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W numerze m.in.
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* upamiętniliśmy 80.rocznicę wybuchu  
II wojny światowej,

*  ruszyła budowa kompleksu sportowego 
przy Jedynce.

*  dodatkowe pieniądze dla OSP Ostojów,
*  Narodowe Czytanie w suchedniowskiej  

bibliotece,
*  Przegląd Obrzędów Gospodarczych,
*  parafialny festyn rodzinny,
*  wydarzenia kulturalne i sportowe.
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Jest promesa na dofinansowanie przebudowy ul. Powstańców 
i Krótkiej

Gmina Suchedniów otrzy-
mała 3.036.001,20  zł (koszt 
całkowity 5.060.002,00 zł) 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych na przebudowę  
ul. Powstańców i Krótkiej. 
Prace rozpoczną się na po-
czątku października. 

Czytaj na str. 2

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna  
Konferencja Naukowa

Suchedniowska Kuź-
nica w dniu 7 wrze-
śnia gościła uczestni-
ków III Ogólnopolskiej 
Interdyscyplinarnej 
Konferencji Naukowej 
zatytułowanej Takie 
same dla wszystkich? 
- znaczenie przedmio-
tów w postrzeganiu 
i kształtowaniu tożsa-
mości narodowej i lokalnej. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy malarskiej 
Pejzaże Świętokrzyskie oraz promocja IV tomu Zeszytów Suchedniowskich.

Czytaj w tym wydaniu gazety.

III Suchedniowskie Święto Kaszy
W XVIII wieku na obszarze naszej gminy panował wielki głód 

i mieszkańcy, jak głosi legenda, sprzedali figurę Nepomucena za 
beczkę kaszy mieszkańcom Rejowa. Dlatego też miasto nad Kamion-
ką było nazywa-
ne Kaszanowem. 
Dziś kasza pod 
każdą postacią 
wraca do łask, 
za sprawą III już 
edycji wydarzenia 
pod nazwą Zdro-
wo i na ludowo. 
Suchedniowskie 
Święto Kaszy. W tym roku impreza połączona została z 20.leciem 
Powiatu Skarżyskiego.

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 23
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Wydarzenia

Gmina Suchedniów otrzymała 3.036.001,20 
zł  (koszt całkowity 5.060.002,00 zł) z Funduszu 
Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Po-
wstańców i Krótkiej. Prace rozpoczną się na po-
czątku października. 

Promesę na tę inwestycję zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik otrzymał z rąk wojewody Aga-
ty Wojtyszek w dniu 16 września w obecności 
m.in. poseł Marii Zuby i radnej wojewódzkiej 
Agnieszki Buras. 

Podczas wręczania promes, które odbyło się 

Jest promesa na dofinansowanie przebudowy  
ul. Powstańców i Krótkiej

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej wojewoda poinformo-
wała, że na Fundusz Dróg Samorządowych wo-
jewództwo świętokrzyskie otrzymało 322 mi-
liony złotych, które dofinansują 306 inwestycji 
w regionie. Mówiła też o zmianach w systemie 
udzielania wsparcia. Po licznych sygnałach od 
samorządowców zmieniono cykl inwestycyjny 
z jednorocznego, który w wielu wypadkach był 
niemożliwy do zrealizowania, na wieloletni.

Obecna na spotkaniu poseł Maria Zuba przy-
pomniała drogowe inwestycje finansowane przez 
państwo, jakie w ostatnim czasie prowadzono na 
terenie powiatu skarżyskiego; budowę odcinka 
ekspresowej drogi numer 7, ronda turbinowego 
na krajowej drodze numer 42 w Skarżysku i obec-
nie przebudowywanego mostu na drodze woje-
wódzkiej 751 w Suchedniowie. 

Jacenty Kita

Mieszkańcy Suchedniowa upamiętnili 80. 
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Roz-
poczęły się one Mszą św. o godz. 18.00, którą 
uświetniła orkiestra miejska oraz poczty sztan-
darowe Gminy Suchedniów, suchedniowskich 
szkół i Rycerzy Kolumba.

Następnie uczestnicy uroczystości z po-
chodniami przeszli pod pamiątkową tablicę 
umieszczoną na elewacji Biblioteki Publicznej 
w Suchedniowie,  do zbiorowej mogiły wojen-
nej na suchedniowskim cmentarzu oraz pod 

pomnik rozstrzelanych zakładników kielec-
kiego więzienia przy ul. Dawidowicza. W tych 

miejscach delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów, a ks. Wojciech Marchewka odmówił 
modlitwę. 

(jaki)

Marsz Pamięci z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
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Rodzinie 
Ś.P. Władysławy Niemczyk

Radnej Rady Seniorów w Suchedniowie
wyrazy żalu i głębokiego współczucia

z powodu jej śmierci
składają 

Radni Rady Seniorów w Suchedniowie.

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur,
Bóg jako bramę” (W. Flex)

2 września 2019 r. odszedł nagle kochany 
Tata, Mąż, Dziadek

Ś.P. Stanisław Pajek
Naszej Koleżance Annie Dziób 

oraz Jej najbliższym
składamy najszczersze wyrazy współczucia,

a łącząc się w bólu 
życzymy wielu sił od Boga

do przetrwania tych trudnych chwil żałoby.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Pracownicy

Przedszkola Samorządowego 
im. Jana Pawła II w Suchedniowie

Sukces Natalii Chrząszcz
Miło nam poinformować, że w tegorocznej V 

Edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mi-
kołaja udział bierze Przewodnicząca Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Suchedniowie Natalia 
Chrząszcz. 

W ramach akademii Natalia oraz jej wolon-
tariusze realizują projekt historyczny, upamięt-
niający wybitnego Polaka, pod hasłem Niezwy-

ciężony w twórczości - historia Gustawa Herlinga 
- Grudzińskiego.

Spośród zgłoszeń z całej Polski, uplasował się 
on na pierwszym miejscu, z najwyższą przyznaną 
liczbą punktów, mając za sobą jedynie 24 podob-
ne inicjatywy.

Głównym celem projektu jest przybliżenie oraz 
upowszechnienie wśród młodzieży oraz spo-

Urząd  Miasta 

i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25 43 186; fax 41 25 43 090

www.suchedniow.pl
e-mail: suchedniow@poczta.fm

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miasta i Gminy 

w Suchedniowie informuje, 
że z dniem 

6 września 2019r. opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należne  Gminie Suchedniów  winny być 
dokonywane wyłącznie 

na rachunek  bankowy prowadzony w BS 
Suchedniów nr: 

83 8520 0007 2001 0000 0097 0045
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach 

W niedzielę 28 lipca zostały przeprowadzone wybory delegatów 
z każdej gminy do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rolnicy wybrali przed-
stawicieli, którzy będą ich reprezentować w radzie powiatowej.

W powiecie skarżyskim delegatami z gmin zostali: Janina Kołek 
z gminy Bliżyn, Małgorzata Stępień z gminy Suchedniów, Sławomir 
Litwiński z Podłazia w gminie Łączna oraz Szymon Płusa ze Skarży-
ska Kościelnego. 

W głosowaniu wybrano na przewodniczącego rady powiatowej  
Szymona Płusę. 

Delegatem do rady wojewódzkiej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zo-
stała Małgorzata Stępień z gminy Suchedniów, radna rady miejskiej, 
na co dzień pracująca w handlu, od wielu działa w Świętokrzyskiej Izbie 
Rolniczej, w ubiegłej kadencji także była delegatem. Udziela się spo-
łecznie, jest członkiem zespołu muzycznego i prezesem stowarzysze-
nia.         (jaki)

łeczności lokalnej postaci pisarza, który był ści-
śle związany z Suchedniowem, ponieważ spędził 
tutaj swoje młodzieńcze lata. Poza tym zwięk-
szenie świadomości o lokalnej historii i dorobku 
kulturowym, przywołanie wspomnienia o miesz-
kającym tu niegdyś Herlingu - Grudzińskim oraz 
włączenie się w działania związane z ustanowie-
niem 2019 roku Rokiem poety Gustawa Herlinga 
– Grudzińskiego. 

W ramach projektu przeprowadzane będą pre-

zentacje w szkołach na terenie powiatu skarży-
skiego, opowiadające o biografii i ciekawostkach 
związanych z autorem.

Zachęcamy do lajkowania i udostępniania fan-
page’a na Facebooku pod adresem https://www.
facebook.com/projekt.nwt/ : )

Fot. Małgorzata Rutkowska

Małgorzata Stępień we władzach ŚIR
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W kinie „Kuźnica” grają
***

„TOY STORY 4” w dniach 20 - 23 września, pro-
jekcje o godz. 15:00 
i 17:00. Produkcja: 
USA, gatunek: anima-
cja, czas: 100 min., od 
lat: b.o.

Opis filmu: Całą 
uwagę Chudego za-
wsze pochłania-
ła przede wszystkim 
opieka nad Andym, 
a potem nad Bon-

nie. Ale kiedy w pokoju Bonnie pojawia się nowa 
zabawka o imieniu Sztuciek, wielka wyprawa ze 
starymi i nowymi znajomymi u boku pokaże Chu-
demu, jak wielki może być świat dla zabawki. Sam 
Sztuciek - projekt rękodzielniczy będący połącze-
niem łyżki z widelcem - bynajmniej nie uważa się 
za zabawkę i najchętniej w ogóle zrezygnowałby 
z udziału w przygodzie.

***
„NA BANK SIĘ UDA” w dniach: 20 - 23 wrze-

śnia o godz. 19:00. 
Produkcja: Polska, 
gatunek: komedia 
kryminalna, czas: 
105 min., od lat: 15.

Opis filmu: Ko-
media kryminalna 
– szalone tempo ak-
cji, wyraziste postaci 
i dowcipne dialogi. 
Trzech starszych pa-
nów dokonuje napadu na bank. Doskonale przygo-
towani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, 
pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku 
i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja 
przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że 
nic nie zginęło. Ale czy na pewno? I tak splatają się 
losy trzech staruszków, młodego hakera i policyjne-
go informatyka. Jest i piękna dziewczyna. 

Pozostaje tylko pytanie, co czeka ich na końcu tej 
przygody, nagroda czy więzienna cela?.

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

portal.php
Serdecznie Zapraszamy!

Z PrAc rAdy Miejskiej

Za nami IX sesja Rady Miejskiej
W sali lustrzanej Kuźnicy w dniu 12 września 

odbyła się IX w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. 
Obradom przewodniczył Krzysztof Adamiec, 
przewodniczący rady, sekretarzem obrad był  
Paweł Słoma. 

Po uzupełnieniu o projekty trzech nowych 
uchwał i przyjęciu porządku obrad, głos mieli 
zaproszeni goście. Ewa Antosik pytała o to, kie-
dy gmina rozpocznie prace związane z opraco-
waniem projektu na przebudowę ul. Harcerskiej 
i Partyzantów oraz prosiła o dokończenie czysz-
czenia rowów przy tej ostatniej ulicy. Halina 
Ostrowska wnioskowała o to, aby burmistrz wy-
stąpił do wojewody o pozyskanie tzw. środków 
powodziowych na przebudowę drogi w Krzyżce, 
która została znaczenie wymyta i uszkodzona po 
ostatnich opadach deszczu. 

W ramach wniosków i zapytań radny Wie-
sław Biskup odczytał list poseł Marii Zuby do-
tyczący rozpoczęcia prac związanych z budową 
obwodnicy Suchedniowa od drogi S-7 do dro-
gi wojewódzkiej 751 Suchedniów-Bodzentyn. 
Pierwszym krokiem miałoby być przystąpienie 
do prac związanych ze zmianą Studium zagospo-
darowania przestrzennego. Poseł przypomniała, 
że rząd ogłosił nowy projekt związany z budową 
100 obwodnic. 

Odpowiadając na powyższe burmistrz stwier-
dził, że nowe zadania inwestycyjne mogą być 
zgłaszane do projektu gminy budżetu na rok 
2020, ale to Rada Miejska zdecyduje o inwesty-
cjach, które zostaną w nim umieszczone. Kosze-
nie trawy na ul. Partyzantów zostanie dokoń-

czone, natomiast jeśli chodzi o obwodnicę, to 
burmistrz zauważył, że konieczne są w pierwszej 
kolejności konsultacje z mieszkańcami. Ponadto 
burmistrz wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad z zapytaniem o możliwość 
włączenie ewentualnej obwodnicy do drogi eks-
presowej S-7.

W dalszej części burmistrz przedstawił infor-
mację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 
2019 roku. Zaplanowane dochody w wysokości 
44.321.468 zł zrealizowane zostały w wysokości 
20.952.957 zł tj. w 47,3%, natomiast wydatki z za-
planowanych 44.577.627 zł zrealizowane zostały 
w wysokości 18.766.077 zł tj. w 42,9%. Po I pół-
roczu gmina ma nadwyżkę budżetową w wyso-
kości 2.148.980 złotych. Na 30 czerwca zadłuże-
nie gminy wynosiło 15.590.000, co stanowi nieco 
ponad 30% planowanych dochodów. Pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w spra-
wie realizacji budżetu odczytała skarbnik Urszu-
la Nowak. 

W związku z koniecznością znalezienia do-
datkowych środków w wysokości około 1 mln 
złotych na przebudowę ul. Powstańców i Krót-
kiej, rada dokonała zmian z budżecie. Ponadto 
do budżetu wprowadzono m.in. kwotę 17.500 zł 
na opracowanie projektu technicznego ul. Nowej 
oraz 18.500 złotych na remont schodów w par-
ku miejskim.

Ponadto poprzez przyjęcie stosownych uchwał 
rada wygospodarowała kwotę 30.000 złotych 
jako pomoc dla Powiatu Skarżyskiego na remont 
chodnika na ul. Bugaj oraz 5.000 złotych na dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

Jacenty Kita

W związku z krótkim okresem realizacji inwe-
stycji, firma wykonująca remont mostu w ciągu 
drogi wojewódzkiej na 751 wystąpiła do zarząd-
cy drogi o jego całkowite zamknięcie, prawdopo-
dobnie do końca listopada. –W tej chwili Świę-
tokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich opracowuje 
nowy projektu organizacji ruchu. Ruch samocho-
dów ciężarowych w kierunku Bodzentyna zostanie 
skierowany przez Starachowice, natomiast osobo-

wych przez Ostojów – Krzyżkę – Michniów oraz 
przez Łączną – wyjaśnia zastępca burmistrza Da-
riusz Miernik. 

Choć inwestycja jest niezbędna, to szykuje nam 
się duży bałagan na drogach. Przypomnijmy, że  
3,9 mln złotych będzie kosztował remont mostu 
w Suchedniowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
751 (obok Komisariatu Policji). Poza mostem wy-
budowana zostanie kładka dla ruchu pieszego 
i rowerowego oraz 270 mb. drogi (od wysokości 
ul. Jasnej do ul. Sportowej). Środki finansowe po-
chodzą z budżetu państwa w ramach programu 
Mosty dla regionów. Przebudowywana jest rów-
nież cała infrastruktura techniczna.

Jacenty Kita

Szykują się duże utrudnienia w ruchu



wrzesień 2019 • Gazeta Suchedniowska 5

Suchedniowska
GazetaGazeta
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Od miesiąca trwają prace związane z  I etapem 
budowy kompleksu sportowego przy Jedynce 
w ramach zadania pod nazwą Rozbudowa wraz 

z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Sza-
rych Szeregów 6 w Suchedniowie oraz Przebudowa 
i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Sza-

rych Szeregów 6 w Suchedniowie. 
Wcześniej, 7 sierpnia burmistrz Cezary 

Błach z właścicielami firmy Hotex Markiem 
i Tomaszem Snopek oraz inspektorem nadzo-
ru Krzysztofem Laskowskim podpisał stosow-
ne umowy. Firma ta wykona prace objęte prze-
targiem za kwotę 6.748.970 zł. Gmina na ten cel 
pozyskała dotację 2.468.000 zł z Ministerstwa 

Sportu w ramach programu Sportowa Polska oraz 
dofinansowanie w wysokości 499.772,62 zł w ra-
mach działania 7.4 Rozwój infrastruktury eduka-
cyjnej i szkoleniowej Osi priorytetowej 7 Sprawne 
usługi publiczne RPO Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.

Radna wojewódzka Agnieszka Buras oraz 

burmistrz podziękowali minister Annie Krupce 
za pomoc w uzyskaniu dofinansowania inwesty-
cji. Burmistrz swe podziękowania skierował rów-

nież do Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego Andrzeja Bętkowskiego oraz radnej 
sejmiku Agnieszki Buras.   

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

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

boiska i terenów przyległych, włączenie do ist-
niejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sza-
rych Szeregów, instalację gazową zewnętrzną 
od miejsca przyłącza do kotłowni projektowanej, 

przyłącze wody oraz wymianę fragmentu istnie-
jącej sieci wodociągowej na terenie działki, roz-
budowę i remont instalacji zewnętrznej kanaliza-
cji sanitarnej, instalacje elektryczne zewnętrzne 
od nowego przyłącza elektrycznego z instalacją 
oświetlenia terenu i odgromową, a także wymia-
nę lamp oświetleniowych w budynku starej sali 
gimnastycznej. 

Etap II obejmuje montaż paneli PV (fotowol-
taika) w celu produkcji energii elektrycznej - in-
stalacja o wielkości 39 kW, a w etapie III budowę 
boiska o nawierzchni z trawy sztucznej 30,00 m x 
62,00 m (1860,00 m2) wraz z ogrodzeniem, boiska 
wielofunkcyjnego z poliuretanu 19,10 m x 32,10 m 
(613,11 m2), wykonanie oświetlenia zewnętrzne-
go, chodników i zieleni, montaż małej architek-

tury, utwardzenia terenowe, budowę zatoki ma-
newrowej z nawierzchni drogowej, utwardzenie 
terenu poprzez wykonanie nawierzchni drogowej 
na istniejącym placu o wymiarach 19,5 x 18,00 m, 
z istniejącymi boksami garażowymi blaszanymi, 

nowe ogrodzenia w tym wykonanie ogrodzenia 
ujęcia wody i drzew na terenie (z wyłączeniem 
ogrodzenia placu zabaw).

Jacenty Kita

Ruszyła budowa kompleksu sportowego
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Są pieniądze dla OSP Ostojów
Urząd Marszałkowski Województwa Święto-

krzyskiego pozytywnie ocenił wniosek gminy 
Suchedniów o udzielenie dotacji na zakup wy-
posażenia służącego Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz na remont budynku OSP w Ostojowie.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpi-
sana w czwartek, 29 sierpnia w Kielcach. Gmi-
nę w tym dniu reprezentował Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów Cezary Błach oraz Skarb-

Rada Miejska na sesji w dniu 12 września zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych środków w wysokości około 1 mln złotych na realizację za-
dania wieloletniego pn. Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie. –Dzięki temu pod koniec września możliwe będzie podpisanie 
umowy z wykonawcą, a prace powinny się zacząć w pierwszych dniach października. Dodatkowe środki było konieczne, gdyż w budżecie na ten cel było 
zabezpieczone nieco ponad 7 mln, a obie oferty, które wpłynęły w przetargu są zbliżone do 8 mln zł – wyjaśnia burmistrz Cezary Błach.

Gmina Suchedniów na część drogową otrzyma 3.036.001,20 zł  (koszt całkowity 5.060.002,00 PLN) z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stano-
wiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Przypomnijmy, że na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gmina otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.115.000 zło-
tych.

Zadania będzie realizowane w trzech etapach w latach 2019-2021. W pierwszym etapie będzie przebudowa skrzyżowania ulicy Powstańców z ulicą 
Kielecką. W 2020 roku przebudowany zostanie  odcinek od ulicy Bodzentyńskiej do E. Peck, a w 2021 roku od ulicy E. Peck do starej siódemki.

Jacenty Kita

nik Miasta i Gminy Urszula Nowak. Przyzna-
ne granty w imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego przekazał Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkow-
ski oraz członek Zarządu Województwa Ma-
riusz Gosek.

W ramach konkursu Wsparcie funkcjonalności 

obszarów wiejskich poprzez zwiększenie poten-
cjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej aż 69 
jednostek OSP otrzymało środki finansowe wy-
noszące łącznie 750 tysięcy złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna z Ostojowa, znajdu-
jąca się w tym gronie beneficjentów, otrzyma 
12.000 złotych. Środki te zostaną przekazane 
na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-
gaśniczego oraz remont strażnicy.

– Gmina Suchedniów dostała pieniądze na 
wsparcie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ostojowie. Cała wartość dofinansowania to 
12 tysięcy złotych i w ramach tych środków czę-
ściowo przeprowadzimy remont strażnicy, część 
pieniędzy wydamy na zakup sprzętu gaśniczego. 
Najczęściej nasi strażacy pomagają w wypad-
kach, przy gaszeniu domów, przy pożarach traw, 
te pieniądze są nam bardzo potrzebne – tłu-
maczył tuż pod podpisaniu umowy burmistrz 
Suchedniowa Cezary Błach. Radna sejmiku 
Agnieszka Buras, pochodząca z Suchedniowa 
dodała, że ważne jest wsparcie nie tylko dla du-
żych jednostek, ale również przekazanie pienię-
dzy dla ochotników z mniejszych strażnic, gdzie 
liczy się każda dodatkowa kwota na zakupy i re-
monty.

W województwie świętokrzyskim działa po-
nad 860 jednostek OSP, około 220 z nich jest 
włączonych do Krajowego Systemu  Ratowni-
czo-Gaśniczego. Te ostatnie mogą liczyć na po-
ważne środki finansowe przewidziane dla Sys-
temu. Mniejsze jednostki strażackie o pomoc 
finansową zwracają się głównie do swoich sa-
morządów.

(jaki)

Przebudowa ul. Powstańców zacznie się na początku października
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Dziedzictwa jako jedno z najciekawszych wyda-
rzeń promujących dziedzictwo kulturowe w ra-
mach EDD.

W pierwszej części, którą poprowadził Mar-
cin Medyński, mgr Wioletta Sobieraj z Mu-
zeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana 
Pazdura w Starachowicach opowiadała o Pałacu 
Schoenberga w Wąchocku, dr Krzysztof Kar-
bownik z Muzeum Wsi Kieleckiej ciekawie mó-
wił o kapliczkach uwłaszczeniowych, mgr Pa-
weł Kołodziejski z Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach przedstawił dzieje huty w Sta-
rachowicach jako symbolu lokalnej tożsamości.  
Dom jako przedmiot. Identyfikacja i autoidentyfi-
kacja w sytuacji opresji zbiorowej - to temat wy-
kładu mgr Krzysztofa Myślińskiego z Muzeum 
Historii Kielc. 

Po przerwie, podczas której odbył się werni-
saż wystawy pt. Pejzaże Świętokrzyskie  oraz pro-
mocja czwartego numeru cyklu wydawniczego 
Zeszyty Suchedniowskie. Historia, mgr Marcin 
Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Skarżysku-Kamiennej) mówił o moty-
wach polskich na pocztówkach z okresu I wojny 
światowej, a mgr Grażyna Szkonter z oddziału 
świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzysze-
nia Rodzina Policyjna 1939 r. przypomniała histo-
rię Policji Państwowej. Interesujący był wykład 
mgr Elżbiety Kubiec i dr Andrzeja Rembal-
skiego z Wszechnicy Świętokrzyskiej Suched-
niów na łamach Gazety Kieleckiej w latach 1870-
1914. Mgr Iwona Pogorzelska z Archiwum 
Państwowego w Kielcach opowiadała o afiszach, 
plakatach i ulotkach, jakie znajdują się w zbiorach 
archiwum. 

Konferencja była również okazją do prezentacji 
projektu Walizka z Historią prowadzonego przez 
Muzeum Historii Kielc oraz projektu Radomsko
-Krakowski szlak wojny 1809 roku, założenia któ-

rego przedstawił Adam Gorycki.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzy-

szenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd, a partnerem 
SOK Kuźnica. Projekt współfinansowany był przez 
Urząd Marszałkowski w Kielcach, Powiat Skarży-
ski oraz Hotel Stary Młyn.

Jacenty Kita

konferencjA nAukowA

Suchedniowska Kuźnica w dniu 7 września go-
ściła uczestników III Ogólnopolskiej Interdyscy-
plinarnej Konferencji Naukowej zatytułowanej 

Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmio-
tów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości na-
rodowej i lokalnej.

-Tematyka konferencji wpisuje się w narodowy 
program obchodów stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości na lata 2017-2021 oraz zakres 
działań Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.  Temat 

konferencji ma zwrócić szczególną uwagę społe-
czeństwa i zachęcić badaczy do działań, względem 
zagadnienia odzyskiwania, utrzymywania i trwa-
nia w niepodległości w szeroko rozumianym regio-
nie świętokrzyskim oraz ukazać sposób budowania 
i odczytywania opowieści, narracji historycznej 
poprzez przedmioty - mniej lub bardziej znaczące 
w ogólnym mniemaniu – mówił dyrektor placów-
ki Andrzej Karpiński podczas otwarcia konfe-
rencji. Z kolei Agnieszka Włodarczyk-Mazu-
rek, prezes Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna 
Pod Prąd przypomniała, że ubiegłoroczna konfe-
rencja została uznana przez Narodowy Instytut 

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
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nAsZe PublikAcje

W nakładzie 600 egzemplarzy ukazał się 
czwarty numer wydawnictwa Zeszyty Suche-
dniowskie. Historia. To pokłosie II Ogólnopolskiej 
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Taka 

sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodle-
głości rejonu między Wisłą a Pilicą, która odbyła się 
8 września ubiegłego roku.

Promocja nowego numeru miała miejsce 
w dniu 7 września w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica podczas III Ogólnopolskiej Inter-
dyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod nazwą 
Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmio-
tów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości na-
rodowej i lokalnej.

O wydawnictwie w imieniu Stowarzyszenia 
Grupa Inicjatywna Pod Prąd mówiły Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk i Agnieszka Włodar-
czyk-Mazurek. 

Zabierając głos burmistrz Cezary Błach przy-
pomniał bogatą działalność wydawniczą miasta 
w ostatnich latach i zapowiedział nowe publika-
cje w tym roku. Jeszcze w październiku ukaże się 

Promocja czwartego numeru „Zeszytów Suchedniowskich. Historia”

album fotograficzny zatytułowany Zmienne-Sta-
łe, w którym znajdą się zdjęcia naszego miasta 
autorstwa Mariana Musiała i Jana Anderma-
na, zaś na przełomie listopada i grudnia długo 
oczekiwana monografia Suchedniowa. 

W wydawnictwie znalazły się artykuły na-
stępujących autorów: dr Andrzej Rembalski 
(Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) – Kartki 

z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Suche-
dniowie. Wydarzenia. Ludzie, dr Krzysztof Kar-
bownik (Muzeum Wsi Kieleckiej) – Motywy 
niepodległościowe w sztuce ludowej Kielecczy-
zny. Wybrane przykład, mgr Paweł Kołodziej-
ski (Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Stara-
chowicach) – początki szkolnictwa publicznego 

w Wierzbniku 1816-1832, mgr Krzysztof Myśliń-
ski (Muzeum Historii Kielc) – Domy dla Muz. Bu-
downictwo Szkolne i dla kultury na Kielecczyźnie po 
1918 r., mgr Łukasz Wołczyk (Instytut Historii, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – 
Zrozumieć Niepodległość. Chłopskie postrzeganie 
zmian zachodzących na wsi kieleckiej w końcu 
XIX i na początku XX wieku w świetle Pamiętni-
ków Chłopskich, mgr Ewa Kołomańska (Mau-
zoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 
- Oddział Muzeum Wsi Kieleckiej) – Materialne 
zachowki pamięci walk niepodległościowych z XIX 
wieku w krajobrazie miasta i gminy Suchedniów, 
mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Skarżysku Kamiennej) 
– Dla kraju czy dla siebie? Rola suchedniowskich 
urzędników górniczych w podtrzymaniu polskości, 
mgr Agnieszka Włodarczyk-Mazurek (SOK 
Kuźnica w Suchedniowie) – Żelazny kapitan Jan 
Ostachowski. Działalność społeczna i kulturalna, dr 
Piotr Kardyś (Instytut Historii, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach) – Pamiętnik z Sybe-
rii. Józef Zemła i polscy zesłańcy w Rosji w latach 
1914-1921, mgr Leszek Dziedzic (Muzeum Hi-
storii Kielc) – Wizja Przyszłych Kielc Józefa Wło-
dawskiego, mgr Andrzej Grabkowski -  Rola 

sztuki w zachowaniu tożsamości narodowej przed 
1918 r. Ponadto Halinę Radziejewską wspo-
mina Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, swe 
wspomnienia publikują Anna Pasek, Maria 
Wędrychowska i Natalia Tusznio.

Jacenty Kita
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Curie i fizykiem Henri Becquerelem otrzymała 
Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczo-
ścią, a w 1911 roku za odkrycie nowych pierwiast-
ków: polonu i radu, nagrodzono ją nagrodą Nobla 
w dziedzinie chemii.

Mało kto wie, że omal nie została nauczycielką 
w Suchedniowie! Przyszła noblistka spędzając na 
kielecczyźnie rok 1884, myślała o studiach w Pa-
ryżu. Chciała na nie zarobić i szukając pracy trafi-
ła do Suchedniowa. Chociaż właściciela żeńskiej 
szkoły Emilia Peck była zachwycona świadec-

twem Marii - mia-
ła ona uczyć ma-
tematyki, Maria 
nie podjęła u niej 
pracy. Nie wiado-
mo co było przy-
czyną. Być może 
zraziła Emilię Peck 
postawa Marii, ko-
biety wyzwolonej, 
zdecydowanej. 
Być może padło 

pytanie o światopogląd. Maria nie kryła, że jest 
osobą wątpiącą.

(jaki)

w bibliotece

Około 40.osób uczestniczyło w 8. edycji wy-
darzenia pod nazwą Narodowe Czytanie, któ-
re 7 września miało miejsce w Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Suche-
dniowie. W tym roku czytane było nowele. 

Uczestników akcji powitała dyrektor placówki 
Małgorzata Wiśniewska, a burmistrz Cezary 
Błach odczytał list od prezydenta:  -Jest to wy-

bór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest 
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, 
refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich 
zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem sty-
lu i plastycznością, która pozostawia w umysłach 
czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty 
te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że 
w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością 
i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwo-
ści na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej hi-
storii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Następnie dyrektor placówki Małgorzata Wi-

śniewska przypomniała, czym jest nowela.
W tym roku prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzej Duda wraz z małżonka, Agatą 
Kornhauser - Dudą spośród ponad stu propozy-
cji wybrali osiem nowel; Dobra pani Elizy Orzesz-
kowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bole-
sława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków 
Bruno Schulza, Orka Władysława Stanisława Rey-
monta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Że-
romskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza i Sawa 
Henryka Rzewuskiego.

Wymienione wyżej lektury czytali: Aleksan-

Narodowe Czytanie już po raz ósmy

To tytuł wystawy, którą do 15 października 
można oglądać w Miejsko-Gminej Bibliotece im. 
Jana Pawła II w Suchedniowie.

Maria Skłodowska-Curie żyła w latach 1867-
1934. Jedyna kobieta, którą uhonorowano nagro-
dą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauko-
wych. W 1903 roku wspólnie z mężem Piotrem 

der Zając-Wrotniak, Ewa Kaniewska, Anna 
Sidelnikow, Anna Pasek, Maja Podgórska, 
Mateusz Sowula, Kazimiera Lorenz, Kry-
styna Sasal, Maria Markiewicz, Milena Tsa-
turian, Tomasz Rogala, Julia Fąfara, Zuzan-
na Chrząszcz, Barbara Kawalec, Małgorzata 
Łukasik, Mariola Pasek, Julia Majcher, Nata-
lia Kucharska, Beata Słoma, Julita Kabała. 
Teresa Bujnowska i Jacek Odzimek.

W przyszłym roku lekturą Narodowego Czyta-
nia będzie Balladyna Juliusza Słowackiego.

Jacenty Kita

Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Kielecczyźnie
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PrZegląd obrZędów gosPodArcZych

W sobotę 14 września z udziałem 6 zespołów 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica od-
był  się  Przegląd  Obrzędów Gospodarczych pod 
tytułem Bez pracy nie ma kołaczy. Przedmio-

tem konkursu były obrzędy i zwyczaje związane 
z rocznym cyklem prac na roli i gospodarstwie 
domowym. Przegląd skierowany był do zespo-

łów ludowych, grup folklorystycznych, amator-
skich teatrów działających w gminach na terenie 
województwa świętokrzyskiego.  Zespoły były 
oceniane przez komisję w składzie: dr Janina 
Skotnicka - etnograf, prof. Stanisław Cygan, 

językoznawca (UJK Kielce) oraz dr Krzysztof 
Karbownik, historyk, kierownik działu nauko-
wego Muzeum Wsi Kieleckiej.

Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki ze Wzdo-

łu Starej Wsi zaprezentowało obrzęd U powroźni-
ka, Zespół Pieśni i Tańca Sorbin z Sorbina obrzęd 
Kiszenie kapusty, Koło Gospodyń Wiejskich Kowa-
lanki z Kowali obrzęd Pranie, Klub Seniora Złote 
Lata z Miedzianej Góry obrzęd Koraliki, a Stowa-
rzyszenie Michniowianie z Michniowa obrzęd  Za-
żynki oraz skecz u lekarza Bo od kaszy człowiek 
zdrów, który mogliśmy już oglądać podczas Su-
chedniowskiego Święta Kaszy.

Jury postanowiło przyznać następujące nagro-
dy: I. miejsce (nagroda 700 zł) dla Stowarzysze-
nia Wzdolskie Kołowrotki ze Starej Wsi, II. miejsce 
(nagroda 400 zł) Stowarzyszenie Michniowianie 
z Michniowa, a III. miejsce (nagroda 300 zł) Koło 
Gospodyń Wiejskich Kowalanki z Kowali.

Wręczono również statuetki za osobowość ar-
tystyczną, otrzymały je:  Henryka Brzoza z Koła 

Gospodyń Wiejskich Kowalanki oraz Anna Mich-
ta (Wzdolskie Kołowrotki). Nagrody w wysokości 
po 150 zł ufundował Suchedniowski Ośrodek Kul-
tury Kuźnica.

Celem konkursu była promocja kultury ludo-
wej, wymiana doświadczeń, prezentacja piękna 
bogactwa kultury materialnej i duchowej nasze-
go regionu, zachowanie od zapomnienia cennych 
wartości naszej kultury i tradycji.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzysze-
nie Kuźniczy Krąg i Suchedniowski Ośrodek Kultu-
ry Kuźnica. Przegląd otrzymał wsparcie finansowe 
Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamien-
nej. Koordynatorem projektu była Agnieszka 
Włodarczyk-Mazurek, całość poprowadził dy-
rektor Kuźnicy Andrzej Karpiński.

Jacenty Kita

Przegląd Obrzędów Gospodarczych
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FeStyn rodzinny

Pod tym tytułem 8 września na placu przed 
Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Paw-
ła II w Suchedniowie odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez suchedniowskich Rycerzy 
Kolumba, na czele których stoi Wielki Rycerz Ta-
deusz Odzimek i Parafialny Klub Seniora, któ-
rym kieruje Agata Odzimek.

Wydarzenie otworzyli ks. proboszcz Marek 
Migocki, o jego założeniach mówił ks. Wojciech 
Marchewka, a całość poprowadziła Katarzyna 
Michta-Połeć.

Festyn rozpoczęły rozgrywki piłkarskie. Ry-
walizowano w dwóch kategoriach. W kat. młod-
szej zwyciężyła drużyna z SP Ostojów przed SP 3, 
w kat. starszej pierwsze miejsce zajęła drużyna 
SP Ostojów, przed SP 3 i SP 1. Królem strzelców 

„Bawmy się razem i uczmy od siebie”

został Mateusz Mirek, zdobywca 6 bramek.
Przeprowadzone zostały liczne konkursy dla 

dzieci z atrakcyjnymi nagrodami, dzieciaki mo-

gły pomalować sobie twarze a Radek Kowalik 
uczył ich bezpiecznego obcowania ze zwierzęta-
mi, przy okazji prezentując umiejętności Szarugi. 

W części artystycznej zaśpiewali Darek Ber-
natek, Chór Sonatina pod kierunkiem Urszuli 
Piasty-Kuszewskiej oraz zespół Old Marinners, 
który dał koncert muzyki szantowej i żeglarskiej. 

Na wszystkich czekały stoiska z lokalnymi po-
trawami i wypiekami, Rycerze Kolumba grillo-
wali i serwowali przepyszną grochówkę. Można 
też było obejrzeć pomieszczenie Rycerzy Kolum-
ba, strażacy zapoznawali z wyposażeniem wozu 
bojowego. Dzieciaki puszczały wspólnie bańki 
mydlane, rozstrzygnięto też konkurs plastyczny 

Kartka z Suchedniowa.
Radek Kowalik miał stoisko z pocztówkami, 

swe produkty z ekologicznego gospodarstwa 
oferowali Karol Pomocnik i Monika Szulik Na 
placu u Kopra oraz Monika Smolińska, czyli Pa-
pier, klej i nożyczki.

Festyn został zorganizowany w ramach pro-
jektu Parafia Suchedniów – miejsce międzypokole-
niowej współpracy i dialogu i sfinansowany przez 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Pro-
gramu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020.

Jacenty Kita
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suchedniowskie święto kAsZy

W XVIII wieku na obszarze naszej gminy pa-
nował wielki głód i mieszkańcy jak głosi legen-
da sprzedali figurę Nepomucena za worek kaszy 

mieszkańcom Rejowa. Dlatego też miasto nad 
Kamionką było nazywane Kaszanowem. Dziś ka-
sza pod każdą postacią wraca do łask, za sprawą 
III już edycji wydarzenia pod nazwą Zdrowo i na 
ludowo. Suchedniowskie Święto Kaszy. W tym roku 
impreza połączona została z 20.leciem Powia-
tu Skarżyskiego.

Wydarzenie w imieniu organizatorów ofi-
cjalnie otworzyli: Mariusz Busiek, prezes Sto-
warzyszenia Inicjatyw Lokalnych z Bliżyna, 
Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu skar-

III Suchedniowskie Święto Kaszy

żyskiego, Cezary Błach, burmistrz Suchedniowa  
i Andrzej Karpiński, dyrektor SOK Kuźnica.

Wiele działo się na scenie i obok niej. W czę-
ści artystycznej najpierw wystąpili Michniowianie 
z humorystycznym programem Bo od kaszy czło-
wiek zdrów, skecz u lekarza w reżyserii Szczepa-
na Królikowskiego. Słuchaliśmy występów ze-
społu Skokotliwi, Suchedniowskiej Orkiestry Dętej 
(tym razem pod batutą Stefana Malinowskie-
go), doskonały koncert dał zespół country Ala 
Boncol & Koalicja, o 19.00 jako gwiazda wieczo-

ru zaśpiewała znana wokalistka Gosia Andrze-
jewicz, a wieczorem, do zabawy w stylu retro 
zagrał zespół muzyczny z Kuźnicy (nadal bez na-
zwy). 

Nie mogło zabraknąć występów podopiecz-
nych Katarzyny Klusek ze Studia Piosenki: We-
roniki Piwowarczyk, Sofii Nastiuk, Magda-
leny Brzozy, Nikoli Świtek, Laury Wrotniak, 
Blanki Jaworskiej i Ewy Pajek.

W czasie występów chętni mogli skorzystać 
z licznych stoisk z regional-
nym jadłem przygotowa-
nym przez zespoły ludowe 
i koła gospodyń wiejskich 
z Michniowa, Mostek, Sor-
bina, Skarżyska Kościelne-
go, Zagórza, Śniadki, Łącz-
nej. Potrawy z kaszy, kilka 
rodzajów pierogów, kwa-
śnica, chleb ze smalcem… 
Długo by wymieniać. 

Prezentowali się lokal-
ni artyści i twórcy ludo-
wi prowadząc zarazem 

warsztaty. Andrzej Kozłowski uczył rzeźbić, 
Magdalena Sułek wykonywać ceramikę na 
kole garncarskim, Lucyna Kozłowska warsztaty 

wycinkarstwa a Anna Sarnek pieczenia chleba, 
które następnie można było skosztować. 

Na oczach uczestników imprezy finaliści pro-

gramu Master Chef, Mariusz Szwed i Natalia 
Tokarska, przygotowali pyszną potrawę z kaszą 
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w roli głównej, której skosztować mogli wszy-
scy chętni.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
Na polu u Kopra Kamila Pomocnika i Moniki 
Szulik, którzy przy ulicy Żeromskiego prowa-
dzą na 30 arach ekologiczną uprawę warzyw. Tuż 
obok znajdowało się stoisko nieformalnej gru-
py Eko Suchedniów. Można było poczęstować się 
ekologicznym jedzeniem, nawet jednorazowe ta-
lerzyki i sztućce wykonano z otrębów.  Grupa od 
pewnego czasu prowadzi w wybranych sklepach 
na terenie miasta akcję zbiórki toreb na zakupy. 

Radek Kowalik zaprezentował serię pocztó-
wek z Suchedniowem w roli głównej.

W sali lustrzanej odbył się panel dyskusyjny Ka-
sza w zdrowej diecie, który poprowadziła dietetyk 
Monika Witczak. Tutaj też promowano książkę 
kucharską pod tym samym tytułem z przepisami 
mieszkańców gminy. Beata Wojciechowska 
z kolei promowała książkę Regionalne specjały 
Powiatu Skarżyskiego. Obie pozycja za darmo mo-
gli otrzymać wszyscy chętni. 

W tejże sali można było oglądać efekt warszta-
tów malarskich dedykowanych suchedniowskim 
seniorom pod nazwą Rozbudź w sobie pasję ma-
lowania, które podczas wakacji prowadziły Alicja 

Wikło i Agnieszka Maślak. 
Nie mogło zabraknąć licznych konkursów. Mi-

skę kaszy najszybciej zjadł Janusz Andre. 
Rozstrzygnięto konkurs kulinarny Dobra kasza 

na wodzie, bo po brzuchu nie bodzie. Nagrody wrę-
czali minister Anna Krupka, poseł Maria Zuba, 

radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Agnieszka Buras. Pierwszą nagrodę w wyso-
kości 800 zł otrzymała Ewa Pajek, druga 600 
zł przypadła dla koła gospodyń wiejskich Wzdol-
skie Kołowrotki, trzecia 400 zł dla koła gospodyń 
wiejskich ze Śniadki, a wyróżnienie - ręczniki dla 
Moniki Ptak-Korbacz. Nagrody ufundował Su-
chedniowski Osrodek Kultury Kuźnica. Był rów-
nież konkurs na strój retro, gdzie główna nagroda 
trafiła do Kamili Suwała, Ani Suwała i Dariu-
sza Olszewskiego.

W konkursie plastycznym Suchedniowskie le-
gendy pierwsze miejsce zajęła Olga Andrzejew-
ska, kolejne Laura Wrotniak i Paulina Anto-
niak. Wyróżniono Marię Bolechowską, Marię 
Kopeć, Alicję Kabałę i Jowitę Mazurek.

Wydarzenie otrzymało dofinansowanie Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu 
Kultura - Interwencje 2019 w wysokości 23.000 zł 
na realizację zadania pn. Zdrowo i na ludowo - III 
Suchedniowskie Święto Kaszy. Wartość całkowi-
ta projektu wynosi 31.204 zł, natomiast wkład 
własny 8.204 zł. Z kolei projekt 20 lat wspólnoty 

powiatu skarżyskiego – naszej wspólnoty został 
dofinansowany ze środków programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Organizatorzy dziękują poseł Marii Zuba za 
pomoc w pozyskaniu dotacji.

Jacenty Kita
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MuZycZne Mostki '2019

W piątek 16 sierpnia w Hotelu Promień w Skar-
żysku - Kamiennej odbył się koncert finałowy 

w wykonaniu uczestników VI edycji warsztatów 
Muzyczne Mostki oraz instruktorów kursu. 

W tym roku w warsztatach brało udział pra-

wie 40. młodych artystów, w tym dwoje miesz-
kańców naszej gminy: Dominika Bator i Oli-
vier Kożuchowski. –Moja córka już po raz trzeci 
uczestniczyła w tych warsztatach. Lekcje prowadzą 

znakomici muzycy, atmosfera jest świetna, a Most-
ki to miejsce klimatyczne. Szkoda tylko, że kon-

Finałowy koncert VI edycji „Muzycznych Mostek”

cert finałowy nie odbywa się w Suchedniowie np. 
w Kuźnicy - mówi Monika Bator, miejska radna 

z Suchedniowa i mama Dominiki.
Ponadto wystąpili nauczyciele: Patrycja Za-

rychta - wokal, Sandra Jakubowiak - wokal, 
Piotr Bolanowski - instrumenty klawiszowe/

produkcja muzyczna, Piotr Żaczek - gitara ba-
sowa, Gniewomir Tomczyk – perkusja. -Przez 
cały tydzień pracowaliśmy z nimi nad utwora-
mi, które zaprezentowali na koncercie finałowym. 
Jest nam bardzo miło, że możemy dziś podzielić się 
naszymi odkryciami i dźwiękami – mówi Patry-
cja Zarychta, znana wokalistka jazzowa, która 
ostatnio nagrała piosenkę z samym Herbie Han-
cockiem.

Podczas warsztatów odbył się koncert kamer-
tonowy poprowadzony przez Sylwię Nadgrod-
kiewicz. Każdego dnia warsztatowicze. Wieczo-
rami odbywały się Jam Session, gdzie wszyscy 

wspólnie występowali i przygotowywali się do 
koncertu finałowego.

Jacenty Kita
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PAtriotycZne śPiewAnie

Suchedniowscy Rycerze Kolumba wspólnie 
z Parafialną Radą Seniorów 15 sierpnia, w Dniu 
Wojska Polskiego, śpiewaniem pieśni patriotycz-

nych wspólnie z mieszkańcami  upamiętnili zbli-
żającą się 80.rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej. To już druga edycja wydarzenia.

Przybyłych powitali Wielki Rycerze Andrzej 
Odzimek oraz kapelan rycerzy ks. Wojciech 
Marchewka, który zacytował fragment ksiązki 
Andrzeja Kostyrki o pierwszych dniach II wojny 
światowej w Suchedniowie. 

Całość poprowadził Szymon Lech. Najpo-
pularniejsze polskie piosenki wojskowe i patrio-

tyczne śpiewali wspólnie z mieszkańcami Chór 
Rycerzy Kolumba oraz soliści: Urszula Piasta

-Kuszewska, Mirosława Lańczyk-Moskal, 
Katarzyna Michta-Połeć, Anna Sułek, Ta-
deusz Barański, Klaudia Tumulec, Michali-
na Maciejczyk oraz Wiktoria Bogusiewicz. 

Wspólne patriotyczne śpiewanie już po raz drugi

Akompaniowali im: Magdalena Piasta-Bole-
chowska, Andrzej Janiec oraz Aleksander 

Wikło. O okolicznościach wybuchu II wojny świa-
towej oraz wrześniu 1939 roku w naszym mieście 
ciekawie opowiadał Piotr Berliński.

Wydarzenie było elementem większego pro-
jektu Parafia Suchedniów – miejsce międzypoko-
leniowej współpracy i dialogu sfinansowanego 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środ-
ków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich na lata 2014-2020.

Jacenty Kita
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7 września w Suchedniowskim Ośrodku Kultu-
ry Kuźnia odbył się wernisaż wystawy malarskiej 
Pejzaże Świętokrzyskie, na którą złożyły się prace 
przygotowane przez Stowarzyszenie KREarte. 

O samej wystawie i stowarzyszeniu oraz tema-
tyce prezentowanych prac mówiła Alicja Wikło. 
Dr Aleksandra Potocka-Kuc, opiekun grupy, 
podkreślała bogactwo artystyczne członków sto-
warzyszenia, a burmistrz Cezary Błach podkre-

ślał rolę miejscowych artystów w promocji naszej 
lokalnej społeczności. 

Prezentowane były prace następujących auto-
rów: Aleksandra Potocka-Kuc, Alicja Wikło, 
Iwona Ambroszczyk, Alina Kundera-Chutko, 
Anna Grudzień, Cezary Grudzień, Agnieszka 
Maślak, Krystyna Lewandowska, Anna Bi-
skup, Marian Guzikowski, Wojciech Rybak.

Stowarzyszenie KREarte powstało 2 lutego 
2018 roku i skupia przede wszystkim nauczycieli, 
ale również inne osoby uzdolnione artystycznie. 

Wernisaż wystawy „Pejzaże Świętokrzyskie”

„Seniorzy w działaniu”
Bliżyńscy i suchedniowscy seniorzy w ramach 

projektu Seniorzy w działaniu w dniu 7 września 
uczestniczyli w wycieczce do Michniowa, gdzie 
zwiedzili Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskich. Wcześniej w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica wzięli udział w konferencji na-
ukowej zatytułowanej Takie same dla wszystkich? 

Znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształto-
waniu tożsamości narodowej i lokalnej.

Podczas wycieczki ponad 50. uczestników wy-
jazdu odwiedziło też ścieżkę edukacyjną Leśna 
Droga Krzyżowa, a na koniec nad suchedniowskim 
zalewem odbyło się spotkanie integracyjne z se-
niorami z Suchedniowa. 

Projekt realizowany przez TPD Oddział Gmin-
ny Bliżyn jest dofinansowany z Programu Rzą-

Swe prace prezentowało m.in. w Kielcach, Mircu, 
Mostkach, Suchedniowie i Stąporkowie. 

Wernisaż wystawy był jednym z elementów III 
Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji 
Naukowej pod nazwą Takie same dla wszystkich? 
- znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształ-
towaniu tożsamości narodowej i lokalnej, której 
organizatorem było Stowarzyszenie Grupa Ini-
cjatywna Pod Prąd, a partnerem Suchedniowski 
Ośrodek Kultury Kuźnica. Patronat objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Suchedniów.

Jacenty Kita

dowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020. Jego celem projektu 
jest wsparcie rozwoju różnych form edukacji i ak-
tywizacji społecznej ludzi w wieku 60+ zamiesz-
kujących powiat skarżyski. Program wspiera ich 
uczestnictwo w życiu społecznym. 

Cel zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie 
przez uczestników projektu wiedzy i umiejęt-
ności nabytych w trakcie prowadzonych zajęć, 

warsztatów grupowych, aktywnych wykładów 
w terenie, spotkań doradczych i integracyjnych. 

Projekt jest realizowany od kwietnia  i będzie 
trwał do końca roku. Jego kierownikiem jest Ha-
lina Fidor, koordynatorem Grażyna Kij, a z se-
niorami pracują również Ilona Mamla, Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk, Paweł Czesny, Nor-
bert Krzyżanowski i Grzegorz Smardzewski. 

Jacenty Kita
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Projekt ekologiczny
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Su-

chedniowie w okresie od 1 września 2018 roku 

do 31 sierpnia 2019 roku  realizował projekt Zaty-
tułowany Z ekologią za Pan Brat, by był piękny ten 
nasz świat  w ramach Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. 

Przedstawienie kończące projekt zaprezen-
towane został w Kuźnicy. Zostało ono przygoto-
wane przez wychowanków pod okiem instrukto-
ra teatralnego ze stowarzyszenia Głowa do góry 

podczas cyklu warsztatów teatralnych w placów-
ce. Na przedstawienie zostali zaproszeni rodzi-
ce, przyjaciele i inni goście. Tytuł przedstawienia 
brzmiał Przechwałki.

Projekt dotyczył zwiększenia świadomości 
ekologicznej wychowanków TPD i mieszkań-
ców Suchedniowa, integracji społeczności wo-
bec działań na rzecz ochrony dziedzictwa natu-
ralnego i zwiększenia wpływu mieszkańców na 
życie publiczne w sferze ekologii. Projekt obej-
mował takie działania: ekologiczny wtorek- za-
jęcia twórcze, ekologiczny czwartek - zajęcia ku-
linarne i ekologiczny piątek - zajęcia rekreacyjne 
i terenowe - w Ognisku TPD. Ponadto odbyły się 
comiesięczne spotkania z przedstawicielami in-
stytucji związanych z ekologia (np. Nadleśnictwo, 
Związek Pszczelarski), 10 warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez instruktora, ekologiczny 
konkurs plastyczny dla szkół, sprzątanie świata, 
wyjazd na Łysice i do Centrum Kopernika w War-
szawie, rajdy piesze i wiele innych atrakcji. Po-
nadto powstały cztery numery gazetki o ekologii 
oraz utworzony został ogródek przez wychowan-
ków IOW TPD. 

(jaki)

Z Mostek do Mostek… 
…czyli Mostki Folklorystyczne nad Żar-

nówką i Dunajcem. 
W pierwszych dniach września, na zaprosze-

nie KGW i Stowarzyszenia Mostki Razem w Gminie 
Stary Sącz, Zespół Skokotliwi i KGW Mostki z Gmi-
ny Suchedniów zorganizowało wycieczkę krajo-
znawczą, połączoną z występami Zespołu Pieśni 
i Tańca Skokotliwi w Gminie Stary Sącz.  

Pierwsze spotkanie odbyło się w Wiejskim 
Domu Kultury w Mostkach, jednocześnie siedzi-
bie LGD Brama Beskidu –  w Gminie Stary Sącz. 
Przyjęto nas po staropolsku – otwartym, rado-
snym sercem i sutym obiadem a następnie wy-
cieczkę po gminie z bardzo ciekawą prelekcją 
prowadził Kazimierz Gizicki – wiceburmistrz 
Starego Sącza – drogami, najczęściej zamknię-
tymi dla turystów. Potem wspólny festyn folklo-
rystyczny, gdzie Zespół Skokotliwi wystąpił z ze-

społami góralskimi i pola nie ustąpił. Było bardzo 
barwnie, energetycznie, swojsko i radośnie, tym 
bardziej że na festynie pojawili się jeszcze inni 
reprezentanci Gminy Suchedniów, czyli wicebu-
rmistrz Dariusz Miernik z małżonką oraz dy-
rektor MCSiR Rafał Lorenz oraz wielki przyjaciel 
zespołu ksiądz kapelan Jacek Kowalik z mamą.  

Po występach i biesiadach na powietrzu, na-
stępnego dnia kolejny etap zwiedzania i zachwy-
tów w Starym Sączu, a następnie powrót do Su-
chedniowa i Mostek. 

Wielość punków programu wyjazdu, pięk-
na pogoda, okoliczności przyrody i architektury, 
gorące przyjęcia, fajne rozmowy, wymiany myśli 
i doświadczeń, wiele dobrej energii… to wszyst-
ko sprawiło że wyjazd z Mostek do Mostek uwa-

żamy za bardzo  udany. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaprosze-

nie, realizację i gorące przyjęcie w Mostkach  
i w Gminie Sary Sącz - szczególnie Janinie Ba-
wełkiewicz  - prezes Stowarzyszenia Mostki Ra-
zem i KGW w Mostkach, Piotrowi Dyrek - se-
kretarzowi Stowarzyszenia Mostki Razem oraz 

oczywiście zastępcy burmistrza Starego Sącza 
Kazimierzowi Gizickiemu za powitania i wy-
cieczkę z bardzo ciekawą prelekcją po Gminie 
Stary Sącz.  

Ze strony Zespołu Skokotliwi i KGW Mostki na-
szą gminę, wyjazd i występy koordynowali prze-
wodnicząca KGW Mostki Katarzyna Przewor-
ska i Krzysztof Szczygieł. 
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Serdecznie zapraszamy na
XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej 

Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego, który odbędzie się w dniach 26-27 
października 2019 r. w SOK Kuźnica w Suchednio-
wie

W roku 2019, ogłoszonym Rokiem Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, szczególnie serdecznie 
zapraszamy do naszego małego miasteczka Su-
chedniowa, w którym pisarz spędził najlepsze 
lata swojej młodości. Urocze zakątki, stary młyn 
(kiedyś posiadłość ojca pisarza), pozostałości 
ciemnego stawu, rzeka Kamionka, w której pisarz 
namiętnie łowił okonie i szczupaki, niech zachęcą 
Was dodatkowo do odwiedzenia naszych stron.

Organizator:
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Su-

chedniowie
REGULAMIN
Cele konkursu:
- obchody Roku Gustawa Herlinga-Grudziń-

skiego,
- ukazywanie związków pisarza z miastem Su-

chedniowem,
- integracja środowisk artystycznych i stwarza-

nie warunków do twórczych działań inspirowa-
nych polską literaturą emigracyjną.

Termin i miejsce:
26 - 27 października 2019 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Su-

chedniowie ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suched-
niów.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 13 lat,
- udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się 

do finału (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich 
konkursów recytatorskich, jak również imiennie 
zaproszonych recytatorów),

- obecność od początku do końca Turnieju!
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
a) młodzież (do matury),
b) dorośli.
Repertuar:
Forma prezentacji artystycznej jest dowolna 

(recytacja, wywiedzione ze słowa, poezja śpiewa-
na...) w oparciu o literaturę tworzoną na emigra-
cji – od romantyczności po współczesność. Ilość 
tekstów do prezentacji dowolna (wiersz, proza, 
collage...). Czas wykonania nie może przekroczyć 
7 min.

Kryteria oceny:
dobór repertuaru, interpretacja utworów, kul-

tura słowa, wartość artystyczna prezentacji, jaw-

na ocena prezentacji konkursowych.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać 

do dnia 22 października 2019 r. pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 

w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18, 26–130 
Suchedniów lub na adres mailowy: sok.kuznica@
wp.pl

Uczestnicy, instruktorzy oraz obserwatorzy po-
noszą następujące koszty:

- akredytacja dla recytatorów, instruktorów, 
obserwatorów korzystających z noclegów oraz 
wyżywienia wynosi 120 zł płatne na konto:

BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 
0001 z dopiskiem Emigracyjna lub gotówką 
w dniu konkursu. Recytatorów oraz instruktorów 
nie korzystających z noclegów i posiłków obej-
muje wpisowe w kwocie 30 zł.

Nagrody:
- w konkursie przyznane zostaną nagrody pie-

niężne i rzeczowe,
- nagroda główna “Złote pióro wędrującego pta-

ka”,
- nagroda publiczności,
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upo-

minki.
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Su-

chedniowie ul. Bodzentyńska 18, 26–130 Suched-
niów, tel. 41/ 25 43 094, fax 41/ 25 44 592, e-mail: 
sok.kuznica@wp.pl, www.kuznica-suchedniow.
com

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie Organizatora pod adresem:

www.kuznica-suchedniow.com
Zapraszamy na konkurs do Suchedniowa!!!
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Z ŻyciA sZkół

Uczniowie z Ostojowa włączyli się w akcję Narodowego 
Czytania

W sobotę 7 września 2019 roku w Miejsko
-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II 
odbyła się VIII edycja Narodowego Czytania.

W tym roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
wraz z małżonką wybrali osiem nowel: ,Dobra 
pani E. Orzeszkowej, Dym M. Konopnickiej, Kata-
rynka B. Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków B. 
Schulza, Orka W.S. Reymonta, Rozdziobią nas kru-
ki, wrony... S. Żeromskiego, Sachem H. Sienkiewi-
cza i Sawa H. Rzewuskiego.

Odpowiadając na zaproszenie MGBP nasza 
szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję Naro-
dowego Czytania. Szkołę reprezentowali ucznio-
wie klasy VI: Zuzanna Chrząszcz, Julia Fąfara, 
Milena Tsaturyan oraz Tomasz Rogala. Trady-
cyjnie na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali imienne podziękowania.

Społeczność Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej w Ostojowie zainaugurowała rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020 mszą świętą w ko-

ściele parafialnym pod wezwaniem bł. Alojzego 
Orione. W szkole upamiętniliśmy 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej.  Odczytano  zapisy 
z tragicznych wydarzeń, które dotyczyły wybu-
chu i przebiegu wojny. Dziś, ciesząc się wolnością, 
możemy mieć wpływ na każdy dzień naszego ży-
cia.

Rozpoczęcie roku szkolnego w SSP w Ostojowie
Tego wyjątkowego dnia każdy uczeń został za-

proszony do Labiryntu wiedzy. Po przekroczeniu 
progu szkoły uczestnik zabawy wybierał sobie do  
wykonania zadanie problemowe, które zostało 
dostosowane do każdej grupy wiekowej. Zadania 
o podwyższonym stopniu trudności zaczerpnięte 

były z różnych dziedzin wiedzy. Rozwiązanie pro-
blemu należało zaprezentować na najbliższej lek-
cji wychowawczej.

Drodzy Uczniowie, wykorzystajcie czas spę-
dzony w szkole na rozwój i naukę, każda lekcja to 
kolejny krok do realizacji zamierzonego celu.

Najwięcej serdeczności kierujemy do uczniów 
klasy pierwszej, którzy dopiero rozpoczynają 
przygodę z nauką. To oni potrzebują najwięcej 
wsparcia. Wszystkim życzymy doskonałej  przy-
gody z nauką, a za dziesięć miesięcy wspaniałych  
świadectw.

Międzynarodowy plener 
malarski

Na początku września w Suchedniowie, na te-
renie Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się mię-

dzynarodowy plener malarski z udziałem ar-
tystów z Białorusi, Litwy i Polski, a konkretnie 
z Włocławka.

Jednym z elementów ich pobytu było spotka-
nie zorganizowane przez dyrektora SOK Kuźnica 
Andrzeja Karpińskiego z Anną Pasek, która 
przybliżyła im sylwetkę Gustawa Herlinga-Gru-

dzińskiego, w szczególności jego lata pobytu 
w Suchedniowie. A. Pasek zachęcała również 
niemal 40. osobową grupę do spaceru szlakiem 
miejsc związanych z pobytem pisarza w na-
szym mieście.

(jaki)
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15 września z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Su-
chedniowie wystartowali uczestnicy rajdu rowe-
rowego pod hasłem 20 lat razem. 

Uczestnicy rajdu mieli do wyboru jedną z czte-

rech zróżnicowanych tras o długości od 11 do 62 
km, wytyczonych przez organizatorów. Trasy po-
prowadzono najładniejszymi drogami (i bezdro-
żami) powiatu skarżyskiego - biegnącymi m.in. 
przez lasy Nadleśnictwa Suchedniów. 

Wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się ponow-
nie na mecie przy altanie na terenie Leśnictwa 
Michniów, gdzie przygotowano dla nich poczę-

Rajd rowerowy na 20.lecie Powiatu Skarżyskiego

stunek (ognisko) i losowanie nagród ufundowa-
nych przez partnerów i patronów. Uczestnikom 
rajdu wręczono również pamiątkowe medale    

Organizatorem wydarzenia byli: Stowa-
rzyszenie Inicjatywa Lokalna, Powiat Skarży-

ski, Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów 
i portal swietokrzyskiecykling.cc z okazji 2O. rocz-
nicy utworzenia powiatu skarżyskiego.  Było ono 
współfinansowane ze środków Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego.

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji 
Rajdu Rowerowego 20 lat razem:  Nadleśnictwu 
Suchedniów, Marszałkowi Województwa Święto-
krzyskiego, Michałowi Gałczyńskiemu, Grze-

gorzowi Łapajowi, Monice Pogodzińskiej 
oraz Sklepowi Świat Zabawek (CH Hermes).

(jaki)
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Podczas pikniku odbyła się promocja albumu 
Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego wyda-
nego przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku
-Kamiennej. Dzięki Kołom Gospodyń Wiejskich 
z Sorbina, Zagórza, Mostek i Łącznej, uczestnicy 
festynu mogli spróbować wybranych potraw za-
wartych w powiatowej publikacji.

Marszobieg Letni zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Towarzystwo IMPULS oraz Staro-
stwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej przy 
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach.

Jacenty Kita

sPort - rekreAcjA

Blisko 200 osób w sobotę 24 sierpnia pokona-
ło niemal  13. kilometrową trasę szlakiem nie-

bieskim z Michniowa przez Kamień Michniowski 
i Burzący Stok do Suchedniowskiego Ośrodka Kul-

Letni Marszobieg Powiatowy po suchedniowskiej ziemi
tury Kuźnica, gdzie odbyło się zakończenie Letnie-
go Marszobiegu Powiatowego. 

Na trasę marszobiegu uczestnicy zostali do-
wiezieni bezpłatnymi autokarami ze Skarżyska, 
Bliżyna i Suchedniowa. W Michniowie powitali 
ich starosta Artur Berus, członek zarządu po-
wiatu Katarzyna Bilska i burmistrz Suchednio-
wa Cezary Błach. Oficjalnie sygnał startu dał 
przewodniczący rady powiatu Jacek Jeżyk.

Na mecie przed Kuźnicą na uczestników mar-
szobiegu czekał gorący poczęstunek (piero-
gi z kaszą, przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Łącznianie) oraz liczne atrakcje, gry 
i zabawy zorganizowane przy pomocy Stowarzy-
szenia Inicjatywa Lokalna z Bliżyna, Miasta i Gmi-
ny Suchedniów oraz Suchedniowskiego Ośrodka 
Kultury Kuźnica. 

Podczas organizowanych zabaw uczestnicy 
marszobiegu mogli wykazać się wiedzą na temat 
powiatu skarżyskiego. Dla najmłodszych organi-
zatorzy zapewnili grę w statki, rysowanie oraz 
układanie klocków.

Nocne bieganie w Mostkach
W piątek 30 sierpnia 2019 r. odbył się  Nocny 

Bieg i Marsz w Mostkach, wydarzenie organizo-
wane było  w ramach II Nocnego Maratonu Wokół 
Świętokrzyskich Zalewów Wodnych. 

Uczestnicy Nocnego Biegu mieli do pokonania 
dystans 13,5 km, a Marszu z Kijami 8,1 km. Zanim 
na trasę ruszyli dorośli, na starcie stanęły dzieci, 
które miały do przebiegnięcia około 100 metrów, 
wszystkie na mecie dostały medale. Około godzi-
ny 19.00 rozpoczęła się rozgrzewka, którą popro-
wadziła Magdalena Tusień-Kózka, wicepre-
zes Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu Proland 
Sport. Impreza została oficjalnie otwarta przez 
starostę skarżyskiego Artura Berusa, który 
wziął również udział w biegu. 

Była to kolejna edycja Nocnego Biegu i Mar-
szu w ramach II Nocnego Maratonu Wokół Świę-
tokrzyskich Zalewów Wodnych – wydarzenia bie-

gowego i marszowego składającego się z trzech 
biegów, w których udział daje wynik biegu ma-
ratońskiego. 

13 września odbył się bieg w Wąchocku,  
a w Wilkowie odbędzie się 27 września. 

Organizatorem głównym II Nocnego Biegu 
i Marszu w Mostkach była: Fundacja Promocji 
i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT, współorgani-

zatorami  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz Wiej-
ski Dom Kultury w Mostkach. 

(jaki)
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Najmłodsi badmintoniści 
na podium

Najmłodsi badmintoniści rozpoczęli nowy 
sezon 2019/2020. 7 września wystartowali 
w ogólnopolskim turnieju Podkarpacki Cup 2019 

w Straszęcinie. W kategorii U-9 na podium sta-
nęli: Gabrysia Turska, która zajęła miejsce dru-
gie, Aleksander Turski - miejsce drugie i Piotr  
Sawicz - miejsce trzecie.

W kategorii U-11 Pola Andrzejewska zajęła 
piąte miejsce, a nasi debiutanci w turnieju ogól-
nopolskim: Zuzanna Turska i Radosław Rę-
bak - miejsca trzecie w grupach. Gratulacje dla 
medalistów i Wszystkich uczestników!!! Podzię-
kowania dla rodziców za zorganizowanie wyjaz-
du i opiekę na zawodach!

Od zwycięstwa zainaugurowali ligowe zma-
gania tenisiści stołowi Global Pharma Orlicza 

1924. W niedzielę 8 września suchedniowianie 
debiutujący w I lidze sensacyjnie pokonali jed-
nego z faworytów rozgrywek, ubiegłorocznego 
mistrza PWSZ Zamość. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem naszych zawodników 7:3. Po pierwszej 
kolejce suchedniowianie zajmują czwarte miej-
sce. 

Wcześniej, 24 sierpnia w hali sportowo-reha-
bilitacyjnej w Suchedniowie odbyła się oficjalna 
prezentacja tenisistów stołowych KS Global Phar-
ma Orlicz 1924 Suchedniów, którzy od tego sezo-
nu rywalizować będą w I lidze tenisa stołowego. 

Prezentacji towarzyszył I Turniej Tenisa Stoło-

wego o Puchar Orlicza 1924. W pierwszych me-
czach beniaminek I ligi KS Global Pharma Orlicz 
1924 Suchedniów pokonał rozgromił Fungis Ma-
ków 4:0,  w drugim meczu inny pierwszoligowiec 

Prezentacja tenisistów przed startem ligi i pierwsze  
zwycięstwo

Coccine GKTS Wiązowna wygrał z KS Polonia KA-
WAH Kielce 4:3. Drużyny, które przegrały swoje 

mecze zagrały w meczu o trzecie miejsce. Fun-
gis Maków pokonał Polonię Kielce 4:3. W meczu 
o pierwsze miejsce gospodarze wygrali z GKTS 
Wiązowna 4:3. 

W przerwie między meczami odbyła się pre-
zentacja zespołu KS: Global Pharma Orlicz 1924 
Suchedniów, którą w najbliższym sezonie repre-
zentować będą: Łukasz Nadolski, Damian Kre-

ft, Paweł Włodyka, Bartosz Majcher, Carlos 
Franco Medina i Maciej Karmoliński.

Swoją obecnością prezentację i turniej uświet-
nili posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, 
starosta skarżyski Artur Berus, burmistrz Su-
chedniowa Cezary Błach oraz Robert Janus, 
prezes  Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stoło-
wego.

Jacenty Kita

Karol Bryczkiewicz na podium

W niedzielę 15 września w Sochaczewie-Tere-
sinie został rozegrany IV Memoriał Sylwestra Roz-
dżestwieńskiego w Badmintonie. 

Kolejny bardzo dobry występ zanotował su-
chedniowianin Karol Bryczkiewicz. Grając 
w parze z Piotrem Ryczkiem stanęli na naj-
wyższym stopniu podium. O zwycięstwo nie było 
łatwo, ponieważ w finale chociaż wygrali 2:0, 
to sety kończyły się na przewagi 22:20 i 22:20. 
W drugim występie, w mikście grając z Moniką 
Kurleto zajęli 10. miejsce.
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