - Warszawa, 
Mariusz Jakubaszek, AK-SPED Sp. z o.o.- Józe-
fów, Andrzej Korzeniewski, JAKMAR - War-
szawa, HOTEL PROMIEŃ – Skarżysko-Kamienna, 
Radosław Majewski, Ośrodek Wypoczynkowy 
JASKÓŁKA - Zakopane i znów Radosław Majew-
ski, HOTEL PARADISO - Suchedniów, Piotr Ziół-

kowski, SYSTEQ Sp. z o.o. - Warszawa, Marcin 
Paździsz, P.H.U. ROBEX - Bielsko-Biała, Robert 
Muchewicz, HOTEL STARY MŁYN - Suchedniów, 
Pan Adrian Piwowarczyk, FIGARO - Suched-
niów, Paweł Kocia, LENIUCHY 24 Dom gościnny 
- Stankowice k. Zamku Czocha Dolny Śląsk, Ma-

ria Downie, CHOPIN GROCERY, Youghal IRLAN-
DIA, Basia i Michał Lipienieccy, Cezary Błach 
i urzędnicy Miasta i Gminy Suchedniów, Idź pod 
prąd oraz miejsce, gdzie pan Zdzisław spędza 
całe swoje sportowe i zawodowe życie: MKS OR-
LICZ SUCHEDNIÓW. -Dziękuję osobom, które mnie 
wspierały i pomagały zebrać jak największą ilość 
pieniędzy. Wielkie dzięki dla Sebastiana Jaro-
sa, Łukasza Maciejczyka, Grzesia Paździ-
sza, Jarka Nowaka, Justyny Wierzbińskiej, 
Agnieszki Włodarczyk-Mazurek, Ireny Wło-
darczyk. Dziękuję wielkim sportowcom, repre-
zentantom Polski: mojemu przyjacielowi Mar-
cinowi Prusowi, Arturowi Siódmiakowi, 
Karolowi Bieleckiemu, Sebastianowi Chma-
rze i Robertowi Szczerbaniukowi – mówiła 
Katarzyna Pająk.

Podczas spotkania swymi wrażeniami i wspo-
mnieniami ze współpracy ze Zdzisławem Wło-
darczykiem dzielili się Łukasz Maciejczyk, 
Dominik Ziętkowski, Aleksandra Dąbczyń-
ska, Czesława Stępniewska, Zdzisław Piasta 
i Sławomir Wierzbiński.

Spotkanie zakończyło symboliczne przekaza-
nie czeku.

Jacenty Kita
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