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* mamy budżet na 2016 rok,
* wizyta marszałka Adama Jarubasa dobrze wróży 

na przyszłość,
* wigilijne spotkanie u biskupa radomskiego,
* za nami czas świątecznych i wigilijnych spotkań,
* harmonogram wywozu odpadów komunalnych,
* a może kolektory, pompy ciepła lub termomodernizacja?

Koncertowy początek roku
Wyjątkowo zaczął się tegoroczny sezon kulturalny w suchedniowskiej Kuźnicy. W przeciągu trzech tygodni mogliśmy słuchać wspaniałych 

koncertów noworocznych, Kazimierza Kowalskiego oraz kolęd i pastorałek.            Czytaj na str. 6, 10 i 19

Rekordowe granie!
Podczas tegorocznej Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy padł rekord. Zebra-
liśmy 22.168,44 zł, dodat-
kowo 1000 złotych przeka-
zał nasz Bank Spółdzielczy. 
Przedszkolaki zebrały 2170,61 
złotych. Indywidualnie naj-
więcej, aż 1856,41 złotych ze-
brano do puszki Wiktorii  
Krogulec i 1086 złotych do 

puszki Justyny Krupińskiej. Wielkie dzięki!   Czytaj na str. 8-9
Fotoreportaż na str. 20

Promocja w Warszawie
15 stycznia 2016 w warszawskim Hotelu Gromada odbyło się no-

woroczne spotkanie poświęcone promocji powiatu skarżyskiego. 
Brała w nim udział nasza gmina.

Czytaj na str. 3

153. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Minęło 153 lata od chwili wybuchu powstania styczniowego. 
Samorząd i mieszkańcy Suchedniowa uczestniczyli w obchodach 
w Szydłowcu, Suchedniowie i Bodzentynie. Sprzed Krzyża Powstań-
czego wyruszył już po raz 23. Marsz Szlakiem Powstania Stycznio-
wego.

Relacja w kolejnym wydaniu Gazety.
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Świąteczne spotkanie u biskupa radomskiego

8 stycznia w seminarium duchownym w Radomiu odbyło się 
doroczne spotkanie opłatkowe samorządowców z obszaru diecezji 
z biskupem radomskim ks. Henrykiem Tomasikiem. Wziął w nim 
również udział burmistrz Cezary Błach, starosta skarżyski Jerzy 
Żmijewski oraz pozostali włodarze gmin z terenu diecezji radom-
skiej. 

Po odśpiewaniu kolędy Wśród nocnej ciszy przybyłych powi-
tał gospodarz ks. bp Henryk Tomasik nawiązując do rozpoczętego  
8 grudnia przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia.

Później świąteczny koncert kolęd dał Zespół Pieśni i Tańca Sor-
bin, któremu towarzyszył proboszcz ks. Sławomir Spychaj, pod kie-
runkiem Haliny Fidor, przy muzycznym akompaniamencie Dariu-
sza Figarskiego, Edwarda Orłowskiego oraz Ryszarda Kucewicza. 
Koncert przeplatany był czytaniem nauczania Jana Pawła II oraz 
fragmentów dzienniczka św. siostry Faustyny. Za piękny koncert ser-
decznie podziękował ks. biskup, zaś zebrani nagrodzili długimi okla-

skami na stojąco.
Następnie ks. prof. 

Zbigniew Niemirski, re-
daktor naczelny Gościa 
Niedzielnego przedstawił 
referat zatytułowany 1050 
lat temu - wtedy wszyst-
ko się zaczęło. Jak to było 
w Europie i u nas. Referat 

odnosił się do gene-
zy chrztu Polski w 966 
roku dokonanym przez 
księcia Mieszka I. 

Po modlitwie w re-
fektarzu ks. biskup od-
mówił modlitwę, 
a zebrani połamali się 
opłatkiem. Tutaj rów-
nież kolędy śpiewał ze-
spół, a spotkanie zakończył poczęstunek.

Jacenty Kita

Marszałek Jarubas deklaruje pomoc
7 stycznia w sali lustrzanej suchedniowskiej Kuźnicy odby-

ło się interesujące, merytoryczne i wydaje się, że owocne oraz 
dobrze rokujące na przyszłość spotkanie z Marszałkiem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. Odbyło się ono 
w luźnej, roboczej atmosferze.

Zagaił je jego 
inicjator, burmistrz 
Cezary Błach, 
wskazując na naj-
pilniejsze potrzeby 
i zamierzenia gmi-
ny oraz na… ocze-
kiwania wobec mar-
szałka. Burmistrz 
wskazał m.in. ko-
nieczność dalszej 
kanalizacji gminy oraz modernizacji miejskiej oczyszczalni, re-
witalizację centrum miasta wraz z zalewem i parkiem, moderni-
zację infrastruktury gminnej – w tym przede wszystkim placó-
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wek oświatowych oraz 
rozbudowę SP 1. 

Odnosząc się to tego 
Adam Jarubas stwier-
dził, że zna trudną sy-
tuację finansową samo-
rządów, w tym naszej 
gminy oraz powiedział, 
że gminy będą musia-
ły stosować odpowied-
nią inżynierię finanso-
wą, aby móc skorzystać 

z dostępnych na najbliższe lata środków unijnych. Dodał, że zna 
problem Jedynki zaznaczając, iż można na tę inwestycję znaleźć 
furtkę w Regionalnym Programie Operacyjnym pod warunkiem 
odpowiednio przygotowanego wniosku. Zaznaczył, że na termo-
modernizację gminy będą otrzymywać dotacje, oraz że zarówno 
na rewitalizację jak i  inwestycje kanalizacyjne również będą pie-
niądze. Marszałek Jarubas podziękował naszemu samorządowi 
za wsparcie kwotą 200.000 złotych na modernizację i rozbudowę 
drogi 751. –W sierpniu będziemy mieć pełną dokumentację wraz 
z pozwoleniem na budowę w ramach dużej pętli świętokrzyskiej. 
Będzie to ważna inwestycja nie tylko dla miasta, ale również dla 
Michniowa, gdzie powstaje Mauzoleum – powiedział marszałek. 
Warto dodać, że cała inwestycja o wartości szacunkowej ponad 20 

mln zł będzie finansowana ze środków unijnych i województwa.
Goszczący na spotkaniu pracownicy Urzędu Marszałkowskie-

go w skrócie przybliżyli zadania i inwestycje, w tym tzw. miękkie, 
na które w najbliższych latach będzie można starać się o dofinan-
sowanie. Ma ono wynosić około 85% całkowitej wartości.

Później odbyła się luźna dyskusja, w której głos zabrali m.in. 
burmistrz, radni Krzysztof Ślęzak, Eugeniusz Zegadło oraz 
Krzysztof Szczygieł. Adam Jarubas długo nie mógł opuścić Su-
chedniowa, prowadząc w kuluarach rozmowy z innymi uczestni-
kami spotkania.

Jacenty Kita

Promocja w Warszawie
15 stycznia 2016 w warszawskim Hotelu Gromada odbyło się 

noworoczne spotkanie poświęcone promocji powiatu skarżyskiego. 
-Imprezę promocyjną zorganizował Klub Przyjaciół Ziemi Kielec-
kiej, który skupia mieszkające w stolicy osoby wywodzące się z re-
gionu świętokrzyskiego. W tym roku promował się powiat skarży-
ski, w tym nasza gmina – mówi burmistrz Cezary Błach.

Było ono poprzedzone konferencją na temat perspektyw rozwo-
ju przemysłu zbrojeniowego w województwie świętokrzyskim i roli 
wyższego szkolnictwa technicznego, z uwzględnieniem doświad-
czeń Politechniki Świętokrzyskiej i Wojskowej Akademii Technicz-
nej.

Następnie przyszedł czas na prezentację poszczególnych gmin 
powiatu. Ofertę gospodarczą i walory turystyczne Suchedniowa 
przedstawił burmistrz Cezary Błach. W naszej delegacji znalazł się 

również zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik i radny Euge-
niusz Zegadło.

Stoisko Suchedniowa cie-
szyło się dużym zainteresowa-
niem przybyłych gości.

Warszawski Klub Przyja-
ciół Ziemi Kieleckiej działa od 
28 lat, skupia ponad 400 człon-
ków i wielu przyjaciół i sym-
patyków pochodzących z Kielecczyzny, a swoją drogą życiową i za-
wodową związanych z Warszawą. Od lat stowarzyszenie utrzymuje 
kontakty z władzami województwa świętokrzyskiego.

Jacenty Kita
Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia  
Diabetyków w Suchedniowie za przygotowanie paczek świątecz-
nych dla dzieci z naszego przedszkola.

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja, personel oraz przedszkolaki z rodzicami

Przyjaciołom, znajomym oraz drogim sąsiadom z ulicy 
Koszykowej i Berezów, wszystkim, którzy dzielili z nami smutek 

i żal uczestnicząc w ostatniej drodze naszej ukochanej mamy
Ś.P. Rozalii Kondrak

serdeczne podziękowania składają córki
Alicja Wikło i Maria Markiewicz
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Mamy budżet na 2016 rok
Rada Miejska w Suchedniowie na sesji w dniu 29 grudnia uchwa-

liła budżet na 2016 rok. Dochody budżetu gminy zaplanowano w wy-
sokości 29.179.685,71 zł, z tego dochody bieżące 28.859.685,71 zł, do-
chody majątkowe 320.000,00 zł. Wydatki budżetu gminy mają się 
kształtować w wysokości 28.479.685,71 zł, z tego wydatki bieżące 
27.325.040,01 zł, a wydatki majątkowe 1.154.645,70 zł. Głosowanie nie 
było jednogłośne.

XV w tej kadencji sesję otworzyła przewodnicząca rady Małgorza-
ta Styczeń, na sekretarza obrad powołano Ewę Gałczyńską. 

Po przyjęciu porządku obrad o głos poprosił starosta skarżyski  
Jerzy Żmijewski.

Najpierw starosta odniósł się do 
uwarunkowań ekonomicznych. –Na 
dziś i samorząd powiatowy i samo-
rząd Suchedniowa pod względem 
finansowym są na takim samym 
poziomie, czyli bardzo trudnym – 
stwierdził starosta i przytoczył pod-
stawowe dane. Powiat ma 43,5 mln 
długu. Na budżet powiatu w wyso-
kości 82 mln zł, 78 to wydatki sztyw-
ne. Zostaje zatem 4 mln, z czego 1,6 
mln to koszty odsetek. Mamy więc 
2,5 mln złotych i pytanie, co z tym 
zrobić – mówił J. Żmijewski. Dodał, 
że jeśli rząd zwiększy kwotę wolną od 

ponadto z nieco ponad 3 tys. do 8 tys. zł, to wpływy podatkowe powia-
tu spadną o 2,5 mln zł.

Mimo takich uwarunkowań w budżecie powiatu na 2016 rok 
uwzględniony został remont mostu na ul. Żeromskiego. 350.000 zł 
jest w budżecie powiatu, drugie tyle ma pochodzić z Ministerstwa In-
frastruktury i Transportu. Gmina w 2017 roku planuje budowę kana-
lizacji na ul. Żeromskiego, z kolei powiat w 2018 roku w ramach tzw. 
schetynówek będzie chciał tę drogę przebudować. Kosztorys inwestycji 
opiewa na 1,57 ml zł. –Moją ambicją jest, aby przez trzy lata dokończyć 
budowę chodnika od Mostek do Dobrej Dróży – dodał starosta. 

W 2016 roku wspólnie z gminą powiat dokona przebudowy chod-
nika na ul. Langiewicza od przejazdu kolejowego do ul. Jarzębinowej. 

Później obszerne sprawozdanie ze swej pracy w okresie pomię-
dzy sesjami złożył burmistrz Cezary Błach. Przybliżamy najważniej-
sze działania.

Z odbytego dzień wcześniej posiedzenia Zarządu LGD Wokół Ły-
sej Góry wynika, że pierwsze nabory tzw. miękkich projektów odbędą 
się w połowie roku. Po cyklu rozmów z Nadleśnictwem Suchedniów, 
ostatecznie uzgodniono warunki komunalizacji ul. Harcerskiej i Par-
tyzantów. Z kolei z przeprowadzonych rozmów z syndykiem ZWK 
Marywil wynika, że postępowanie upadłościowe prowadzone bę-
dzie do końca 2016 roku – później decyzja należeć będzie do sądu. 

ŚZDW w Kielcach przedstawił 
wstępną koncepcję przebudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 751. 
Ma powstać rondo obok Tesco, 
na całej długości drogi w Su-
chedniowie budowany będzie 
ciąg pieszo – rowerowy, od Su-
chedniowa do Michniowa ciąg 
rowerowy. Ponadto burmistrz 
szczegółowo przedstawił bilans 
pierwszego roku działalności, 
o czym pisaliśmy miesiąc temu.

Projekt uchwały w spra-
wie WPF na lata 2016-2038 

przedstawiła skarbnik gminy Urszula  
Nowak.

W 2016 roku na inwestycje wie-
loletnie zgodnie z WPF wydane ma 
zostać 823.000 złotych. Największe 
pozycje to przebudowa ul. Gajzlera 
i Kościuszki - 400.000 zł. Jednak już 
wiemy, po rozstrzygnięciu przetargu, 
że będzie to znacznie mniej: -Firma, 
która wygrała przetarg zaoferowała 
kwotę 213.801,10 zł. Termin realizacji 
to koniec sierpnia, gwarancja to aż 72 
miesiące – wyjaśnia zastępca burmi-
strza Dariusz Miernik.

Pozostałe ważniejsze zadania w WPF do sfinansowania w 2016 
roku to dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 751 – 
200.000 złotych, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cmentarnej 
– 95.000 złotych, na ul. Berezów i Koszykowa – 50.000 złotych oraz 
ochrona obszarów Natura 2000 na obszarze gminy 50.000 złotych. Dla 
wielu inwestycji kanalizacyjnych wykazano symboliczne kwoty (ale to 
warunek, aby w przyszłości ubiegać się o dofinansowanie unijne). Do-
tyczy to ul. Żeromskiego, Jodłowej i cz. ul. Warszawskiej, Langiewi-
cza, Jarzębinowej i Słonecznej oraz modernizacji oczyszczalni. 

Nie wszystkim  radnym takie propozycje podobały się. –Dałem 
burmistrzowi rok kredytu zaufania i myślałem, że od 2016 roku coś 
się ruszy. Teraz okazuje się, że w WPF jest mało zadań inwestycyjnych. 
Panie burmistrzu, jestem zawiedziony, więc ten WPF nie zyskuje mo-
jej przychylności – mówił Krzysz-
tof Ślęzak.

Radny dodał, że żaden z jego 
wniosków zgłoszonych do budżetu 
nie przeszedł m.in. kanalizacja ul. 
Langiewicza czy też budowa oświe-
tlenia na ul. Granicznej. –To mój 
głos jako przewodniczącego komi-
sji zdecydował, że do budżetu nie 
wprowadzono budowy oświetlenia. 
I choć budżet jest napięty, to jest 
realny, a moje propozycje też nie 
przeszły – odpowiedział Mirosław  
Obara.

K. Ślęzak ripostował: -Czuję, że 
niektórzy radni chcą być strażnikami 
budżetu, zamiast wymagać i reprezen-
tować mieszkańców. Zacznijmy wyma-
gać i szukajmy pieniędzy. Na to z kolei 
odpowiedział Paweł Słoma: -Cieszę się 
z określenia strażnicy budżetu i to mnie 
nie hańbi. Większość radnych jest roz-
sądnych.

Dyskusję w tym punkcie podsumo-
wała Małgorzata Styczeń –Stwórzmy 
realny budżet i dopiero wtedy wyma-

gajmy od burmistrza jego realiza-
cji – stwierdziła.

W dalszej części radni proce-
dowali nad uchwałą budżetową. 
Krzysztof Ślęzak zwrócił uwagę 
na wysokie, rosnące koszty ad-
ministracyjne. Burmistrz odpo-
wiedział, iż w budżecie nie są za-
planowane podwyżki, a wzrost 
wydatków w tym dziale wynika 
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z konieczności uwzględniania odpraw emerytalnych, nagród jubile-
uszowych oraz kosztów związanych z organizacją stażów oraz grup 
pracowników interwencyjnych. –Ten budżet to kompromis. Radni, 
komitety osiedlowe i rady sołeckie złożyły około 80. wniosków do bu-
dżetu i nie sposób ich było wszystkich uwzględnić, gdyż 96% wydat-
ków budżetu gminy, to wydatki sztywne. Nic jednak nie jest jeszcze 
przesądzone, gdyż realne pieniądze unijne pojawią się dopiero w 2017 
roku – argumentował burmistrz. Z jego stanowiskiem zgodziło się 12 
radnych głosujących za budżetem, 2 było przeciwnego zdania.

O planowanych inwestycjach w cyklu wieloletnim już wspomnia-
no wyżej. Dla porządku dodajmy, że planowane są również inwesty-
cje w cyklu rocznym. Na zakup przystanków gmina wyda 14.000 zł, 
budowa chodnika przy ul. Kościuszki pochłonie 150.000 zł, 22.145 zł 
z funduszu sołeckiego Ostojowa przeznaczone jest na  kontynuację 
adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kotłowni na salę do 
gimnastyki korekcyjnej i siłowni w SP Ostojów, 55.000 zł na budowę 
linii oświetleniowej w ulicy Stokowiec na odcinku od ul Langiewicza 
do ul. Poziomkowej, zaś 30.000 zł na zakup pomp do osadu na miej-
skiej oczyszczalni.

Później radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na 2016 rok. Ich 
założenia przedstawiła przewodnicząca GKRPA Anna Kwaśniewska 
– Maciejczyk. Radni określili również w formie uchwały szczegółowe 
warunki korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Suchedniów oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organi-

zacyjnym, podjęli uchwałę w sprawie zbycia świadectw efektywności 
energetycznej, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycie-
li, przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026.

Jacenty Kita

Samorządowcy połamali się opłatkiem

Drugi rok z rzędu władze samorządowe gminy na spotkanie 
opłatkowe zaprosiły organizacje i stowarzyszenia oraz jednostki or-

ganizacyjne gminy. Mo-
dlitwę odmówił ks. pro-
boszcz Marek Migocki, 
następnie radny Łukasz 
Gałczyński odczytał 
fragment Ewangelii św. 
Łukasza o narodzinach 
Pana, a później życzenia 
świąteczne i noworoczne 
złożyli przewodnicząca 

rady miejskiej Małgorzata Styczeń oraz burmistrz Cezary Błach. 
Smaczną wieczerzę świąteczną przygotowali uczniowie Zespołu 

Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza, wyka-
zując się tym samym 
wysokim kunsztem 
kulinarnym, za co 
serdecznie dziękuje-
my. 

(jaki)
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Koncert Kolęd i Pastorałek
Tegoroczna edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek odbyła się w dniu 

24 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej suchedniowskiej Kuźnicy. 

Na jej scenie zaprezentowało się ponad stu wykonawców wcho-
dzących w skład 7 zespołów. Podczas koncertu wystąpili: Chór Senior 
prowadzony przez Jerzego Fafarę, Zespół Pieśni i Tańca Skokotliwi 
z Mostek, duet Dariusz Figarski i Barbara Szymańska, solistka chó-
ru Bazyliki Mniejszej w Skarżysku-Kamiennej, Zespół Pieśni i Tańca 
Sorbin pod kierunkiem Dariusza Figarskiego, suchedniowski Chór 

Sonatina prowadzony przez Urszulę Piastę -Kuszewską, Kapela Świę-
tokrzyskie Scyzoryki oraz Studencka Grupa Artystyczna z UJK w Kiel-
cach po kierownictwem muzycznym Piotra Sitkowskiego. 

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała ponad 30 najpięk-
niejszych polskich kolęd i pastorałek, wśród których znalazły się m.in. 
Oj, Maluśki, Maluśki, Gdy śliczna Panna, Gdy się Chrystus rodzi, Mi-

zerna cicha, Tryumfy Króla Niebieskiego. Na zakończenie koncertu 
wszystkie zespoły biorące udział w jego tegorocznej edycji wspólnie 
wykonały kolędę Bóg się Rodzi. 

Paweł Zubiński
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Oficjalne otwarcie nowej Komendy 
Powiatowej Policji

4 stycznia punk-
tualnie w południe 
w Skarżysku – Ka-
miennej oddano 
oficjalnie do użyt-
ku nową a zarazem 
najnowocześniejszą 
komendę powiato-
wą Policji. Obiekt 
powstał w przecią-
gu zaledwie 16 mie-
sięcy w ramach pro-
gramu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

W uroczystościach 
udział wzięli m.in. 
Zastępca Komendan-
ta Głównego Poli-
cji mł. insp. Andrzej 
Szymczyk, Komen-
dant Wojewódzki Po-
licji w Kielcach insp. 
Rafał Kochańczyk 
wspólnie ze swoimi 
zastępcami, Komen-

dant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk. 
Obecni byli parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski Agata Wojty-
szek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski, wicemarszałek wojewódz-
twa Jan Maćkowiak, 
przedstawiciele władz 
lokalnych, w tym bur-
mistrz Suchedniowa 
Cezary Błach.

Spotkanie rozpo-
częło się od złożenia 
meldunku Zastępcy 
Komendanta Głów-
nego Policji. Następ-
nie odegrany został 
hymn państwowy, 
a na maszt wciągnięta została flaga. Później głos zabrał Komendant 
Powiatowy Policji w Skarżysku- Kamiennej nadkom. Piotr Zalewski, 
który przywitał wszystkich zgromadzonych gości.

Głównym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi otwierają-
cej oficjalnie nową komendę oraz poświęcenie budynku przez biskupa 

diecezji radomskiej ks. 
Henryka Tomasika, 
któremu towarzyszył 
powiatowy kapelan po-
licjantów ks. Krzysztof 
Sieczka. 

Po poświeceniu był 
czas na wystąpienia 
okolicznościowe go-
ści, następnie na zwie-

dzanie obiektu, który 
liczy 22 tys. metrów 
sześciennych kubatu-
ry budynków, przeszło 
4 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni 
użytkowej, 3 obiekty 
usytuowane na dział-
ce o powierzchni 1,5 
hektara. Obiekt prze-
znaczony jest dla 175. 

policjantów. Obecnie pracuje w niej 160. funkcjonariuszy oraz 23. pra-
cowników cywilnych. Kosztował około 23 mln złotych.

Jacenty Kita

Spotkanie opłatkowe w Starostwie
W Starostwie Po-

wiatowym zorganizo-
wano w poniedziałek 22 
grudnia spotkanie wi-
gilijne z udziałem: Za-
rządu Powiatu Skarży-
skiego, Włodarzy Gmin 
Powiatu Skarżyskiego 
oraz skarżyskich me-
diów. Obecny był rów-
nież burmistrz Suche-

dniowa Cezary Błach.
Starosta skarżyski Jerzy Żmijewski życzył spokojnych, zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych przy wigilijnym stole w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze, a do życzeń przyłączyli się także członkowie 
zarządu oraz włodarze gmin powiatu skarżyskiego. 

Później władze powiatu, wójtowie gmin oraz zaproszeni pracow-
nicy skarżyskich mediów złożyli sobie wzajemnie życzenia . Spotkanie 
przebiegało w świątecznej, serdecznej i ciepłej atmosferze. Na koniec 
zaproszeni goście otrzymali z rąk starosty świąteczne bombki oraz ka-
lendarze na 2016 rok.

(jaki)
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Znów pięknie zagraliśmy
10 stycznia 2016 r. w suchedniowskiej Kuźnicy odbył się 24. Fi-

nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy 
pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Jeste-
śmy bardzo dumni i szczęśliwi, że w tegorocznej edycji WOŚP, dzięki 

bezinteresownej pomocy osób, które przyczyniły się do organizacji 24. 
Finału w naszym mieście oraz hojności mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Suchedniów zebraliśmy kwotę 22.168,44 zł. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż powyższą suma będzie wyższa o kwotę 1000 zł, gdyż 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie przekazał ją bezpośrednio na kon-
to WOŚP.

Od wczesnych go-
dzin porannych naszych 
44. wolontariuszy wy-
posażonych w finałowe 
puszki, serduszka oraz 
identyfikatory prowa-
dziło kwestę na terenie 
Suchedniowa, Ostojowa 
oraz Łącznej. Jak co roku 
wykonali bardzo trudną 
pracę, dlatego też pra-
gniemy wymienić wolontariuszy z nazwiska i na ręce każdego z nich 
jeszcze raz złożyć serdeczne podziękowania. Do grona 44. młodych, 
dzielnych ludzi, którzy działali w ramach Suchedniowskiego Sztabu 
WOŚP należą: Olga Stando, Patrycja Synowiec, Aleksandra Szu-
mielewicz, Oliwia Sitarz, Karina Kazarian, Szymon Turski, Sandra 
Skarbek, Julia Pająk, Nikola Pomocnik, Weronika Zięba, Małgo-

rzata Dulęba, Wiktoria 
Łakomiec, Magdalena 
Fąfara, Klaudia Wikło, 
Wiktoria Janik, Karo-
lina Przeworska, Wik-
toria Mądzik, Zuzanna 
Korus, Agata Gruba, 
Natalia Bednarska, Ka-
tarzyna Michta, Jesika 
Zolbach, Błażej Turski, 
Aleksandra Łakomiec, 

Damian Zegadło, Małgorzata Zep, Zuzanna Obara, Justyna Kru-
pińska, Mateusz Ślusarczyk, Norbert Sołkiewicz, Patrycja Król, 
Konrad Staszewski, Patrycja Cisek, Wiktoria Krogulec, Zuzanna 
Żołądek, Daria Piłsudska, Wojciech Karnowski, Zuzanna Fortuna, 
Kacper Gałczyński, Klaudia Mikołajczyk, Julia Maciejczyk, Angeli-
ka Miernik, Wioletta Staszewska, Dawid Flantowicz.

Pragniemy podziękować w tym miejscu opiekunom wolonta-
riuszy, którzy czuwali nad ich bezpieczeństwem oraz prawidłowym 
przebiegiem kwesty: Aneta Łakomiec, Anita Sołkiewicz, Magdale-

na Miernik, Agnieszka Łutczyk, Michał Wawrzeńczyk, Paweł Zu-
biński.

O bezpieczeństwo kwestujących dzieci i młodzieży troszczy-
li się funkcjonariusze Komisariatu Policji w Suchedniowie patrolu-
jąc wszystkie rejony, w których była prowadzona zbiórka na rzecz 24. 
Finału WOŚP. Ponadto, o ład i porządek zadbali również Strzelcy ze 
Związku Strzeleckiego Strzelec w Suchedniowie oraz harcerze Związ-
ku Harcerstwa Rzeczpospolitej, którzy z kolei okazali nieocenioną po-
moc w trakcie imprezy, która odbyła się w budynku suchedniowskiej 
Kuźnicy, kwestując także na rzecz wielkiej orkiestry.

Punktualnie o godz. 16.00 w sali widowiskowej suchedniowskiej 
Kuźnicy rozpoczęła się finałowa impreza, którą poprowadził Zenon 
Juchniewicz. Pierwszym punktem programu nastawionego przede 
wszystkim na promocję lokalnych wykonawców oraz osiągnięć dzieci 
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Suchedniów był występ przed-
szkolaków z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Korpus Jodła w Łącz-
nej, tuż po nich zatańczyły dzieci z suchedniowskiego Przedszkola Sa-
morządowego im. Jana Pawła II. Następnie na scenie suchedniowskiej 
Kuźnicy zaprezentowała się pochodząca ze Skarżyska-Kamiennej, 
młoda i bardzo utalentowana wokalistka Weronika Fornal. Podczas 

24. Finału nie mogło także zabraknąć Suchedniowskiej Orkiestry Dę-
tej pod batutą mjr. Stefana Malinowskiego oraz Formacji Tanecznej 
AXIS prowadzonej przez Katarzynę Moskal. Warto w tym miejscu 
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zaznaczyć, iż powyższe 2 sekcje zainteresowań, których występy sta-
nowiły kolejne punkty programu na co dzień rozwijają swoje umie-
jętności w Kuźnicy. Wśród młodych suchedniowskich wokalistów 
uświetniających swym śpiewem imprezy organizowane w naszej pla-
cówce znalazł się Kamil Brzoza, który za swój występ został nagro-
dzony głośnymi brawami. 

Jak co roku głównym punktem tzw. imprezy zamkniętej stano-
wiącej nieodzowny element każdego Finału WOŚP była aukcja fan-
tów przekazanych przez mieszkańców Suchedniowa oraz przybyłych 
gości, którą poprowadził dyrektor Andrzej Karpiński. Wśród 76. 
przedmiotów, które zostały zlicytowane znalazły się m.in. monety 
okolicznościowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Suchednio-
wie, koszulki, bluzy, piłki Adidas przekazane przez firmę Team-Oil, 

koszulka polskiej reprezentacji piłki ręcznej przekazana przez rad-
nych Pawła Słomę i Mirosława Obarę, ręcznie wykonane bałwanki 
z włóczki od Danuty Świerzewskiej, panel prysznicowy od Walde-
mara Franczyka, zegarek o wartości 350 zł od Renaty Michty, zestaw 
kosmetyków samochodowych o wartości 120 zł podarowany przez 
Centrum Motoryzacyjne Euro Mobil Grzegorza Tumulca, torty 24. 
Finału WOŚP ufundowane przez Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 

Lazur oraz Piekarnię i Wytwórnię Wyrobów Cukierniczych Moniki 
Kozłowskiej, misiek pluszowy od Formacji AXIS, który osiągnął naj-
wyższą kwotę na licytacji – 320 zł, obraz i płaskorzeźba od Tadeusza 
Bałchanowskiego. W sprawnym przebiegu licytacji pomogła Paulina 
Wołowiec oraz przedstawicielki Strzelców. W sumie z aukcji udało się 
pozyskać kwotę 5.140,10 zł. Po zakończonej sukcesem sprzedaży fan-
tów wystąpił kielecki, mocno rockowy zespół STIP, w skład którego 
wchodzą: Agnieszka Pitek, Jacek Aniołek, Piotr Mądzik, Jakub Bą-
del. 24. Finał Wielkiej Orkiestry zakończyło tradycyjnie światełko do 

nieba ufundowane przez suchedniowską Kuźnicę.
Ponadto w czasie finałowej imprezy działały sklepiki, w których 

można było nabyć m.in. akcesoria i kosmetyki samochodowe ufundo-
wane przez Team-Oil Centrum Dystrybucji w Suchedniowie, słodko-
ści przygotowane przez Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II 
w Suchedniowie, wziąć udział w kolejnej odsłonie suchedniowskich 
spotkań z grami bez prądu, które zostały zorganizowane przez Micha-

ła Pajka i członków suchedniowskiego Stowarzyszenia Tygiel.
Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów, 

darczyńców oraz osób, które przyczyniły się do jej organizacji.
Im dziękujemy: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Spółdziel-

nia Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
LAZUR w Suchedniowie, Piekarnia i Wytwórnia Wyrobów Cukier-
niczych Monika Kozłowska, Team Oil Sp. z.o.o. Centrum Dystrybu-
cji w Suchedniowie, Kompleks Restauracyjno-Wypoczynkowy MA-
GNAT w Mostkach, Komisariat Policji w Suchedniowie, Związek 
Strzelecki Strzelec w Suchedniowie, Firma SamNET w Suchedniowie, 
F.H.U. Euro Mobil Grzegorz Tumulec, Hotel i Restauracja Stary Młyn, 
Firma MAJK Michał Miernik, Centrum Budowlano-Hydrauliczne 
Waldemar Franczyk, Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospo-
litej.

Dziękujemy dyrekcji, pracownikom oraz instruktorom Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica: Andrzej Karpiński – dyrek-
tor SOK Kuźnica, Maria Styczeń, Barbara Kwaśniewska, Katarzyna 

Moskal, Stefan Mali-
nowski, Roman Nie-
czajew.

Zespołom arty-
stycznym: Orkiestrze 
Instrumentów Dętych 
pod batutą mjr Stefana 
Malinowskiego, For-
macji Tanecznej AXIS 
pod kierunkiem Ka-
tarzyny Moskal, ze-
społowi muzycznemu 

STIP. Wokalistkom, wokalistom: Weronika Fornal, Kamil Brzoza.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce Komisji, która prze-

prowadziła rozliczenie zebranych pieniędzy: Maria Styczeń, Anita 
Sołkiewicz, Maciej Obarski.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu finałowej imprezy, wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali przedmioty do licytacji. Dziękujemy  mieszkańcom miasta 
i gminy Suchedniów za hojność, dobre serca oraz chęć niesienia bez-
interesownej pomocy.

Do zobaczenia za rok :)
Sie Ma!

Suchedniowski Sztab WOŚP
Zenon Juchniewicz

Paweł Zubiński



Gazeta Suchedniowska LU T Y  201610

k U LT U r A

Do Michniowa „Maleńka przyszła miłość”
Czas przedświąteczny, to okres spotkań w gronie rodziny, znajo-

mych, przyjaciół. Tak też było 19 grudnia w Centrum Kształceniowo 
- Integracyjnym w Michniowie, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć 
w tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym. 

Licznie przybyłych mieszkańców oraz ich gości powitał Zenon 
Juchniewicz, w wśród tych ostatnich byli: poseł Maria Zuba, prze-
wodnicząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń, burmistrz Cezary 
Błach z małżonką, sekretarz miasta Ewa Kaniewska, skarbik Urszula 
Nowak, radne Małgorzata Kuszewska, Ewa Gałczyńska, Lidia Frąt-
czak i Małgorzata Stępień, dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński.

Najpierw dzieci ze świetlicy środowiskowej przedstawiły program 

jasełkowy zatytułowany Maleńka przyszła miłość, który przygotowa-
ły Sylwia Garbala i Grażyna Kozieł. Wystąpili w nim: Maria (Karo-
lina Stępień),  Józef (Dawid Barwicki), Narratorzy (Patrycja Cisek, 

Natalia Garbala), Aniołowie (Paulina Stępień, Gabriela Winkler, 
Piotr Przeorski, Oskar Paź, Natalia Kowalska, Maria Knecht), Pa-
stuszkowie (Krzysztof Głuszek, Maciej Stankiewicz, Adam Syno-
wiec), Królowie (Michał Zbroja, Michał Przeorski, Piotr Zbroiński). 
Na akordeonie zagrały Paulina Stępień (Lulajże Jezuniu) oraz Natalia 
Kowalska (Wśród nocnej ciszy, Tryumfy Króla Niebieskiego).

Później wystąpił zespół Michniowiainie, któremu na akordeonie 
akompaniował Szczepan Królikowski. W tym czasie z zespołem 

wspólnie kolędowali już uczestnicy spotkania. 
Był też czas na składanie życzeń, co uczynili burmistrz Cezary 

Błach oraz poseł Maria Zuba i miejscowa radna Małgorzata Kuszew-
ska. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Michniowianki tradycyjnie 
przygotowały przepyszną kolację wigilijną. 

Jacenty Kita
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Prestiżowe wyróżnienie dla Mauzoleum 
w Michniowie

Dezeen Magazine, jeden z najbardziej wpływowych serwisów o ar-
chitekturze i designie, wymienia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie w zestawieniu dwunastu najbardziej oczekiwanych w 2016 
roku realizacji architektonicznych z całego świata - obok rozbudowy lon-
dyńskiej galerii Tate Modern, chińskiego muzeum Pingtan, czy San Fran-
cisco Museum of Modern Art.

Michniowska budow-
la to obiekt Muzeum Wsi 
Kieleckiej przypominający 
o pacyfikacji, którą 12 i 13 
lipca 1943 roku przepro-
wadziła niemiecka żandar-
meria. Zginęło wówczas 
ponad 200 osób, rozstrze-
lanych lub spalonych żyw-
cem. Mauzoleum oddaje 
symbolicznie hołd ofiarom 
ponad 800 spacyfikowanych w czasie II Wojny Światowej polskich wsi.

Budynek Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zapro-
jektował dla Muzeum Wsi Kieleckiej Mirosław Nizio, który zajął pierw-
sze miejsce w konkursie architektonicznym rozstrzygniętym w 2009 roku. 
Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w 2010 roku. Budowla ma 160 me-
trów długości, 14 szerokości, a jej wysokość sięga 15 metrów. Punktem 
wyjścia dla projektantów była bryła świętokrzyskiej chałupy. W Mauzo-
leum moduł ten jest zwielokrotniony i powtarzany.

Umieszczenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich wśród dwuna-
stu najbardziej oczekiwanych w tym roku architektonicznych realizacji, 
jest dla świętokrzyskiego projektu olbrzymim wyróżnieniem. Obok niego 
w dwunastce Dezeen Magazine znalazły się m.in. budowle z Chin, Stanów 
Zjednoczonych, Tajwanu, Wielkiej Brytanii, czy Danii.

Budynek Mauzoleum doceniony został nie po raz pierwszy – już 
wcześniej zebrał bardzo dobre opinie tak  prestiżowych światowych serwi-
sów jak hiszpański Arquicectura Viva, czy amerykański eVolo Magazine.

W 2011 roku Mirosław Nizio otrzymał za projekt budowli nagrodę 
European Property Award.

Źródło: sejmik.kielce.pl

„Wojna chłopska” w „Kuźnicy”
W niedzielę 20 grud-

nia 2015 r. w suchedniow-
skiej Kuźnicy został wysta-
wiony spektakl teatralny pt.  
Wojna Chłopska zrealizo-
wany na podstawie dramatu  
Jonasza Kofty pod tym sa-
mym tytułem. Spektakl 
przygotowała i zaprezento-

wała Amatorska Grupa Te-
atralna w składzie: Anna 
Zaczek, Agnieszka Sochań-
ska, Mariusz Pomocnik 
i Tomasz Juchniewicz. Nad 
techniczną i organizacyjną 
stroną przedstawienia czu-
wał Michał Zaczek. 

Spektakl w wykonaniu 
Amatorskiej Grupy Teatral-
nej został bardzo ciepło przyjęty przez suchedniowską publiczność, 
która długo i gorąco oklaskiwała aktorów.

Paweł Zubiński

„Kraina uśmiechu” zawitała do Suchedniowa

Takie tłumy suchedniowska Kuźnica ogląda tylko chyba pod-
czas finału WOŚP Jurka Owsiaka. 7 stycznia z inicjatywy burmistrza  
Cezarego Błacha (najprzystojniejszego w Unii Europejskiej, jak za-

znaczył później Kazi-
mierz Kowalski) przy 
wsparciu firmy LOTOS 
odbył się koncert zatytu-
łowany W krainie uśmie-
chu. Podczas koncertu 
największe przeboje ope-
rowe, operetkowe i musi-
calowe wykonywali Kazi-

mierz Kowalski, Emilia 
Zielińska, Andrzej Nie-
mirowicz, Małgorzata 
Kulińska. Na fortepia-
nie akompaniowała prof. 
Ewa Szpankowska. Mo-
gliśmy wysłuchać m.in. 
takie przeboje, jak Cy-
rulik sewilski, Straszny 
dwór, Baron cygański czy 
też Księżniczka czardasza.

Maestro Kowalski koncert poprowadził perfekcyjnie, do tego 
z humorem, a publiczność ich występ nagrodziła serdecznymi okla-
skami.

(jaki)
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Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 
miasta

6 stycznia obchodziliśmy 
Święto Objawienia Pańskie-
go. Na tę okoliczność ulica-
mi miasta przeszedł II Orszak 
Trzech Króli.

Wyruszył sprzed stacji 
paliw, gdzie najpierw modli-
twę odmówił ks. Wojciech  

Marchewka, a następnie 
ponad 200. osób przeszło 
do kościoła parafialnego. 
Na czele orszaku w brycz-
kach konnych jechali Trzej 
Królowie, szli Rycerze Ko-
lumba, którzy byli organi-
zatorami marszu.

Wśród uczestników 

marszu byli m.in. ks. pro-
boszcz Marek Migocki, 
poseł Maria Zuba, staro-
sta Jerzy Żmijewski, prze-
wodnicząca rady miejskiej 
Małgorzata Styczeń, bur-
mistrz Cezary Błach wraz 
ze swym zastępcą Dariu-
szem Miernikiem.

W świątyni królowie oddali pokłon Nowo Narodzonemu, póź-
niej wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki. Mogliśmy wysłuchać więc 

„Michniowianki” na gościnnych występach
W styczniu zespół ludowy Michniowianki występował na scenach 

artystycznych na terenie powiatu.
10 stycznia w kościele parafialnym w Łącznej odbył się III Prze-

gląd Kolęd i Pastorałek, podczas którego zaprezentowało sie 16 wy-
konawców - zespoły ludowe, soliści oraz chóry z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Wśród nich był nasz zespół. Wszyscy wykonawcy 
zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami i nagrodami rzeczo-
wymi.

Celem przeglądu 
kolęd i pastorałek jest 
kultywowanie trady-
cji bożonarodzenio-
wych oraz integracja 
mieszkańców gmin  
z powiatów skarży-
skiego.

Z kolei sobotę 16 
stycznia, w Miejskim 
Centrum Kultury 
w Skarżysku-Kamien-
nej odbyły się przesłu-

chania rejonowe XXIII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek - Włoszczowa 2016. W konkursie udział wzięły zespoły i soliści 
z powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowiec-
kiego, opatowskiego i sandomierskiego. Również w tym przeglądzie, 
obok 34. innych wykonawców, występowały Michniowianki.

Celem imprezy jest popularyzacja kolęd i pastorałek, kontynuowa-
nie tradycji Bożego Narodzenia, związanych ze wspólnym śpiewaniem 
kolęd oraz zachęcenie wykonawców do poszukiwań staropolskich, za-
pomnianych w dawnych śpiewnikach, zbiorkach, kantyczkach.

(jaki)

zespołu Sonatina pod 
kierunkiem Urszuli  
Piasty -Kuszewskiej 
oraz  Chóru Rycerzy 
Kolumba pod batutą 
Andrzeja Jańca.

Orszaki mają za-
chęcać do wspólne-
go, radosnego śpiewa-
nia kolęd, ale także do 
odkrywania bogatej 
tradycji związanej z kolędowaniem, na którą składają się m.in.: ob-
chodzenie domów z gwiazdą i turoniem, wystawianie jasełek, czy wi-
dowiska herodowe.

Organizatorem marszu byli suchedniowscy Rycerze Kolumba.
Jacenty Kita
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Kocham mocno Babcię, Dziadka!
Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, 

a Dzień Babci i Dziadka to  jedne z najpiękniejszych dni, w których 
obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości. 

W dniach 12-14 stycznia w naszym przedszkolu  gościliśmy  dro-
gie babcie i wspaniałych dziadków. Na początku szczególni goście  
obejrzeli  przedstawienie jasełkowe pt: To on jest królem w wykona-
niu 5.latków. Następnie każda z grup przygotowała część artystyczną. 
Przedszkolaki pokazały swoje zdolności aktorskie, muzyczne i tanecz-

ne pięknie ilustrując wiersze, radośnie śpiewając piosenki i wesoło 
pląsając. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami a w 
oczach niektórych, można było dostrzec łezkę wzruszenia. Nie zabra-
kło konkursów i wspólnych zabaw. Kolejną niespodzianką dla naszych 
gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki. 

Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami domowe-
go wypieku. Spotkania przebiegły w serdecznej atmosferze. Te dni na 
długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków. 

Monika Kamionka

Medale na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Zakończone właśnie 27 MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA 

POLSKI JUNIORÓW LUBIN 2016 zgromadziły 150 badmintonistów 
z 16 państw. W reprezentacji Polski zagrały trzy zawodniczki Orlicza 
Suchedniów: Wiktoria Dąbczyńska, Zuzanna Glijer i Izabela Pajek. 
Dorobek medalowy Polaków to jedno złoto i dwa brązy, z czego oba 
brązowe medale zdobyły nasze zawodniczki: Wiktoria w grze miesza-

nej z Robertem Cybulskim i Zuzia w deblu z Magdą Świerczyńską. 
Iza w mikście z Radkiem Wróblem zakończyła grę w drugiej rundzie, 
a w deblu z Wiktorią Adamek, w walce o medal, uległa Francuzkom, 
późniejszym złotym medalistkom.

Refleksjami z tych zawodów podzieliła się Aleksandra Dąbczyń-
ska, która wraz ze 
Stefanem Pawlu-
kiewiczem trenuje 
nasze badmintoni-
stów: Miałam przy-
jemność przez czte-
ry dni delektować 
się meczami bad-
mintona na wyso-
kim poziomie, do-
pingować Polaków, 
którzy wywalczyli 
trzy medale. Zdo-
bycie medali brązo-

wych przez Zuzię i Wiktorię to ogromny sukces. Rok temu na tej samej 
imprezie marzyliśmy, 
żeby przejść jedną 
rundę, teraz zdoby-
wamy dwa medale, 
a dwa wymknęły się 
nam z ręki. Repre-
zentantki Orlicza 
przegrały tylko z naj-
lepszymi. Brawo, bra-
wo dziewczyny!!!!!

Organizacja tur-
nieju na światowym 
poziomie, na zakoń-
czenie turnieju dekoracja najlepszych par mikstowych, na najwyższym 
stopniu Paweł Śmiłowski Białystok /Magdalena Świerczyńska Barano-
wo i po ich lewej stronie młodziutka para siedemnastolatków  Robert 
Cybulski Miastko i Wiktoria Dąbczyńska Suchedniów i Mazurek Dą-
browskiego, wspaniała chwila, dla takiego momentu warto poświecić 
całe swoje życie.   

GRATULACJE DLA ZAWODNICZEK I TRENERÓW!
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Przedszkolaki dużo wiedzą o przyrodzie
We wtorek 15 grudnia w Cedzynie odbyła się trzynasta edycja tur-

nieju wiedzy przyrodniczej pod nazwą Przyroda w czterech porach roku 
organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody przy współudziale szkoły 
podstawowej w Cedzynie. 

Wzięły w nim udział trzyoso-
bowe drużyny z 16 przedszkoli, 
w tym pierwszy raz dzieci z naszej 
placówki. Przedszkole reprezen-
towały dzieci z grupy IV- Zuzia, 
Gabrysia i Wojtuś wraz z opieku-
nem. Głównym celem konkursu 
było wzbogacenie wiedzy przed-
szkolaków z zakresu przyrody, 
upowszechnianie nowych metod 

i form aktywnych w realizacji tre-
ści programowych dotyczących 
ekologii i ochrony środowiska 
w przedszkolu oraz  kształtowanie 
właściwych postaw proekologicz-
nych. Dzieci spróbowały swoich 
sił w różnego rodzaju zadaniach 
o charakterze edukacyjnym. Naj-
ważniejsza była wiedza dotyczą-

ca zmian  zachodzących w przy-
rodzie w poszczególnych porach 
roku. Przedszkolaki uczestniczy-
ły między innymi w konkursach 
ruchowych, plastycznych, tech-
nicznych. Gościem specjalnym 
konkursu był Minionek, który 
wprowadził dzieci we wspaniały 
nastrój bawiąc się z nimi oraz Mi-
kołaj, który przypomniał o zbli-
żających się świętach i obdarował 

wszystkie maluchy podarunkami.
W turnieju przede wszystkim liczyło się kształtowanie świadomo-

ści przyrodniczej dzieci poprzez zabawę. Każdy uczestnik mógł się czuć 
jak zwycięzca, ponieważ wszystkie dzieci i każda placówka biorąca udział 
w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Cieszymy się, że nasze starszaki tak dzielnie i efek-
tywnie reprezentowały naszą placówkę zdobywając zestaw wspaniałych 
pomocy edukacyjnych, które służyć będą wszystkim przedszkolakom.

Ludmiła Chłopek

Eko-aktywny nauczyciel w naszym 
przedszkolu
Całe nasze życie to działanie i pasja.
 Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, 
ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia

Takie motto przyświecało III edycji konkursu EKOAKTYWNI  dla 
najbardziej aktywnych nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskie-
go, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej w szkołach 
i przedszkolach. 

Pomysłodawcą konkursu jest Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgo-
wy w Kielcach. Jego główny założeniem jest wyłonienie i nagrodzenie naj-
bardziej aktywnych nauczycieli. Było o co zawalczyć, ponieważ za eko-ak-
tywność nagrodzeni nauczyciele otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 

Finał konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Ośrodku Kultury Bia-
łogon w Kielcach. Podczas uroczystości obecny był wicekurator Grzegorz 
Bień, który wręczał nagrody zwycięzcom. Wśród laureatów konkursu zna-
lazła się nauczycielka naszego przedszkola Ludmiła Chłopek, która zdoby-
ła drugie miejsce wśród nauczycieli przedszkoli z całego województwa oraz 
zdobyła certyfikat Eko-aktywnego nauczyciela.

Danuta Pająk

„Tak, to On jest Królem…”
Święta Bożego Naro-

dzenia dopiero za kilka dni, 
a w sklepach,  a także w wie-
lu domach i ogródkach już od 
dłuższego czasu można było 
zaobserwować choinki przy-
brane w kolorowe światełka. 

W przedszkolu również 
miały miejsce się przygoto-
wania do tych najbardziej ro-
dzinnych dla nas Polaków 
świąt. Tradycyjne, jak co roku 

został zorganizowany kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, wykona-
nych zarówno przez naszych rodziców, jak i panie nauczycielki. Tematyka 
zajęć dydaktycznych nawiązywała do tradycji i zwyczajów, dzieci z rado-
ścią ubierały w swoich salach 
choinki, natomiast w hallu 
przedszkola pojawiła się szop-
ka oraz życzenia. Przychodzą-
cych do przedszkola witają 
również melodie kolęd i pa-
storałek. Wszystko to tworzy 
piękny, rodzinny klimat świą-
teczny. Szkoda tylko, że za 
oknem brakuje śniegu…

W piątek, 18 grudnia, 
mieliśmy okazję obejrzeć 
przedstawienie jasełkowe w wykonaniu 5.latków pt. Tak, to On jest Kró-
lem. W rolach głównych Maryi i świętego Józefa zobaczyliśmy Natalkę B. 
i Filipa M. z grupy III. Dzieci słowem i piosenką, a nawet pięknym tańcem 
aniołków, przekazały zgromadzonym historię narodzin Pana Jezusa. Na-
rodzin maleńkiej miłości zbawiającej świat, dla której mimo pukania i stu-
kania, nigdzie nie było miejsca.

Nie ma miejsca dla Jezusa. 
Wszystkie drzwi zamknięte.
Dzieciąteczko Święte gdzieś pod sercem mamy jeszcze śpi.
Wszystkie drzwi zamknięte
Dzieciąteczko Święte gdzieś pod sercem budzi się 
- zaśpiewała Gabrysia P. 
To dlatego nasz Król przyszedł na świat w ubogiej stajence na sian-

ku otoczony zwierzętami. To dlatego pierwszymi osobami, które odda-
ły mu pokłon byli zbudzeni 
przez anioła pasterze, a póź-
niej trzej królowie. A chór 
aniołków zaśpiewał wte-
dy Panu się kłaniają grają 
i śpiewają, Jezusowi. Nawet 
podstępnemu diabełkowi 
(w tej roli wystąpiła Ewa P.) 
nie udało się pogmatwać bo-
żych planów, bo aniołkowie 
stajeneczkę uniosą ku gwiaz-
dom, byś do Ojca się przytu-
lił i spokojnie zasnął. 

Po obejrzeniu jasełek udaliśmy się do swoich sal, aby dalej wspólnie 
świętować czas wigilii. Nie obyło się oczywiście bez połamania się opłat-
kiem, złożenia sobie życzeń oraz tradycyjnych potraw wigilijnych; barsz-
czu z uszkami oraz pierogów z kapustą i grzybami. 

Piękna jest radość, lecz nie każdy ją zna.
Piękne są święta i każdy z nas je ma.
Jedni w oddali, inni przy jednym stole.
Nie ważne kto gdzie, lecz ważne,
Byśmy zawsze pamiętali o sobie. Takie przesłanie niech nam towarzy-

szy w te nadchodzące święta. Niech będą rodzinne, spokojne, pełne ciepła 
i radości. 

Justyna Pałgan
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Powrót do przeszłości, czyli Dzień Patrona 
w Jedynce

Aby wyznaczyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło
 C. K. Norwid

W piątek 15 stycz-
nia 2016 roku minęła 
117 rocznica śmierci 
Emilii Peck - patronki 
Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Su-
chedniowie. Z tej oka-
zji odbył się uroczy-
sty apel przygotowany 
przez uczniów klasy  
V pod kierunkiem 
Marioli Pasek i Agaty 
Żmijewskiej. 

Część artystyczna 
była wspomnieniem o Emilii Peck, jej działalności patriotycznej i zawo-
dowej. Na początku redaktorki gazetki szkolnej Emilka, ukazującej się od 
ponad 20 lat, przypomniały fakty związane z nadaniem szkole imienia 
Emilii Peck, a także z upamiętnieniem przez społeczność miasta tej jakże 
ważnej dla suchedniowskiej oświaty kobiety. Następnie uczniowie Jedyn-
ki odbyli podróż w czasie. Nastrojowa muzyka, zapalone świece, dekora-
cje i kostiumy spowodowały, że zegar cofnął wskazówki... Przenieśliśmy 
się do roku 1899. Po śmierci pani Emilii swoją przełożoną i nauczyciel-
kę wspominały jej dawne współpracownice i pensjonarka. W roli uczen-
nicy pensji wystąpiła Amelia Kozłowska, a w roli nauczycielek Maria  
Wędrychowska i Wiktoria Turczyńska. To była pouczająca i ciekawa 
lekcja historii nasze-
go miasta, z którym na 
blisko 40 lat swoje losy 
związała Emilia z Or-
łowskich Peck.

Po części artystycz-
nej odbyły się spotka-
nia w mniejszych gru-
pach, przy wystawie 
zatytułowanej Emilia 
Peck naszą patronką. 
Mariola Pasek przypo-
mniała dzieciom spacer po Suchedniowie szlakiem patronki. Dokumen-
tację wycieczki stanowiły zdjęcia ukazujące:

- ulicę E. Peck i przedszkole zbudowane na fundamentach daw-
nej pensji żeńskiej,

- płaskorzeźbę Ryszarda Miernika, przedstawiającą Emilię Peck,
- kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła,
- tablicę ufundowaną po śmierci pani Peck przez jej uczennice,
- sztandar powstańczy z 1863 roku,
- bibliotekę i materiały dotyczące Emilii Peck i jej szkoły,
- mogiłę Emilii Peck na cmentarzu parafialnym w Suchedniowie.
Następnie uczniowie wysłuchali prelekcji księdza Wojciecha  

Marchewki na temat pamiątek i dokumentów związanych z patronką 
szkoły i jej rodziną. Wśród licznych dokumentów można było zobaczyć 
m.in. kserokopie aktu chrztu i aktu zgonu Emilii, świadectwo uczen-
nicy pensji (Reginy Wędrychowskiej) czy artykuł o śmierci Emilii Peck 
i jej pogrzebie opublikowany w łódzkim dzienniku Rozwój z 25 stycznia 
1899 roku.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, obejrzeli zdjęcia 
i pamiątki zgromadzone na wystawie. Przedstawiciele klas IV-VI wzię-
li też udział w quizie na temat patronki. Na zakończenie apelu delegacja 
udała się na cmentarz, by złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze na 
wspólnej mogile Emilii Peck, jej syna Bogdana i pasierbicy Zofii Kostyrko.

Dzień Patrona to jedna z najważniejszych szkolnych uroczystości. Jest 
chwilą zadumy, wzruszeń, patriotycznych uczuć i dumy z bogatej historii 
naszej Małej Ojczyzny.

Czas biegnie szybko, dlatego warto się zatrzymać, pomyśleć o prze-
szłości, o ludziach, którzy swym życiem i pracą przyczynili się do rozwoju 
Suchedniowa. Warto też, na przekór problemom, sporom, nieporozumie-
niom, pomyśleć o młodym pokoleniu i o przyszłości, jaką my dorośli zgo-
tujemy naszym najmłodszym mieszkańcom. Oby kiedyś, po latach, ktoś 
tak powiedział o nas, jak o Emilii Peck mówiły jej wychowanki: Wspania-
ły człowiek (…) po którym zostało puste miejsce, którego nie da się zapełnić 
przeciętnością. (…) Była wierna swoim ideałom, dlatego każdy mógł na niej 
polegać. (…) Życie jej było SŁUŻBĄ prawdzie, ziemi polskiej, uczniom... .

Mariola Pasek

„Narty Dzieciom” dla uczniów SSP 
w Ostojowie

Podobnie jak w ubiegłym roku 
uczniowie z Ostojowa  pojechali 
do Parku Rozrywki Sabat Krajno 
i tym samym wzięli udział w akcji 
Narty Dzieciom. 

W wyjeździe, który odbył się 
14 stycznia 2016r., uczestniczyła  
grupa 26. uczniów. Wszyscy otrzy-
mali sprzęt narciarski (narty, buty, 
kaski) i byli przez około 6 godzin 

pod opieką instruktora narciar-
stwa zjazdowego, kilku wolon-
tariuszy i oczywiście opiekunów 
ze szkoły. Na stoku naukę rozpo-
częli od rozgrzewki oraz ćwiczeń 
przygotowujących do jazdy na 
nartach: zakładania nart, upad-
ków kontrolowanych, podcho-
dzenia pod górkę itp. Następnie 
uczyli się jazdy po prostej i za-

krętów tzw. pługiem. Wszyscy opanowali te umiejętności bez większych 
problemów. 

W ramach tej akcji w lutym grupa z SSP Ostojów ma zaplanowany 
drugi wyjazd na narty.
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Rodzice naszych Rodziców goszczą 
w SSP w Ostojowie

Do obchodów  
Dnia Babci i Dziad-
ka uczniowie naszej 
szkoły przygotowa-
li się wcześniej. Na-
pisali do nich listy, 
w których wyrazili 
swoje uczucia, po-
dziękowania i ży-
czenia z okazji zbli-

żającego się święta. 
Wykonali także pra-
ce plastyczne przed-
stawiające wizerunki 
swoich Dziadków. Po-
służyły one do stwo-
rzenia prezentacji, 
która został pokazana 
podczas spotkania, na 
które przybyli Rodzice 
naszych Rodziców.  

Punktem wyj-
ścia do dyskusji o ponadczasowych wartościach stał się film Marce-
la Łozińskiego Wszystko może się przytrafić. Odpowiedzi Dziadków 
na filmowe pytania stanowią dla nas cenne zapiski w Kronice Szko-
ły. Wielopokoleniowe spotkanie wnuków i ich Dziadków przebiegało 
w atmosferze rozmów przy muzyce i świątecznym stole.

Przedświąteczne spotkanie w SSP 
w Ostojowie

Tradycją naszej 
szkoły stało się, że 
przed Świętami Bo-
żego Narodzenia 
uczniowie, rodzice, 
nauczyciele spotka-
ją się, aby przygoto-
wać stół wigilijny, 
na który pieką chleb 
i świąteczne piernicz-
ki. Uczniowie naucza-

nia wczesnoszkolnego wcielili się w postaci kolędników. Członkowie 
społeczności szkolnej złożyli sobie świąteczne życzenia i  wspólnie 
kolędowali. Cieszymy się, że uroczystość zaszczyciła swoją obecno-
ścią liczna grupa emerytowanych pracowników naszej szkoły.

Ostojów wspiera WOŚP 
Wśród wolontariuszy  WOŚP nie zabrakło uczniów SSP w Ostojo-

wie. Już od wczesnych godzin rannych kwestowali,  zbierając dobro-
wolne datki od mieszkańców Ostojowa i Krzyżki, na których ofiar-

ność  i finansowe wsparcie zawsze można liczyć. 
Wolontariusze ofiarując swój wolny czas i gorące serce, rozgrze-

wali uśmiechem i entuzjazmem ten chłodny dzień. Wspierając Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy propagujemy wśród uczniów chęć bez-

interesownego czynienia dobra, kształtujemy wrażliwość i uczciwość, 
uświadamiamy i pokazujemy, że wspólnie działając można pomagać 
w atmosferze przyjaźni  i cieszyć się wspólnymi przedsięwzięciami 
o charakterze społecznym.
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Wielki zuchowy wernisaż w SSP 3
17 grudnia w murach naszej szkoły miało miejsce niesamowite wyda-

rzenie. Dzieci z gromady zuchowej Leśne duszki, która działa przy naszej 
szkole urządziły wernisaż obrazów wykonanych przez członków gromady. 

Zgromadzeni goście mogli podziwiać przepiękne prace i porozma-
wiać z małymi artystami 
o ich inspiracjach.  Na-
stępnym punktem pro-
gramu był pokaz zucho-
wych talentów. Dzieci 
z gromady pochwaliły 
się swoimi pasjami - była 
gra na instrumentach, 
śpiew, taniec, a nawet 
sztuczki z psem. Po czę-
ści artystycznej nastąpiła 

główna atrakcja wieczoru- mianowicie aukcja dzieł zuchów, z której do-
chód zostanie przekazany na zakup zuchowych mundurków.  W trakcie 
licytacji rozgorzała zacięta walka między uczestnikami licytacji, co rusz 
ktoś kogoś przebijał, oczywiście wszystkie aukcyjne pojedynki przebie-
gały w bardzo miłej atmosferze. Licytacja okazała się wielkim sukcesem 
– sprzedane zostały wszystkie obrazy. Udało się zebrać prawie 1600 zł. 
W trakcie licytacji goście mogli poczęstować się wypiekami przygotowa-
nymi przez zuchy i ich rodziców. Pod koniec wieczoru wszyscy – i goście 
i zuchy mieli uśmiech na twarzach. BRAWO ZUCHY!!!!

Oczywiście nigdy nie 
udałoby się zorganizo-
wać tak magicznego spo-
tkania gdyby nie pomoc 
zuchowych rodziców 
oraz szczodrość zapro-
szonych gości. Dlatego 
kierująca gromadą Ka-
tarzyna Bodak pragnie 
serdecznie podziękować: 
Waldemarowi i Ewie 
Janiec za stworzenie cu-
downych ram do obrazów, mamom: Ani Świetlik, Agnieszce Zagórskiej, 
Wiolecie Wojtachnio, mamie Karolinki Bolechowskiej za pomoc w pro-
dukcji ciasteczek zuchowych, Magdalenie i Mateuszowi Bolechowskim 
za wymyślenie słów hymnu zuchowego, Marcie Przeworskiej za pomoc 
w zredagowaniu opisów obrazów i za przyjaźń, Sylwii Świtek za nieusta-
jące wsparcie duchowe, Urszuli Piaście Kuszewskiej za akompaniament. 
Specjalne podziękowania kieruję także na ręce księdza Grzegorza Ła-
będzia oraz Agaty Kuźdub, którzy pomimo, że nie mogli uczestniczyć 
w wernisażu, przekazali nam swoją pomoc licytując obrazy przed uroczy-
stością. Dziękuję również zaproszonym gościom, którzy nie zawiedli ocze-
kiwań dzieci i byli z nami w tym ważnym dniu: przedstawiciele rady miej-

skiej  Eugeniusz Zegadło, 
Małgorzata Styczeń oraz 
Paweł Słoma i Marcin 
Pałac oraz Renacie i Mar-
kowi Tumulcom, którzy 
także odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie.

Dziękuję dyrektor 
Izabeli Głowali-Działak 
za zaufanie i wsparcie, na-
uczycielom, którzy zgro-
madzili się tego dnia by 

wspierać dzieci, Danucie Radomskiej za udostępnienie sprzętu kuchen-
nego oraz obsłudze szkoły za pomoc w przygotowaniach.

Największe i najszczersze podziękowania składam na ręce rodziców 
dzieci uczęszczających do gromady za zaufanie, pełną gotowość do współ-
pracy i akceptacje wszystkich pomysłów kierującej gromadą. Mam na-
dzieję, że już niedługo wszyscy zobaczą zuchy w mundurkach.

Katarzyna Bodak

A może kolektory, pompy ciepła lub termomodernizacja?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił 
nabór na finansowanie przeznaczone dla osób 
fizycznych. Środki finansowe dostępne na pre-
ferencyjnych warunkach można pozyskać na 
m. in.: modernizację indywidualnych kotłow-
ni, zakup i montaż odnawialnych źródeł ener-
gii, termomodernizację budynków. 

O finansowanie można starać się od 12 stycznia do 12 lutego 
2016 r.
Na jakie działania?

I.  wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawno-
ści, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, bio-
masa) co najmniej klasy 4 i wyższej możliwe jest na terenach, 
gdzie nie występują przekroczenia norm jakości powietrza 
i gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,

II.  podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z likwi-
dacją kotła/pieca,

III. termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie 
dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, 
ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, 
drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrze-
wania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), (możliwe jest 
dofinansowanie częściowe termomodernizacji), wynikają-
ca z opracowania zawierającego opis stanu istniejącego ter-
momodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania 
działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowią-
zujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczęd-
ności energii,

IV. zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych, wykorzy-
stywanych na zaspokojenie potrzeb własnych,

V.  zakup i montaż nowych pomp ciepła, wykorzystywanych na 
zaspokojenie potrzeb własnych,

VI.  zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych, wyko-
rzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych, z zastrze-
żeniem możliwości sprzedaży chwilowych nadwyżek energii 
elektrycznej do sieci,

VII. zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię 
wiatru, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb wła-
snych, z zastrzeżeniem możliwości sprzedaży chwilowych 
nadwyżek energii elektrycznej do sieci.

Dla kogo?
Osoby fizyczne. W przypadku osób prowadzących działalność 

gospodarczą w miejscu realizowanego zadania (tzn. zgodnie z Re-
jestrem ewidencji działalności gospodarczej / KRS nie prowadzą-
ce działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, j.t.. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 672 w danym miejscu o określonym adresie) Wojewódzki Fun-
dusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy pu-
blicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_con-

tent&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=108
oraz
http://wfos.com.pl//WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/

OSOBY_FIZYCZNE/program_dla_osob_fizycznych.pdf
lub telefonicznie, pod nr: 41 366 15 12, 41 333 52 20
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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  
www.suchedniow@poczta.fm
Biuletynu 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

Nie cyckamy się z rakiem
Biegający Suchedniów, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy 

sieBIEGA oraz Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie zapraszają na  
II Suchedniowski Bieg Kobiet.

Pierwszy bieg tylko dla pań zorganizowany został w 2015r. z oka-
zji Dnia Kobiet. Tegoroczny bieg odbędzie się 6 marca pod hasłem  
Nie cyckamy się z rakiem. W tym biegu nie chodzi o wyniki czy lokaty, 
ale o dobrą zabawę i zwrócenie uwagi na profilaktykę chorób nowo-
tworowych, zwłaszcza raka piersi. Będzie więc bezpłatna mammogra-
fia i porady zdrowotne.

Na uczestniczki biegu, ale także na kibiców, czeka wiele niespo-
dzianek.

Szczegóły na temat biegu, regulamin i zapisy na stronie  
http://www.siebiega.com/.

Serdecznie zapraszamy nie tylko Suchedniowianki!
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Noworoczny koncert w „Kuźnicy”
Nowy rok rozpoczęliśmy od pięknego koncertu noworocz-

nego, który w niedzielę 3 stycznia poprowadził dyrektor Kuźnicy 
Andrzej Karpiński. Półtorej setki osób przybyło, aby wysłuchać 

wspaniałych marszów 
hiszpańskich, wiązanek 
ludowych, popularnych 
piosenek rozrywkowych, 
ale również walca Od nocy 
do nocy z filmu Noce i dnie 
oraz Walca nr 2 Dmitri-
ja Szostakowicza. Wśród 
publiczności byli m.in. 

burmistrz Cezary Błach 
i jego zastępca Dariusz 
Miernik z małżonkami, 
wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Krzysz-
tof Adamiec, radni 
Małgorzata Kuszewska 
i Zbgniew Ślęzak.

Najpierw zagrała ist-
niejąca od zaledwie mie-

siąca Kielecka Or-
kiestra Rozrywkowa 
prowadzona przez 
suchedniowianina 
Wojciecha Materka, 
na co dzień funk-
cjonująca przy Cen-
trum Szkolenia Sił 
ONZ na kieleckiej 
Bukówce. Lokalne, 

ludowe walory muzyczne 
zaprezentowała bliżyń-
ska kapela Świętokrzyskie 
Scyzoryki pod kierun-
kiem Adama Młodaw-
skiego. Jak zwykle swój 
kunszt pokazał Chór Se-
nior pod dyrygenturą  

Jerzego Fąfary występujący wraz z Suchedniowską Orkiestrą 
Dętą pod kierunkiem kapelmistrza Stefana Malinowskiego. 
Na koniec obie orkiestry zagrały niezapomniany marsz Most na 
rzece Kwai, z nieodzownym bisem, czego gromkimi oklaskami 
na stojąco domagała się publiczność.

Na zakończenie 
burmistrz Cezary 
Błach wręczył sta-
tuetki dyrygento-
wi Jerzemu Fąfarze 
oraz kapelmistrzo-
wi Stefanowi Ma-
linowskiemu jako 
wyrazy uznania za 
całokształt działal-
ności na rzecz suche-
dniowskiej kultury.

Niech wspólna radość i zabawa towarzyszą nie tylko począt-
kowi nowego roku, ale przeniesie się na wszystkie jego dni, takie 
było motto tegorocznego koncertu, który na stałe ma się wpisać 
w panoramę życia kulturalnego miasta.

Jacenty Kita
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