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* ważna deklaracja ministra Jarosława Sellina w Michniowie,
* rozpoczęły się inwestycje drogowe w mieście,
* za nami IV Festyn Parafialny w Ostojowie,
* świętowali skarżyscy policjanci,
* trwają prace nad Programem Rewitalizacji Miasta,
* w sierpniu zapraszamy na: Jagacon’2016, Muzyczne Mostki oraz 

Suchedniowskie Święto Kaszy,
* 50-lecie kina Kuźnica
* oraz dodatek sportowy.

Świętojanki ‘2016 przeszły do historii

Wspaniała pogoda oraz równie dobry humor towarzyszył na-
szym mieszkańcom, którzy wybrali się w sobotni wieczór 26 czerw-
ca na suchedniowskie Świętojanki.

Czytaj na str. 12-13
Fotorelacja na str. 19

73. rocznica pacyfikacji Michniowa

12 lipca w Michniowie, w Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-
skich, odbyły się uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi 
przez hitlerowców.

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 20

Jednogłośnie absolutorium dla burmistrza

Na sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 23 czerwca 
burmistrz Cezary Błach jednogłośnie uzyskał absolutorium z wy-
konania budżetu za 2015 rok. Dochody gminy osiągnęły wysokość 
24.988.533 zł tj. 95,60% zaplanowanych, wydatki gminy za 2015 
rok to 24.090.707 tj. 94,89% planu. Na inwestycje przeznaczono 
1.231.911 złotych.

Czytaj na str. 4-5

Rozpoczęcie obchodów jubileuszowych 
Parafii Ostojów

Uroczystym wpro-
wadzeniem 25 czerwca 
obrazu św. Rodziny do 
kościoła pw. św. Aloj-
zego Orione rozpoczę-
ły się uroczystości ju-
bileuszowe związane 
z 20.leciem powołania 
parafii oraz 25.leciem 
konsekracji kościoła. 

Czytaj na str. 7

„Mostki Folk.Love” za nami

Pod tym tytułem nad zalewem w Mostkach 16 lipca obyła się ple-
nerowa impreza integracyjna, w luźny sposób nawiązująca do folklo-
rystycznych inspiracji i tradycji zabaw ludowych.

Czytaj na str. 14
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wydarzenia

73. rocznica pacyfikacji Michniowa
12 lipca w Michniowie, w Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-

skich, odbyły się uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi przez 
hitlerowców. - Niemcy skazali Michniów na śmierć i zapomnienie. 

Polacy pamiętają o 817 
polskich wsiach spacyfi-
kowanych w czasie dru-
giej wojny światowej. 
Tutaj w Michniowie mo-
dlimy się za nich każdego 
roku. Przywołujemy tra-
giczne obrazy, aby pamięć 
o bohaterach żyła. Od cu-
dem ocalonych uczymy 

się siły i niezłomności - 
mówił Adam Jarubas, 
marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Uczestników uro-
czystości upamięt-
niających 73. roczni-
cę pacyfikacji powitał 

dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński. Powitał pocz-
ty sztandarowe, miesz-
kańców Michniowa – ro-
dziny pomordowanych. 
Wyjątkowo dopisali go-
ście. Uczcić pamięć ofiar 
hitlerowskiej zbrodni 
przybyli: sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Kul-
tury Jarosław Sellin, pre-

zes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Władysław 
Kosiniak-Kamysz, par-
lamentarzyści, wojewoda 
Agata Wojtyszek, wła-
dze samorządowe powia-
tu skarżyskiego i kielec-
kiego oraz przedstawiciele 
wielu samorządów gmin-

nych. Suchedniów 
r e p r e z e n t o w a l i 
burmistrz Cezary 
Błach wraz z za-
stępcą Dariuszem 
Miernikiem, radna 
Michniowa Małgo-
rzata Kuszewska, 
leśnicy, komba-
tanci, członkowie 
Związku Strzelec-

kiego, Polskiego Związ-
ku Diabetyków oraz To-
warzystwa Przyjaciół 
Suchedniowa i Suche-
dniowskiego Ośrodka 
Kultury Kuźnica.

Dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej Janusz 
Karpiński przywołał 

wydarzenia, które mia-
ły miejsce 12  i 13 lipca 
1943 roku w Michniowie:  
- 73 lata temu pogrążoną 
we śnie wieś otoczyły od-
działy niemieckiej żan-
darmerii.  Przed godziną 
szóstą grupa mężczyzn 
wyruszyła z Michniowa 
do pracy. Szli w stronę 

przystanku kolejowego w Berezowie, skąd dojeżdżali do suchedniow-
skich i skarżyskich fabryk. Nie udało się im jednak dotrzeć na miejsce. 
Oto właśnie rozpoczynała się trwająca dwa dni katorga mieszkańców 
Michniowa. Ich ból, bezmiar cierpienia piętnem odcisnęły się na na-
szej świętokrzyskiej ziemi – mówił. 
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wydarzenia

Deklaracja ministra w sprawie budowy 
Mauzoleum

Przed rozpoczęciem uroczystości upamiętniających 73. roczni-
cę pacyfikacji Michniowa grupa zaproszonych gości zwiedziła bę-
dący w trakcie budowy obiekt Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi 

Polskiej. Budowa trwa już od kilku lat 
i kosztowała około 16 milionów złotych. 
Potrzeba niemal drugie tyle – na dokoń-
czenie budowy, a przede wszystkim na 
wykonanie ekspozycji. –Deklaruję po-
moc rządu w sprawie dokończenia tej 
inwestycji – powiedział w trakcie uro-
czystości sekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury Jarosław Sellin.

Ministra po obiekcie oprowadzali posłowie Maria Zuba i Krzysz-
tof Lipiec, marszałek województwa Adam Jarubas, burmistrz Cezary 
Błach i dyrektor Muzeum Wsi Kielckiej.

Budowla Mauzoleum ma 
160 metrów długości, 14 sze-
rokości, a jej wysokość sięga 15 
metrów. Punktem wyjścia dla 
projektantów była bryła świę-
tokrzyskiej chałupy. W mauzo-
leum ten podstawowy moduł 
jest zwielokrotniony i powtarza-
ny. Ciąg brył kojarzy się z kolej-

nymi klatkami filmu, czy szkicami pokazującymi stopniowy rozpad. 
Chaty na początku ciągu są zamkniętymi bryłami. Kolejne moduły są 
coraz bardziej ażurowe, ekspresyjnie porozcinane i otwarte, jak spalo-
ne szkielety budynków. Łącznie jest ich 11.

(jaki)

Odbiór końcowy Gajzlera i Kościelnej
12 lipca nastąpił odbiór końcowy nowo wybudowanych na-

wierzchni drogowych 
na ul. Gajzlera i Ko-
ścielnej w Suchednio-
wie. Remont objął 
w sumie ok. 700 mb 
nawierzchni, chod-
niki, częściową wy-
mianę infrastruktury 
technicznej. Koszt za-
mknął się kwotą około 
213.000 złotych, z cze-
go połowę stanowiły 

pieniądze pozyskane w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

(jaki)

Sekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go Jarosław Sellin mówił:  
-Martyrologia i męczeń-
stwo wsi polskiej zosta-
ły w ostatnich latach nie-
co zapomniane. Czas je 

przypomnieć i nadać im 
odpowiednią rangę. Po 
nim przemówił poseł 
Krzysztof Lipiec, następ-
nie posłanka Marzena 
Okła-Drewnowicz, któ-
ra podkreśliła wkład sa-
morządu wojewódzkiego 
i marszałka Adama Jarub-
sa oraz poprzedniego rzą-
du w budowę Mauzoleum.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o to, aby 11 
lipca był świadectwem pamięci o ludobójstwie na Wołyniu a 12 lipca 
upamiętniał tragedię polskiej wsi i żołnierzy Batalionów Chłopskich. 

Po przemówieniach w programie artystycznym  wystąpiło Trio 
Kameralne złożone z muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Pu-
bliczność wysłuchała utworów muzyki filmowej, m.in. z filmów Dom 
i Czas honoru. 

Następnie odprawiono Mszę świętą w intencji pomordowanych, 
którą koncelebrował proboszcz wzdolskiej parafii ks. Stanisław Pi-

cheta. Ciszę na trąbce zagrał 
Władysław Odelski z suche-
dniowskiej orkiestry dętej, 
a na zakończenie uroczysto-
ści  przed mogiłą zamordo-
wanych złożono wieńce.

Mszę św. w intencji po-
mordowanych odprawiono 
także 13 lipca.

Przypomnijmy: 12 i 13 

lipca 1943 r. w Michniowie miały miejsce dramatyczne wydarzenia. 
Wieś została spacyfikowana przez niemieckie oddziały policyjne. 
Niemcy w ciągu dwóch dni wymordowali 204 osoby: 104 mężczyzn - 
w większości spłonęli żywcem, 53 kobiety i 47 dzieci, aż dziesięcioro 
z nich miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodnio-
wy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do 
płonącej stodoły. 

Jacenty Kita
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Medale za długoletnią służbę
Podczas sesji rady miejskiej w dniu 23 czerwca br. wicewojewoda 

Andrzej Bętkowski wraz z burmistrzem Cezarym Błachem wręczyli 
Medale za długoletnią służbę.

Przypomnijmy: na okoliczność obchodów 50-lecia praw miejskich 
Suchedniowa, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 czerwca 2012r. odznaczonych zostało 19 pracowników urzę-
du, w tym czterech pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

Prezydent przyznał wówczas 9 złotych, 9 srebrnych i 1 brązowy 
medal. Na ostatniej sesji uhonorowano powyższymi odznaczeniami 
osoby, które wtedy nie mogły osobiście odebrać przyznanych im me-
dali.

Odznaczenia otrzymali: złoty –Kazimierz Matla, srebrny –Rafał 
Lorenz i Stanisław Zięba.

Z rąk wręczających przyjęli oni również gratulacje oraz życzenia 
dalszej owocnej pracy zawodowej.

Inwestycje drogowe w mieście
Trwają prace, zlecone 

przez powiat w drodze prze-
targu, na moście przy ul. 
Żeromskiego w Suchednio-
wie. Wykonawcą remontu 
za kwotę 374 tys. PLN  jest 
firma FART z Kielc (183 tys. 
dofinansowania do realiza-
cji inwestycji uzyskano z re-
zerwy celowej budżetu pań-

stwa). Rozbudowa obiektu mostowego obejmie m.in. wycinkę drzew 
oraz karczowanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projekto-
wym, odmulenie koryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem, 
rozebranie balustrad, rozebranie nawierzchni na istniejącym moście, 
wykonanie nawierzchni na moście i w zakresie rozkopu, montaż ba-
rieroporęczy oraz barier drogowych, wykonanie nawierzchni z żywic 
epoksydowych na kapach 
chodnikowych, wykona-
nie zabezpieczenia anty-
korozyjnego powierzch-
ni betonowych. Ponadto 
wykonane zostaną roboty 
w zakresie budowy kładki 
dla pieszych. Termin re-
alizacji inwestycji ustalo-
no na 15 października br.

Komisja przetargowa 
powiatu dokonała też otwarcia ofert na remont chodnika na ul. Lan-
giewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej 
w Suchedniowie. Przebudową chodnika ul. Langiewicza w Suchednio-
wie zainteresowanych było 9 firm. Najniższą ofertę cenową przedsta-
wił Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-
-Kamiennej – 260.945,40 z 8.letnią gwarancją, natomiast najwyższą 
kwotę zaoferowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dróg-Bud 
z Wieniawy – 380.719 zł i również 8 lat gwarancji.

W ramach prac przy przebudowie obu dróg przewiduje się w szcze-
gólności wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie pod-
budowy, nawierzchni, chodnika, poboczy umocnionych oraz zjazdów.

Lada moment również gmina rozpocznie inwestycje drogowe. Jak 
mówi zastępca burmistrza Dariusz Miernik 14 lipca ogłoszony został 
przetarg na budowę chodnika na ul. Kościuszki, nieco później wybra-
ny zostanie wykonawca remontu chodnika na ul. Dawidowicza. Także 
w tym roku wybudowana zostanie praktycznie od nowa ul. Cmentar-
na wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.

(jaki)

wydarzenia

Umowa podpisana
Umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów w ra-

mach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019 podpisała w dniu 8 lipca wojewoda 
Agata Wojtyszek. - W 2016 roku dla województwa świętokrzyskiego 
w ramach tego programu zostało przewidzianych niemal 41 milio-
nów złotych. Połowa tej kwoty przeznaczona została na drogi gmin-
ne, a druga część na powiatowe – mówiła wojewoda.

Wśród samorządów, które podpisały umowę była Gmina Su-
chedniów, która otrzymała 109.313 zł na przebudowę ulicy Gajzlera 
i Kościelnej. Jest to połowa kosztów kwalifikowanych zadania. Umo-
wę podpisali burmistrz Cezary Błach i skarbnik gminy Urszula No-
wak.

(jaki)
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z prac rady MiejSkiej

Jednogłośnie absolutorium dla burmistrza
Na sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 23 czerwca bur-

mistrz Cezary Błach jednogłośnie uzyskał absolutorium z wykonania 
budżetu za 2015 rok. 

Sesję otworzyła oraz obradom przewodniczyła przewodnicząca 
rady Małgorzata Styczeń (na zdjęciu). 

Zmiany w porządku obrad
Radni na wniosek burmistrza uzupełnili porządek obrad o pro-

jekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy oraz  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów oraz w sprawie 

dopłat. Z kolei na wniosek Małgorzaty Styczeń do porządku obrad 
dodano projekty uchwał w sprawie w sprawie zmiany wynagrodze-
nia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów oraz w sprawie diet dla 

radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych. Te uchwały także wprowadzono do porządku obrad.
Miłe akcenty na sesji

Na początku miłym akcentem było wręczenie młodzieży gimna-
zjalnej listów gratulacyjnych za zakwalifikowanie się do XII Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. Ich opiekunka – Anita Sołkiewicz – otrzymała 
nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych.

Z kolei Helena Krzysztofek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Su-
chedniowa – podziękowała władzom miejskim i osobom zaangażo-
wanym w uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego suche-
dniowskich nauczycieli tajnego nauczania. Podziękowania otrzymali 
m.in. władze miejskie oraz Szymon Lech i Marek Kwaśniewski.

Później rozpoczęła się część robocza bardzo pracowitej tego 
dnia sesji.
Wystąpienia gości, pytania radnych

Na wstępie tej części obrad Ewa Antosik zarzuciła radnemu Paw-
łowi Słomie brak współ-
pracy z Radą Osiedla 
(radny odpowiedział, że 
zebranie w sprawie kana-
lizacji było oddolną ini-
cjatywą mieszkańców), 
zaś burmistrzom, że nie 
odbierają od niej telefo-
nów. Później pytała o po-
stęp przy komunalizacji 
ul. Harcerskiej i Party-

zantów, zwróciła uwagę na zaniedbaną przepompownię wody, jej zda-
niem źle wykaszane są pobocza. Pytała też o finał sprawy w sądzie ad-
ministracyjnym w sprawie uchwały oświatowej.

Niejako w odpowiedzi na to radni Małgorzata Kuszewska  
i Eugeniusz Zegadło podkreślali fakt pozytywnych zmian w  ZGK, 
czego wyrazem jest m.in. bardzo dobra jakość wykaszania traw. 

Za to samo dziękował Marian Leski, Ewa Gałczyńska (choć zwró-
ciła uwagę, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie sprząta wykoszonej na 
jej terenie trawy). Pracę ZGK chwalił Mirosław Obara, Marcin Pałac 
dziękował za wykoszenia ul. Warszawskiej, ale zwrócił uwagę na za-
rastanie chodników. Alicja Mańturz wnioskowała o więcej kontroli 
policji drogowej na drodze nr 751 po wprowadzeniu ograniczeń dla 
samochodów ciężarowych do 40 km/h, zaś Jacek Uba o więcej patroli 
nad zalewem w Mostkach w okresie letnim.

Odpowiadał na po-
wyższe burmistrz. 
W sprawie komunaliza-
cji konieczne są jeszcze 
negocjacje z nadleśnic-
twem, ale umowa powin-
na być wkrótce podpisa-
na. Finał sprawy sądowej 
jest korzystny dla gmi-
ny, uchwała była zgodna 
z prawem, gmina czeka 
na uzasadnienie wyroku. 
Gmina pryska środka-
mi chemicznymi chodniki (pytanie Krzysztofa Ślęzaka), droga obok 
piekarni na os. Bugaj (pytanie Ewy Gałczyńskiej) będzie budowana 
wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, kwestie odpływu wody z ul. 
Niskiej (wniosek Krzysztofa Adamca) gmina zgłosi do powiatu.

Później burmistrz przedłożył obszerne sprawozdanie pisemne ze 
swej pracy w okresie między sesjami. Na wniosek radnej Lidii Pikul-
skiej uzupełnił tę informację o efekty pobytu służbowego na Chor-
wacji. Gmina liczy na nawiązanie współpracy z jednym z tamtejszych 
samorządów. 

dok. na str 6
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Gmina gotowa do sezonu letniego
Później Rafał Lorens poinformował zebranych o przygotowaniu 

do sezonu letniego w Mostkach i Suchedniowie. Jest już gotowy nowy 
domek, dzięki czemu przybyło 14 miejsc noclegowych. Są ratownicy, 
będzie prowadzona bezpłatnie nauka pływania. Ośrodek w Mostkach 
ma nowego dzierżawcę.
Absolutorium dla burmistrza

Wstępem do tej części obrad było przyjęcie i zatwierdzenie rocz-
nych sprawozdań finansowych Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicz-
nej oraz Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica. 

Później sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok bardzo 
szczegółowo przedstawił burmistrz Cezary Błach. Mówiąc krótko, 
wydaje się, że zmiany idą na dobre, o czym świadczą powyższe wskaź-
niki za 2015 rok w porównaniu do roku 2014.

 

Opinię RIO przedstawiła skarbnik Urszula Nowak, wniosek ko-
misji rewizyjnej o absolutorium radna Ewa Gałczyńska. Ostatecznie 
radni jednogłośnie zagłosowani za absolutorium.
Nowe taryfy za wodę i ścieki

Radni ustalili też nowe taryfy za wodę i ścieki oraz wysokość dopłaty 
z budżetu miasta do tych cen.

Podane niżej stawki były większe, ale ustalono dopłatę z budżetu 
gminy w wysokości 0,67 zł netto do każdego m sześciennego dostar-
czanej wody dla odbiorców (pkt. 1, 2) oraz w wysokości 1 zł netto do 
każdego metra sześciennego ścieków odprowadzanych przez odbiorców  
(pkt. 1). 

Stawki za wodę dla:
1. Odbiorców w domkach jednorodzinnych (rozliczanych w okresie 

dwumiesięcznym) 2,77 zł (było 2,56) - stawka miesięczna opłaty abona-
mentowej 4,20 zł

2. Odbiorców w domach jednorodzinnych i w budynkach wieloloka-
lowych oraz dla odbiorców będących samorządowymi lub państwowymi 
jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami działającymi w zakre-
sie kultury fizycznej i sportu (rozliczanych w okresie jednomiesięcznym) 
2,77 zł (2,56) - stawka miesięczna opłaty abonamentowej 5,98 zł

3. Odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody (rozliczanych w okresie dwumiesięcznym) 3,44 zł (2,56) - stawka 
miesięczna opłaty abonamentowej 3,98 zł

4. Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz dla po-
zostałych instytucji 3,73 zł (3,25) - stawka miesięczna opłaty abonamen-
towej 5,98 zł

Stawki za ścieki dla:
- odbiorców w domkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, dla 

odbiorców będących samorządowymi lub państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi, stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu 4,36 zł

- rozliczanych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głów-
nego 6,68 zł

Nowe stawki wchodzą w życie z dniem 20 sierpnia 2016 roku i będą 
obowiązywać przez najbliższy rok.
Podwyżki w magistracie i dla radnych

Rada zdecydowała również o przyznaniu środków na podwyżki 
w wysokości 5% dla pracowników 
magistratu, GOPS-u, pracowników 
administracyjnych i personelu po-
mocniczego w szkołach oraz w bi-
bliotece. 

Podniesiono też wynagrodzenie 
burmistrza oraz zwiększono wyso-
kość diet dla radnych oraz przed-
stawicieli jednostek pomocniczych. 
W tym przypadku nie było jedno-
myślności. Krzysztof Ślęzak mówił: 
-Trafiają do mnie argumenty o podwyżce taryf za wodę, gdyż występuje 
awaryjność sieci i są to remonty kosztowne. Nie godzę się natomiast na 
podwyżkę dla burmistrza i diet. Nie można wynagrodzenia burmistrza 
porównywać do innych samorządów, ale trzeba patrzeć na zamożność 
mieszkańców i gminy. 

Wsparła go Lidia Pikulska. Małgorzata Styczeń odpowiedziała: 
-Burmistrz wykazuje inicjatywę, widać wyraźną poprawę finansów gmi-
ny, zwiększają się dochody – a wsparł ją w tym Waldemar Krogulec.

Burmistrz Cezary Błach ostatecz-
nie otrzymał 1190 zł. podwyżki. Tym 
samym jego pensja wzrosła z 8.820 zł 
do 10.010 złotych brutto. 

Na tej samej sesji radni zatwier-
dzili nowe diety. I tak przewodniczący 
będzie otrzymywał 1153 zł (było 1021), 
zastępca 742 zł (610), przewodniczący 
komisji 689 zł (557), radni 610 zł (477).

W głosowaniu wynagrodzenia 
dla burmistrza 12 radnych było za, 
a 2 przeciw, a za wyższymi dietami za 
było 11, a 4 przeciw.

Dodajmy, że to pierwsze podwyżki 
od kilku lat, gdyż miasto w poprzed-
nich latach borykało się z wielkimi 
problemami finansowymi i zdarzało 
się, że pensje pracowników i nauczy-
cieli płacone były z opóźnieniem.

Jacenty Kita

dok. ze str 5
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Rozpoczęcie obchodów jubileuszowych 
parafii Ostojów

U r o c z y s t y m 
wprowadzeniem 25 
czerwca obrazu św. 
Rodziny do kościoła 
pw. św. Alojzego Orio-
ne rozpoczęły się uro-
czystości jubileuszowe 
związane z 20.leciem 
powołania parafii oraz 

25.leciem konsekracji ko-
ścioła. 

Uroczystość popro-
wadził ks. proboszcz Sła-
womir Molendowski, 
a witając obraz w imieniu 
Rycerzy Kolumba i para-
fian Roman Hawliczek 
przypomniał słowa Jana 
Pawła II: Przyszłość świata 
i kościoła idzie przez rodzi-
nę. Najświętsza Rodzina 
w tym wizerunku w chwili 

obecnej peregrynuje od rady do rady wszystkich jurysdykcji Rycerzy 
Kolumba. Później  odbył się Apel Jasnogórski.

Dzień później, 
o godz. 11.00, rozpo-
częło się uroczyste 
nabożeństwo inaugu-
rujące obchody jubile-
uszowe. 

Przybyłych, w tym 
poseł Marię Zubę oraz 
burmistrza Cezare-
go Błacha, powitał ks. 

proboszcz Sławomir Molendowski. Obecni byli również delegat rejo-
nowy Marcin Piętak i Rycerze z Suchedniowa wraz z Korpusem Pa-
triotycznym. 

Mszę św. koncelebro-
wał ojciec Grzegorz (orio-
nista), a w jej trakcie do 
świątyni wprowadzono 
relikwię św. siostry Fau-
styny Kowalskiej.

Przypomnijmy: Ko-
ściół pod wezwaniem  

św. Alojzego Orione, 
według projektu arch. 
Zbigniewa Grządzieli 
i konstr. Bogdana Cio-
ka, zbudowany został 
w latach 1988-1992 sta-
raniem ks. Augusty-
na Rymarczyka przy 

pomocy ks. Józefa 
Wójcika. Konsekra-
cji świątyni dokonał 
21.06.1992 r. kard. 
Józef Glemp w obec-
ności 6 biskupów. 
Parafia formalnie 
została erygowana 
1.07.1997 r. przez bp. 
Edwarda Materskie-
go z wydzielonego 
terenu parafii Suchedniów.

Jacenty Kita
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feStyn parafialny w OStOjOwie

Za nami Festyn Parafialny w Ostojowie
W niedzielę 26 czerwca już po raz IV Rada Rycerzy Kolumba nr 

16165 im. Św. Alojzego Orione w Ostojowie zorganizowała Festyn Pa-
rafialny. –Jego podstawowym celem jest integracja parafian i środo-

wiska lokalnego, zaś 
pieniądze zebrane 
podczas aukcji, prze-
znaczymy na dofinan-
sowanie wakacyjnego 
wypoczynku dzieci. 
W ubiegłym roku tą 
pomocą objęliśmy 
dziesięciu młodych 
mieszkańców Ostojo-

wa – mówi Wielki Rycerz Paweł Zaczek.
Festyn rozpoczął się z opóźnieniem z uwagi na przechodzące nad 

terenem powiatu burze. Mało tego, tuż obok wybuchł pożar, który ga-
siły dwa zastępcy stra-
ży pożarnej.

Z czasem, w mia-
rę stabilizowania się 
pogody, na plac za ko-
ściołem przybywa-
ło coraz więcej osób. 
Atrakcji nie brakowa-
ło. 

Najpierw zatań-
czyła Formacja AXIS 

pod kierunkiem Katarzyny Moskal. Później śpiewały zespoły Sko-
tliwi z Mostek i Dąbrowianki z Dąbrowy. Prawdziwą furorę zrobił 
występ zespołu QuadLibert ze Wzdołu Rządowego pod kierunkiem 

Szczepana Królikowskiego. Wieczorem premierę miała sztuka te-
atralna Gość oczekiwany w wykonaniu Parafialnego Koła Teatral-
nego w reżyserii Alicji Pająk wg scenariusza powieści Zofii Kossak-

-Szczuckiej.
Imprezę poprowadził 

Wielki Rycerz Paweł Za-
czek, wśród publiczności 
dostrzegliśmy m.in. ks. 
proboszcza Sławomira 
Molendowskiego, bur-
mistrza Cezarego Błacha 
i jego zastępcę Dariusza 
Miernika z małżonkami, 

miejscową radną Małgo-
rzatę Stępień.

Moc atrakcji czekała na 
dzieci. Prowadzono piłkar-
skie rozgrywki rodzinne. 
Odbywały się przejażdżki 
konne, dzieciaki korzystały 
z dmuchańców i zjeżdżali. 

W międzyczasie prowa-

dzona była aukcja przed-
miotów na wakacyj-
ny wypoczynek dzieci, 
można było skosztować 
domowych wypieków. 
Dania gorące serwowali 
Rycerze Kolumba. Czas 
umilał występ muzyków 
Ireneusza Nieczajewa 
i Remigiusza Dołęgi. 

Jacenty Kita
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Uroczystości na Brzasku w strugach 
deszczu

Gwałtowne burze i intensywne opady deszczu zdezorganizowa-
ły tegoroczne uroczystości patriotyczne na Brzasku. W miejscu upa-
miętniającym tragiczne wydarzenia z czerwca 1940 roku, w wyniku 

których śmierć poniosło ok. 760 osób, w niedzielę 26 czerwca odby-
ły się uroczystości w 76. 
rocznicę tych wydarzeń.

Mszę św. odprawili 
proboszcz Parafii pw. św. 
Ludwika w Bliżynie ks. 
Stanisław Wlazło, ks. wi-
kariusz Tadeusz Mazur, 
a kazanie wygłosił ks. Wi-
told Gawlik.

Pod pomnikiem sta-
nęły poczty sztandarowe 
kombatantów, samorzą-
dów, harcerzy, szkół, or-
ganizacji społecznych i strzelców z Suchedniowa. 

Po mszy św. delegacje złożyły tylko wiązanki kwiatów. Wśród 
składających była poseł Marzena Okła-Drewnowicz, wicewojewoda 
Andrzej Bętkowski, władze powiatu, miasta Skarżysko – Kamienna 
i gmin oraz innych uczestników tegorocznych obchodów.

Wiązankę kwiatów w imieniu Gminy Suchedniów złożyli zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik i wiceprzewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec.

(jaki)

Obchody jubileuszowe harcerzy
W tym roku ruch harcerski w Skarżysku - Kamiennej oraz w Suche-

dniowie obchodził 100.lecie swojej działalności.. 
Pierwszym elemen-

tem było otwarcie w dniu 
3 czerwca w Muzeum im. 
Orła Białego wystawy 
plenerowej zatytułowa-
nej 100-lecie harcerstwa 
w Skarżysku-Kamiennej 
1916-2016. Główne uro-
czystości i imprezy to-
warzyszące odbywały się 
w dniach 24-26 czerwca. 

Przez trzy dni mieszkańcy mogli poznać pracę i poświęcenie trzech 
organizacji harcerskich: 
ZHP, ZHR oraz  Skau-
tów Europy Zawisza. 
Obchody rozpoczęły się 
24 czerwca apelem na 
Boisku Ruch a zakoń-
czyły w niedziele uro-
czystą Msza Święta 

w Sanktuarium Ostro-
bramskim  z udziałem ks. 
biskupa Piotra Turzyń-
skiego, po której nastąpi-
ło odsłonięcie i poświęce-
nie tablicy 100.lecia oraz 
poświęcenie sztandarów: 
Repliki sztandaru 1919 
roku oraz Sztandaru Huf-
ca Gniazdo. 

W obchodach aktywnie uczestniczyli również harcerze z Suche-
dniowa, w tym Harcerskiego Kręgu Seniorów Łysica-Steny.

(jaki)

Historia lat wojny
Multimedialna videoteka powiatu skarżyskiego

Historia lat wojennych. Multimedialna videoteka powiatu skarży-
skiego, to kolejny program zrealizowany przez Fundację Pomnik – Mau-
zoleum w Michniowie w celu zachowania pamięci o latach II wojny 
światowej. 

Fundacja wykonała osiem nagrań video ze świadkami historii. 
W nagraniach opisywane są wspomnienia mieszkańców powiatu skar-
żyskiego z okresu lat wojny. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofi-
nansowaniu przez powiat skarżyski.

Opracowany materiał video będzie wykorzystywany podczas zwie-
dzania Mauzoleum przez turystów indywidualnych i grupy zorganizo-
wane. Nagrania te będą również pomocne przy prowadzeniu lekcji mu-
zealnych dla młodzieży szkolnej w Mauzoleum.

Fundacja w dalszym ciągu będzie prowadzić tego typu prace w celu 
jak najszerszego udokumentowania tragicznych dni wojennych i wkła-
du polskiej wsi w walce o odzyskanie niepodległości. 

Stanisław Krogulec
Prezes Zarządu 

Fundacji Pomnik – Mauzoleum w Michniowie
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Święto skarżyskich policjantów
12 lipca skarżyscy policjanci uroczyście obchodzili swoje święto. 

W ceremonii, która odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powia-
towej Policji w Skarżysku- Kamiennej wziął udział m.in. burmistrz 
Cezary Błach.

Uroczystości Święta Policji w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęły 
się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Rocha w Mroczkowie, której prze-

wodniczył powiatowy kapelan policjantów ks. Krzysztof Sieczka.
Po mszy świętej policjanci i wszyscy zaproszeni goście zgroma-

dzili się w sali konferencyjnej komendy. Po złożeniu meldunku Za-
stępcy Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji insp. 
Arturowi Bednarkowi 
i wprowadzeniu sztanda-
ru jednostki, głos zabrał 
p.o. Komendanta Powia-
towego Policji w Skar-
żysku- Kamiennej mł. 
insp. Dariusz Dębow-
ski. Przywitał on zgro-

madzonych gości oraz podziękował policjantom za ich wzorowo peł-
nioną służbę. Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów 
nominacji na wyższe stopnie policyjne. Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek oraz p. o. Komen-
danta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp. Dariusz 
Dębowski osobiście wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie po-
licyjne. 

W ramach obchodów Święta Policji łącznie awansowanych zosta-
ło 53 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-
-Kamiennej, natomiast jednemu policjantowi Postanowieniem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej nadano srebrny medal za długoletnią 
służbę. 

(jaki)

Spółdzielnia na plusie
23 czerwca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnicy odby-

ło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze członków Spółdzielni 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie. 

Przybyłych przedsiębiorców, dla których spółdzielnia świadczy 
usługi w zakresie doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, po-
witał przewodniczący rady nadzorczej Stanisław Sołkowicz, po czym 
zebrani przewodniczenie walnemu powierzyli prezesowi zarządu 
Henrykowi Krasowskiemu. Gościem zebrania był dyrektor Izby Rze-
mieślniczej w Kielcach Janusz Michalski.

Na początek zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdania z pracy 
rady nadzorczej i spółdzielni. Wynika z nich, że mimo trudnej sytuacji 
na rynku dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw – liczba 
tych obsługiwanych przez spółdzielnię utrzymuje się na zbliżonym 
poziomie. Na koniec maja tego roku swe usługi świadczyła ona dla 
158 firm, rok temu było 163 podmioty gospodarcze. W swym wystą-
pieniu prezes Henryk Krasowski wskazywał na utrudnienia w prowa-

dzeniu działalności 
gospodarczej, do któ-
rych zaliczył zmienia-
jące się i zagmatwane 
przepisy podatkowe, 
wysokie koszty pra-
cownicze tj. składki 
na ubezpieczenie i po-
datki oraz trudny do-
stęp do kredytów oraz 

zatory płatnicze. Mimo trudnych uwarunkowań rynkowych rok 2015 
spółdzielnia zakończyła zyskiem w wysokości 3.300 złotych. Dodać 
należy, że zarząd 
i rada nadzorcza 
od lat wspiera pod-
mioty i stowarzy-
szenia działające 
w mieście – dom 
kultury, szkoły, 
stowarzyszenia 
sportowe. 

Jacenty Kita
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Trwają prace nad programem rewitalizacji 
miasta 

23 czerwca 2016 r. w Su-
chedniowskim Ośrodku Kul-
tury Kuźnica odbyła się kon-
ferencja inaugurująca prace 
nad Programem Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Suchedniów 
na lata 2016-2026.

Konferencję otworzył 
burmistrz Cezary Błach, 
który wcześniej wraz z Prze-

mysławem Janiszewskim odwiedził tereny mające być objęte progra-
mem.

Później, już w Kuźnicy Przemysław Janiszewski – zastępca dyrek-
tora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie  Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego przedstawił założenia dotyczące pro-
gramów rewitalizacji  w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że na działa-
nie 6.5. przewidziana 
jest kwota 50 mln euro. 
Pierwsze nabory odbędą 
się w grudniu tego roku. 

Przy ocenie wnio-
sków pod uwagę będą 
brane następujące kry-
teria: kompleksowość 
działań, wpływ projektu 
na obszar rewitalizowa-
ny, zaangażowanie firm 
z sektora MSP, tworze-
nie nowych miejsc pracy 
i zróżnicowanie źródeł energii oraz strategiczne znaczenie projektu 
dla danego obszaru.

W kolejnej prezentacji Marek Karłowski - przedstawiciel Insty-
tutu Badawczego IPC z Wro-
cławia, przedstawił koncep-
cję metodologiczną prac wraz 
z planem działań partycypa-
cyjnych służących opracowa-
niu Programu Rewitalizacji 
Suchedniowa oraz prezentację 
wyników analiz i badań, ma-
jących na celu wskazanie kon-
centracji negatywnych zjawisk 
społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, przestrzen-

no-funkcjonalnych, technicznych.
Podsumowując spotkanie burmistrz Cezary Błach zaapelował 

do mieszkańców miasta o aktywny udział w pracach nad dokumen-
tem. Podkreślił zarazem, że tylko pod warunkiem zaangażowania 
mieszkańców Suchedniowa hasło Przyjdź i zmień swoje Miasto! nie 
pozostanie tylko hasłem. Burmistrz zaprosił uczestników konferen-
cji i wszystkich mieszkańców  do śledzenia aktualnych informacji na 

temat Programu na www.
suchedniow.pl oraz przed-
stawił harmonogram dal-
szych działań partycypa-
cyjnych.

W szczególny sposób 
burmistrz zachęcał pod-
mioty gospodarcze i orga-
nizacje pozarządowe, któ-
re są zainteresowane 
realizacją działań gospo-

darczych i społecznych na rewitalizowanych terenach, do zgłaszania 
pomysłów projektów w otwartym naborze pomysłów, który zosta-
nie ogłoszony w najbliższym czasie. Każdy z zainteresowanych  bę-
dzie także mógł skorzystać z indywidualnego doradztwa eksperta 
w tym zakresie.

W ramach prac nad Programem 7 lipca kilkanaście osób, na czele 
z burmistrzem Cezarym Błachem, wzięło udział w tzw. spacerze ba-
dawczym po obszarze wskazanym do rewitalizacji. Ekspedycja wyru-
szyła spod Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, a następnie zato-
czyła pętlę trasą: ulica Powstańców 1863 r, promenada nad zalewem, 
ulica Dawidowicza, ścieżka leśna do Ośrodka Sportu i Rekeracji, ulica 
Ogrodowa i na koniec groblą do ulicy Powstańców.

Spokój i cisza 
na łonie natury, czy 
liczne atrakcje - dla 
każdego coś miłego?

Asfaltowe ścież-
ki wygodne dla rol-
kowców i dziecię-
cych wózków, łatwe 
i tanie w utrzyma-
niu, czy urokliwe, 
naturalistyczne 
ścieżki szutrowe, harmonijnie wpisujące się w przyrodę? Wyspa jako 
teren dziewiczy, raj dla ptactwa, czy przyszłe centrum rozrywki po-
łączone z lądem pomostem? Czy turbina na tamie do pozyskiwania 
energii elektrycznej do oświetlenia parku to dobry pomysł? A może 
zlikwidować park i w to miejsce zaprojektować nowe centrum mia-
sta? Jakie są realne szanse na pozyskanie środków finansowych na tak 
duże inwestycje? Jakie są możliwe terminy realizacji przedsięwzięcia?

Wiele innych pytań, wiele sprzecznych pomysłów i łączące wszyst-
kich przekonanie, że COŚ MUSI SIĘ ZMIENIĆ W TEJ NAJWAŻ-
NIEJSZEJ DLA SUCHEDNIOWA PRZESTRZENI.

Trasa spaceru nie obejmowała całego terenu wskazanego do rewi-
talizacji. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli zapoznać się z pierwszą, 
roboczą wersją Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów, 
który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Aby Gmina mogła 
ubiegać się o środki finansowe w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020 
Program ten musi zostać przyjęty uchwałą Rady Miejskiej do końca 
2016 r.

Warto jednak pamiętać, że prosty chodnik, nowa ulica i atrak-
cyjny plac zabaw to dopiero początek. Rewitalizacja dotyczy przede 
wszystkim sfery społecznej. Wszystkie działania i inwestycje nie mają 
sesnu, jeśli nie służą poprawie jakości życia mieszkańców i rozwojo-
wi lokalnemu.

Dlatego ten proces nie może odbyć się bez aktywnego udziału 
mieszkańców. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy do tej 
pory włączyli się w prace nad Programem przychodząc na spotkania 
i warsztaty.

Państwa obecność i zaangażowanie to początek zmiany.
Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
Jacenty Kita
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Świętojanki ‘2016 przeszły do historii
Wspaniała pogo-

da, oraz równie dobry 
humor towarzyszył na-
szym mieszkańcom, 
którzy wybrali się w so-
botni wieczór na suche-
dniowskie Świętojan-
ki. Pogoda zachęcała  
na spacer, a piłkarze 
uczestniczący w Mi-

strzostwach Europy przyczynili 
się do tego znacząco, sprawiając 
nam wiele radości wygrywając po 
rzutach karnych ze Szwajcarią. 

Organizatorzy imprezy nie 
czekali jednak na zakończenie 
meczu, tylko rozpoczęli festyn 
o godz.17. Dokonał tego dyrek-
tor Suchedniowskiego Ośrodka 
Kultury Kuźnica Andrzej Kar-
piński, po czym prowadzenie 
wydarzenia przejął Zenon Juch-
niewicz.

Na początek wystąpiła zdolna młoda wokalistka Wiktoria Bogu-
siewicz. Zaśpiewała pio-
senki z repertuaru Ani 
Szarmach Wybieram 
Cię i Zanim się spotka-
ją oraz piosenki Shaki-
ry Waka Waka i zespołu 
Abba Mamma Mia. 

Po Wiktorii trady-
cyjnie zaprezentowała 
się nasza orkiestra dęta 
pod batutą Stefana Ma-

linowskiego, grając 
m.in. kultowy na tej 
imprezie utwór Wiła 
wianki. Następnie 
swoje umiejętności 
zaprezentowała for-
macja taneczna AXIS, 
podbudowana wielo-

ma tegorocznymi sukcesami. Były zarówno tańce solowe jak i gru-
powe, w tym sporo akrobatyki, gwiazdy, mostki, szpagaty, piramidy 
akrobatyczne skomplikowane podnoszenia przygotowane przez tre-
nerkę Kasię Moskal. 

Po występie formacji, cieszącym się jak zwykle dużym zaintere-

sowaniem rodziców, zaprezentowała się Klaudia Tumulec próbują-
ca swoich sił w tegorocznej edycji Must Be The Music. Klaudia przy 
akompaniamencie gitarowym Dawida Kosmali zaśpiewała utwory 
Ani Dąbrowskiej W dobra stronę, Dawida Podsiadłego Castle in the 
snow, Kadebostany Miód Natalii Przybysz. 

Po Klaudii na scenę 
wyszli muzycy suche-
dniowsko-skarżyskiej 
grupy Lorein. Zespół 
zaprezentował znany 
fanom repertuar jak 
również utwory z no-
wej płyty Wspieram to, 
gdzie w utworach po-
jawiły się nowe aran-
że i więcej elektroniki. 

Formacja zagrała w składzie: Łukasz Lańczyk (Lanietz; śpiew, gitary, 

organy), Tomasz Do-
robczyński (Tammi; 
perkusja), Sebastian 
Szczepański (Jabber; 
gitara basowa), Roland 
Langer (LaDY; gitary, 
syntezator, chórki).

Po występie zespo-
łu Lorein, prowadzący 
imprezę Zenon Juch-
niewicz zapowiedział 
rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek. W rolę jurorek 
wcieliły się żony naszych decydentów: Agnieszka Błach, Daria Mier-
nik oraz Magdalena Przyjemska z UMiG w Suchedniowie. Mimo, że 
na konkurs wpłynęły tylko cztery prace, werdykt był bardzo trudny, 
gdyż wszystkie cztery prace były ciekawe. Ostatecznie wygrał wianek 
wykonany przez Danutę Świerzewską, która w nagrodę otrzyma-
ła odkurzacz, drugie miejsce zajął Kamil Furmańczyk (nagroda na-
czynie szklane) a trzecie miejsce wianek Małgorzaty Berus (nagroda 
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komplet sztućców). Na-
grody w tym konkursie 
ufundowała firma RTV 
AGD Piotra Karbow-
nika. 

Następnie miał wy-
stąpić zespół wokalny 
z Sitkówki Con Affet-
to, jednak z przyczyn 
losowych zespół nie 
wystąpił. W zamian 

wystąpiła jedna z wo-
kalistek zespołu Kata-
rzyna Podczasiak. Od-
był się natomiast bardzo 
emocjonujący konkurs 
na Strongmana Święto-
janek. Konkurencje były 
trudne, ale i bardzo wy-
myślne oraz widowisko-

we np. ciągnięcie tira, czy turlanie ciągnikowej opony na czas. Ostatecz-
nie konkurs ten wygrał Paweł Półtorak i to 
on zdobył ten tytuł. W nagrodę otrzymał ku-
chenkę mikrofalową. Drugi był Kamil Po-
mocnik, który za swój występ otrzymał wier-
tarkę, a trzeci był Michał Materek, który 
otrzymał sokowirówkę. Nagrody te również 
sponsorował sklep RTV AGD Piotra Kar-
bownika.

W dalszej części na scenę wkroczył zespół 
Roxanne grający przeboje szwedzkiego ze-
społu Roxette. Zespół składający się z bardzo 
dobrych kieleckich muzyków zagrał świetny 
koncert. Przeboje wykonane w sposób per-
fekcyjny z wielką dokładnością brzmieniową 
oraz z doskonałym wokalem solistki ruszy-
ły publiczność. Zespół potwierdził zasadę, iż 

czasami dobrze zagrany cover jest równie dobry jak oryginał. Koncert 
został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. 

Po koncercie zespołu odbyło się widowisko Noc Kupały zagrane przez 
młodzież z suchedniowskiego gimnazjum, przygotowane przez Zenona 
Juchniewicza. Dziewczęta i chłopcy zaprezentowali tańce i stare obrzędy. 

Na zakończenie wypuścili na wodzie lampiony. Po widowisku odbył się 
fantastyczny pokaz sztucznych ogni, podczas którego podekscytowana 
publiczność wręcz piszczała z zachwytu. 

Ostatnim elementem te-
gorocznych Świętojanek była 
dyskoteka, którą poprowa-
dził DJ Lopez. Dodatkowymi 
atrakcjami imprezy były po-
kazy związane z dawnym rze-
miosłem i ginącymi zawodami. 
Swoje warsztaty zaprezentowa-
li: kowal, tkaczka, garncarz 
i miedziownik. Dzieci mia-
ły swoje karuzele, dmuchańce 
i inne atrakcje.

Jak co roku głównym celem organizacji Świętojanek jest promocja 
Gminy Suchedniów, po-
kazanie jej walorów tury-
stycznych, kulturalnych 
i jest także ofertą spędze-
nia wolnego czasu, zarów-
no dla mieszkańców , jak 
i dla osób przyjezdnych, 
których w tym roku rów-
nież nie brakowało sądząc 
po rejestracjach samo-

chodowych. Organizatorem 
imprezy był Suchedniowski 
Ośrodek Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie.

Jako organizatorzy chcie-
liśmy podziękować sponso-
rom, a byli nimi: Bank Spół-
dzielczy w Suchedniowie, 
Sklep RTV/AGD TELDOM” 
Piotr Karbownik, KrisMar 
S.C. w Kielcach, Hotel Świę-
tokrzyski P.P.U.H DENDRON 
Przemysław Działak, Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Su-
chedniowie z prezesem Henrykiem Krasowskim, Pizzeria -Rafał Soko-
łowski, EURO-MOBIL Grzegorz Tumulec oraz firma Mini Bero Roberta 
Jędrzejczyka, która ufundowała zabawki dla dzieci.

Ponadto dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Suchedniów i  Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Patronat medialny nad imprezą 
objęli: Radio Kielce, Echo Dnia, Telewizja świętokrzyska, Gazeta Suche-
dniowska, portal NaszSuchedniow.blogspot, portal skarzyskoTSK24.pl.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które bezinteresownie po-
magały w organizacji tegorocznych Świętojanek.

Andrzej Karpiński
Jacenty Kita
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„Mostki Folk.Love” za nami

Pod tym tytułem nad zalewem w Mostkach 16 lipca obyła się ple-
nerowa impreza integracyjna, w luźny sposób nawiązująca do folklo-
rystycznych inspiracji i tradycji zabaw ludowych.

Na scenie wystąpi-
ły zespoły ludowe Sko-
kotliwi z Mostek, zespół 
z Parszowa, Zespół Pie-
śni i Tańca Sorbin (gmi-
na Bliżyn) oraz Michnio-
wianie i kapela z Mostek. 
Ponadto można było wy-

słuchać wokalistów ze Studia Sylwii Nadgrodkiewicz: Karoliny Smo-
laryczyk, Magdaleny Kuźdub, Gosi Sawina i Krzysztofa Kasińskie-
go. 

Blok zabaw dla dzieci i dorosłych koordynowali sponsor wyda-
rzenia Jacek Kowalik oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Mostek Michał Herman. Ubaw był niezły. Rodzice i dzieci rzucali na 
przykład gumowcem do celu, a tym celem była beczka. Do beczki ko-
pano też piłkę. Dla dzieci do dyspozycji był dmuchaniec, mogli też lać 
wodę do celu dzięki uprzejmości strażaków z OSP Parszów.

Cały czas można było skosztować potraw przygotowanych 
przez Michniowianki 
(chleb ze smalcem, kapu-
sta z grochem, pierogi), 
KGW Mostki (pazibrodę) 
oraz dzierżawcę tawerny 
U Irka.

Całość poprowadzili 
kierownik WKD w Most-
kach Krzysztof Szczygieł 

oraz miejscowy gawędziarz 
i bajarz ludowy Włodzimierz 
Grzelka. Wśród publiczno-
ści dostrzegliśmy burmistrza 
Cezarego Błacha z małżonką 
i radnego Mostek Waldema-
ra Krogulca.

Wieczorem zabawę mu-

zyczną poprowadził DJ  
Jacek Bieda.

Wśród sponsorów i współ-
rorganizatorów byli: Jacek 
Kowalik, WDK Mostki, bur-
mistrz Cezary Błach, Tawer-
na U Irka, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Mostek, Rada 
Sołecka, Związek Strzelecki 
Strzelec, OSP w Parszowie, SOK Kuźnica, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Parszowa, 
Klub Łuczniczy Suched-
niów, Koło PZW Most-
ki, KGW Mostki, radny 
Waldemar Krogulec, 
Świętokrzyskie Brac-
two Kurkowe i Fundacja 
Przestrzeń Kultury – K3.

Jacenty Kita
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pożarowymi przez las. Okoliczna przyroda sprawia, że warunki do 
biegania są komfortowe i przyjazne dla zwolenników aktywności fi-
zycznej.

Na pokonanie trasy uczestnicy mają 1 godz. 45 min. Zawodnik, 
który najszybciej pokona dystans 11 km zostanie uhonorowany Pu-
charem Kruka. Osoby z kolejnymi dwoma najlepszymi wynikami 
oraz trzech uczestników, którzy najszybciej pokonają trasę na 5 km, 
dostaną statuetki. Wszyscy entuzjaści biegania zostaną odznaczeni 
pamiątkowymi medalami.

W Biegu o Puchar Kruka mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy 
aktywności fizycznej, którzy ukończyli 16 rok życia. Niepełnoletni za-
wodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w Biegu o Puchar Kruka po-
winni zarejestrować się do 23 sierpnia za pośrednictwem strony www.
pucharkruka.pl. Opłata startowa wynosi 20 zł (30 zł w dniu zawodów).
Bieg o Puchar Kruka

Pierwszy Bieg o Puchar Kruka odbył się 1 września 2013 roku. Or-
ganizacją pierwszych 

w historii Suchedniowa masowych zawodów biegowych zaję-
li się trzej sympatycy biegania Emil Naszydłowski, Michał Janduła 
i Adam Podeszwiak. Chęć krzewienia kultury fizycznej, propago-
wania zdrowego stylu życia, a przede wszystkim stworzenia czegoś 
nowego, zwyciężyła nad brakiem doświadczenia. Sukces pierwszej 
edycji utwierdził organizatorów w przekonaniu, że warto konty-
nuować tę ideę. Suchedniowski bieg z roku na rok przyciąga co-
raz większą liczbę pasjonatów biegania. Szczegółowe informacje na:  
www.pucharkruka.pl

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Gałczyńska

e-mail: info@pucharkruka.pl

Nowa wystawa w bibliotece
Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna 
im. Jana Pawła II w Su-
chedniowie zaprasza do 
zwiedzania wystawy 
pt. Bodzentyn dawniej 
i dziś.

Bodzentyn zało-
żony został w 1355 r. 
przez biskupa krakow-

skiego Bodzantę z Janowa, na grun-
tach wsi Tarczek. Miasto stanowi-
ło obok Kielc i Iłży administracyjny 
ośrodek znajdujących się wówczas na 
Kielecczyźnie rozległych dóbr bisku-
pów krakowskich. Prawa miejskie po-
siadał do 1870 roku, przywrócono je 
w 1994 roku. W XVIII i XIX wieku był 
lokalnym ośrodkiem przemysłowym 
(kuźnice, fabryka luster i porcelany). 
W 1833 r. urodził się tu znany ma-
larz Józef Szermentowski. Szerokim 

echem odbiły się wydarzenia z okresu walk o niepodległość. Po wojnie 
Bodzentyn zaczął się stopniowo przeobrażać i rozwijać. Obecnie mia-
sto liczy 2221 mieszkańców, a historycznie ukształtowana zabudowa 
uległa przeobrażeniom. Tylko w niewielkiej części pozostały dawne 
wartościowe elementy jakimi są ruiny Pałacu Biskupów krakowskich, 
pozostałości murów obronnych, kościół parafialny z XV w., oraz za-
bytkowa zagroda Czernikiewiczów z 1809 roku.

Wystawa została użyczona od Miejsko-Gminnego Biblioteki Pu-
blicznej w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie.

Wystawę można oglądać  do 31 sierpnia 2016 r. w godzinach 
otwarcia biblioteki.

Kolejny raz pobiegną o Puchar Kruka
28 sierpnia, o godz. 11 w Suchedniowie wystartuje kolejna edycja 

Biegu o Puchar Kruka. Zawody łączące sportową rywalizację z atmos-
ferą dobrej zabawy odbędą się po raz czwarty. Organizatorzy urucho-
mili już zapisy. 

Zawodnicy będą mogli zmierzyć się na jednym z dwóch dystan-
sów: 5 km lub 11 km. Wszyscy wystartują obok leśniczówki, na koń-
cu ulicy Zagórskiej w Suchedniowie. Trasa biegu prowadzi drogami 
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Jagacon ‘2016 coraz bliżej
IV edycja Święto-

krzyskiego Konwen-
tu Fantastyki Jagacon, 
odbywać się będzie 
5-7 sierpnia 2016, nie-
zmiennie w Suchednio-
wie przy ulicy Spor-
towej 3. Magii i uroku 
naszej imprezie doda-
wać będzie czarują-
ca, leśna sceneria, tak 

sprzyjających warunków można nam tylko pozazdrościć, albo 
stać się częścią naszej imprezy.
Czego możecie spodziewać się po Jagaconie?

Przede wszystkim mnóstwa prelekcji oraz paneli dyskusyj-
nych dotyczących tematów około fantastycznych - podczas nich 
nie zabraknie gości specjalnych (specjalistów w wybranych tema-
tach oraz autorów książek). Dla fanów gier przewidujemy dwie 
otwarte 24h na dobę gralnie, jedna poświęcona elektronicznej 
rozrywce a druga wszelkiego rodzaju grom stołowym. Nie za-
braknie także gier terenowych oraz wielu sesji RPG. Koszt akre-
dytacji to 30zł z noclegiem i 20zł bez noclegu, bądź dla śpiących 
w namiotach. Przygotowaliśmy również blok konkursowy, pełny 
atrakcyjnych nagród. Tutaj na czele konkurs cosplay czyli najlep-
sze fantastyczne przebranie, z wyróżnieniem za najlepsze stroje 
wiedźmy i zbója. Przewidujemy także 3-dniowe bloki programo-
we dotyczące m.in. Mangi & Anime, komiksów, Sci-fi, integracji, 
warsztatów, gier bitewnych oraz kolekcjonerskiej gry karcianej 
Magic the Gathering.

Miłośnicy zakupów i pamiątek muszą koniecznie odwiedzić 
strefę wystawców bogatą w najróżniejsze towary z zakresu fanta-
styki. Dla wygłodniałych lokalna pizzeria przygotuje atrakcyjną 
ofertę – nie zabraknie także stanowiska grillowego.

Hitami niewątpliwie będzie piątkowe kino plenerowe, sobot-
ni pokaz ognia, integracyjne ognisko a także niedzielny Wielki 
Turniej Quidditcha. W naszym programie nie zabraknie małych 
- dużych perełek będą nimi: pokazy gadów egzotycznych, kat kra-
kowski zwany Smutnym Michałem, warsztaty kaletnictwa oraz 
warsztaty impro teatru.

Jesteśmy znani z rodzinnej atmosfery, a także świetnych wa-
runków dla preferujących biwak. Gorąco zachęcamy do zabrania 
namiotów. 

Startujemy w piątek o 16:00, kończymy w niedzielę o 14:00. 
Czekamy już tylko na Was!

Więcej informacji na: www.jagacon.pl
Link do wydarzenia: www.facebook.com/

events/518177584973926

Podziękowanie
W imieniu Burmistrza Cezarego Błacha oraz organizatorów Dnia 

Dziecka 2016 - Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej i Rad-
nych  Rady Miejskiej - składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
Sponsorom – lokalnym przedsiębiorcom, którzy wsparli przedsię-
wzięcie finansowo i rzeczowo, a także wszystkim organizacjom, in-
stytucjom gminnym, oraz Osobom, których darem był czas,  talent 
i zaangażowanie.

Wydarzenie to jest dowodem na gotowość Społeczności Suche-

dniowa do międzysektorowej i międzypokoleniowej WSPÓŁPRACY.
Dziękujemy!

WSPARLI ORGANIZATORÓW:
Starostwo Powiatowe, Dyrekcja i Pracownicy oraz Uczniowie 

Zespołu  Szkół im Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SOK Kuźnica, 
Pracownicy i Wolontariusze TPD – Oddział Miejski w Suchednio-
wie, Parafialny Zespół Caritas, Związek Strzelecki Strzelec, Placówki 
oświatowe, NZOZ  Promyk – opieka medyczna, Komenda Powiatowa 
Policji oraz Komisariat Policji w Suchedniowie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Suchedniowie, Młodzieżowa Rada Miejska, Suchedniowskie 
Stowarzyszenie Cyklistów.  Konferansjerzy: Katarzyna Michta-Połeć 

i Zenon Juchniewicz, Obsługa techniczna obiektów sportowych: Pan 
Dariusz Włodarczyk,

SPONSORZY: 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Suchedniowska Korpora-

cja Samorządowa im. Stanisława Staszica, DRINKFOOD, Pan Miro-
sław Groszek – Motogros, Pani Edyta Matla - Sklep Zagłoba, Panowie 
Jacek i Wiesław Więckowscy – PHU DUO, Piekarnia Państwa Ko-
złowskich, Pan Michał Barański, Pani Renata Krogulec – Gabinet 
Kosmetyczny RUBIN, Pani Renata Ślusarczyk - firma OPTYMAL, 
Pan Mateusz Jeziorski, Piekarnia Jedynka, Pan Piotr Zegadło ZE-
TCAR Suchedniów, Pan Leszek Laskowski, Pan Maciej Dulęba FHU 
DRWAL, Pan Alferd Markiewicz - Zakład Wyrobów Wędliniarskich, 
Pan Jacek Krakowiak.
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50 lat kina „Kuźnica” w Suchedniowie
Historia powstania kina w Suchedniowie sięga przełomu lat dwudzie-

stych i trzydziestych ubiegłego stulecia. Sztuka filmowa była prezentowana 
początkowo przez kino wędrowne Związku Strzeleckiego. W 1930 roku Józef 
Szeląg założył kino stałe, które nosiło nazwę Raj. Miało ono siedzibę w bu-
dynku straży pożarnej. Sala dysponowała 120 miejscami, a filmy wyświetla-
no dwa razy w tygodniu. Pierwszy właściciel kina w Suchedniowie wynajmo-
wał mieszkanie u Stefanii Miernik przy ulicy Fabrycznej 1 (róg Handlowej 
i Fabrycznej). Do dzisiejszego dnia zachowała się pocztówka, którą Szeląg 
wysłał z Nałęczowa w dniu 2.09.1931 r., informując Panią Stefanię, aby po-
czekała z zapłatą za mieszkanie, którą chce uiścić po przyjeździe w dniu 
15.09.1931 r.  Właściciel kina dbał by wyświetlane filmy miały dużą frekwen-
cję, gdyż płacił podatek w wysokości 5% od ceny biletu od filmów produkcji 
krajowej i 10% od produkcji zagranicznej. Jednak duże kłopoty przy projek-
cji sprawiała słabej jakości aparatura jaką dysponował. 

W 1939 r. w Suchedniowie funkcjonowało drugie kino, którego wła-
ścicielem był Bole-
sław Siudek. Kino 
nosiło nazwę Eu-
ropa i umiejsco-
wione było przy 
ulicy Handlowej 
nr 5. Czynne było 
3 razy w tygodniu 
i dysponowało 150 
miejscami. Kino to 
posiadało już apa-
raturę dźwiękową, 

w związku z tym właściciel płacił znacznie wyższy podatek.
W roku 1943 przy ulicy Fabrycznej nr 1 i 2  okupanci niemieccy urzą-

dzali seanse filmowe dla mieszkańców Suchedniowa. Były to filmy o tematy-
ce propagandowej, ale też komedie niemieckie. Filmy były wyświetlane pod 
chmurką. Widzowie zabierali z domu krzesła i siadali w pewnej odległości od 
ekranu, który był zawieszony na całej ścianie domu nr 2 (u Rukaszów), nato-
miast aparatura kinowa była urządzona w domu po przeciwnej stronie. Na 
seansach filmowych było dużo osób, a szczególnie dzieci. 

Po wojnie kino mieściło się również w remizie strażackiej. Wchodząc 
do budynku było małe pomieszczenie kasowe i przejście do dużej sali, któ-
ra posiadała scenę i salę do zajęć teatralnych. Na dużej sali były drewniane 
ławy i krzesła, później wystrój zmieniono na same krzesła. Wnętrze sceny 
zawsze było ciekawie i plastycznie urządzone z pięknymi kotarami i kurty-
ną. Na zewnątrz były drewniane schody, które prowadziły do pomieszczenia 
kinooperatora. Kierownikiem kina był Edward Dorobczyński, kinooperato-
rem Józef Kazimierski a bileterem p. Szczepańska. Aparat filmowy był często 
niesprawny, co powodowało przerwy i powtórki scen filmowych, a czasami 
kinomani przychodzili dokończyć film następnego dnia. Kiedy nie były wy-
świetlane filmy wolna scena przyjmowała spektakle teatralne z innych miast. 
W pamięci mieszkańców tamtych lat mile zapisała się sztuka pt. Moralność 
Pani Dulskiej. 

W roku 1957 wystąpiono do Okręgowego Zarządu Kin w Kielcach 
z prośbą o budowę nowego kina w Suchedniowie. Ustalono, że 80% kosz-
tów budowy poniesie Okręgowy Zarząd, a 20% społeczeństwo Suchedniowa.

16 lipca  1966  roku w naszym mieście po dziewięciu latach budowy od-
dano do użytku budynek kina. Nazwano go Kuźnica w wyniku przeprowa-
dzonego konkursu na nazwę. Od pierwszego dnia działalności kino było 
ważnym miejscem kultury w naszym mieście. Kierownikiem kina została 
Wiesława Tusznio, bileterką Stanisława Spółczyńska a kinooperatorami Ka-
zimierz Gil i Stanisław Łakomiec, a jako pracownik gospodarczy Mieczysław 
Chrzanowski. Kino podlegało pod Wojewódzki Zarząd Kin w Kielcach.

Nowe kino wzbudzało duże zainteresowanie wśród mieszkańców, sean-
se filmowe były pełne widzów, a sala kinowa mogła pomieścić tylko 200 wi-
dzów. Repertuar filmowy składał się głównie z filmów polskich i z krajów 
bloku wschodniego. Dopiero w latach siedemdziesiątych wchodziło na ekran 
więcej filmów zachodnich. Filmy grano 6 dni w tygodniu, poranki natomiast 
w niedzielę do południa. W latach 1966-1989 w kinie organizowano wespół 
z biblioteką publiczną m.in. konkursy recytatorskie, wystawy, spotkania 
z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi. W październiku 1973 w kinie gościł 
Teatr im. Żeromskiego z Kielc, aktorzy zaprezentowali dramat Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć wspólnych z biblio-

teką publiczną była impreza pt. Film i literatura. Imprezie towarzyszyła wy-
stawa gromadząca 40 książek oraz afisze i fotosy do filmów, zrealizowanych 
w oparciu o znane powieści literatury polskiej i obcej. Organizowano akade-
mie z okazji świąt państwowych dla ówczesnej władzy, zapraszano artystów 
z tzw. najwyższej półki na zamówienie suchedniowskich zakładów pracy. 

Taki stan trwał do 1989 roku, w tym roku Urząd Miasta i Gminy w Su-
chedniowie przejął od Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania 
Filmów, budynek kina Kuźnica. Od tego momentu kino stało się własnością 
gminy Suchedniów i działało w ramach organizacyjnych Miejsko–Gminne-
go Domu Kultury w Suchedniowie. Projekcje filmowe po zmianach własno-
ściowych rozpoczęto 5 stycznia 1991 roku. Kierownikiem został Andrzej 
Karpiński, bileterką Marianna Frontczak, kinooperatorem Kazimierz Gil, 
który jako jedyny pamiętał początki kina. W pierwszym miesiącu wyświe-
tlania w styczniu, kino odwiedziło 349 widzów, wyświetlono 24 seanse fil-
mowe. Repertuar już zupełnie zachodni a raczej zamerykanizowany. W ca-
łym 1991 roku kino odwiedziło 4094 kinomanów, wyświetlono 158 seansów 
filmowych. Największymi hitami roku były filmy: W pustyni i w puszczy - 
506 widzów, Powrót do błękitnej laguny - 388 widzów, Mała syrenka - 289 
widzów. Ciekawostką było to, że wszystkie kina w okolicach Suchedniowa 
w tym czasie były nieczynne. 

W roku 2002 kino od-
wiedził pięćdziesięciotysięcz-
ny widz, licząc od 1991 roku. 
Największymi hitami filmo-
wymi w latach 1991-2009 były 
filmy: Król Lew, Ogniem i mie-
czem, Kiler, Dzwonnik z Notre 
Dame, Pan Tadeusz, Quo Va-
dis czy filmy o pontyfikacie 
Jana Pawła II.  

W latach 2009-2011 filmy 
wyświetlano sporadycznie 
z uwagi na realizację inwe-
stycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Suchedniowskie-
go Ośrodka Kultury Kuźnica w Suchedniowie. W ramach inwestycji wymie-
niono fotele kinowe, ekran filmowy oraz wystrój wnętrz. W roku 2011 SOK 
pozyskał środki finansowe z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za które 
zakupiono nagłośnienie kinowe, okienka projekcyjne, wymieniono insta-
lację elektroakustyczną, przystosowano kabinę projekcyjną do wymogów 
kina cyfrowego. W roku 2013 zawieszono działalność kinową w Suchednio-
wie z uwagi na brak projektora cyfrowego. W całym kraju zaczęto bowiem 
wyświetlać filmy na nośnikach cyfrowych. Brak kina w naszym mieście 
jest odczuwalny. Traci na tym ośrodek kultury, miasto, a przede wszystkim 
mieszkańcy, gdyż prócz biletów muszą jeszcze ponieść koszty dojazdu i za-
planować dłuższy czasowo wyjazd .

Na koniec przytoczę słowa wielkiego Polaka  św. Jana Pawła II co sądził 
na temat kina:

Kino nadal przyciąga publiczność, która traktuje je jako okazję do roz-
rywki i kulturalnego spędzenia wolnego czasu. Kino przyczynia się również 
do rozwoju osobowości. Posługuje się specyficznym językiem, który pozwala 
docierać do różnych kultur. Ludzie obcujący z kinem w jego różnych formach 
podlegają jego wpływowi, oddziałuje ono bowiem na poglądy i postępowania 
całych pokoleń. Kino może być źródłem głębokich przeżyć, gdy utrwala w ob-
razie jakąś sytuację życiową i analizuje ją, posługując się językiem czasami 
poetyckim. Kino może również pełnić rolę wychowawczą, gdy pomaga czło-
wiekowi poznawać wartości obecne w różnych kulturach . Kino jest zatem in-
strumentem niezwykle czułym, zdolnym odczytywać znaki czasu, które cza-
sem wymykają się nieuważnemu obserwatorowi.

Andrzej Karpiński
P.S.  
Mam jednak dobre wiadomości dla suchedniowskich kinomanów, 

otóż decyzją dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie 
z dnia 28.06.2016 r, Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica uzyskał do-
finansowanie do dwóch wniosków, mianowicie Cyfryzacja kina Kuźnica 
w Suchedniowie oraz Modernizacja kina Kuźnica. Łącznie na dwa projekty 
172.865,00 zł. Jest to dla nas najlepszy prezent na pięćdziesięciolecie Kuźni-
cy. Dlatego przenosimy uroczystości związane z 50-leciem kina Kuźnica na 
miesiące jesienne, gdyż wtedy planujemy uroczyste otwarcie i wznowienie 
działalności kinowej w Suchedniowie.
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Wędkarze rywalizowali „O Puchar Suchedniowa”
W niedzielę 19 czerwca nad 

suchedniowskim zalewem odby-
ły się pierwsze zawody w węd-
karstwie spławikowym O Puchar 
Suchedniowa pod patronatem 
burmistrza Cezarego Błacha, 
który dla zwycięzcy ufundował 
okazały puchar.

Zmagało się 20. wędkarzy 

m.in. z Suchedniowa, Bo-
dzentyna, Zagnańska, 
Kielc i Starachowic.

Zwyciężył Sławomir 
Skiba z Morawicy (złowił 
ponad 4 kg ryb, którym 
zwrócono wolność) przed 
Michałem Turbiarzem 
ze Starachowic i suche-
dniowianinem Pawłem 

Bilskim. Puchary zwycięz-
com wręczyli burmistrz 
Cezary Błach oraz pre-
zes koła PZW Mieczysław  
Ciszewski.

Później wspólnie gril-
lowano, kosztowano też 
zupy gulaszowej z ko-
ciołka ugotowanej przez  
Tadeusza Przygodę. 

Zawody zorganizował Tadeusz Przygoda z klubu wędkarskiego 
Kabanior, kapitan spor-
towy w suchedniowskim 
kole Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego, które 
także zaangażowało się 
w przygotowanie zawo-
dów. Sponsorami byli: 
hurtownia Fux Michał 
Białkowski, Marek Mar-
kiewicz, sklep MaszPro 
Krzysztof Kałużny, hur-
townia UniMax, Piekar-
nia Jedynka, Urząd Miasta i Gminy, klub Kabanior oraz suchedniow-
skie koło wędkarzy.

Jacenty Kita

Triathlon świętokrzyski za nami
Po raz pierwszy na terenie Skarżyska-Kamiennej oraz Suchednio-

wa odbyła się tego typu impreza, której organizatorami byli: Karol 
Mochocki, Tomasz Wąsowski oraz Gerard Magdziarz.

W niedzielę 3 lip-
ca uczestnicy mieli do 
wyboru dwa dystanse – 
olimpijski (1,5 kilometra 
pływania, 20 km jazdy 
rowerem oraz 10 km bie-
gu) oraz sprinterski (od-
powiednio 750 m – 20 
km – 5 km). Pływanie 
odbywało się w zalewie 
Rejów, zaś bieg dooko-

ła tego akwenu, kolarska część na trasie Skarżysko (ul. Słoneczna)  
– Suchedniów – Ostojów i z powrotem. 

Na olimpijskim dystansie wystartowały 144 osoby, ukończyło go 
141. Na sprinterskim odpowiednio 122-117. Na prestiżowym dystansie 
olimpijskim górą był mistrz Polski Mikołaj Luft z Warszawy. Najlepsi 
otrzymywali upominki – puchary, nagrody finansowe. 

Głównym sponsorem imprezy była firma Wtórpol ze Skarżyska, 
jako współorganizator włączyła się Gmina Suchedniów, a – mimo 
deszczu – zmaganiom przyglądali się burmistrz Cezary Błach i jego 
zastępca Dariusz Miernik.

(jaki)

W dniu 8 lipca 2016 r. w siedzibie Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach 
została podpisana umowa dotacji pomię-
dzy Gminą Suchedniów, reprezentowaną 
przez Burmistrza Cezarego Błacha oraz 
Skarbnika Urszulę Nowak, a WFOŚiGW 
w Kielcach, reprezentowanym przez Pre-
zesa Zarządu Andrzeja Pałysa oraz Za-
stępcę Prezesa Marka Gosa.

Umowa dotyczy zadania Usuwania odpadów zawierających azbest 
pochodzący z budynków mieszkalnych i gospodarskich z terenu Gminy 
Suchedniów w 2016 roku.

Całkowity koszt zadania to 23.328,00 zł, w tym na kwotę dotacji 
w wysokości 19.828,80 zł składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 8.164,80 zł,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 11.664,00 zł.
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 31 październik 

2016 r.
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e-mail: alnawi@poczta.onet.pl, jacenty.kita@wp.pl Nakład: 550 egz.
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