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*  zapraszamy na podsumowanie projektu  
Milowy Krok 60+ oraz na Wernisaż Wysta-
wy SPA. Sanus per Artem oraz Jarmark Bożo-
narodzeniowy,

*  relacja z sesji rady miejskiej – w tym stawki 
podatkowe na 2018 rok,

*  o gminnych inwestycjach,
*  Tesco sponsoruje nasze stowarzyszenie,
*  co nurtuje mieszkańców osiedla Bugaj,
*  kolejna edycja wydarzenia Chodźta bosso 

pu Łysicy,
* wiele dzieje się w środowisku seniorów,
* w szkołach i wydarzenia sportowe.

99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Msza św. w intencji Ojczyzny, złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi, akade-
mia Ośrodek Kultury – Miastu, a także szkolne akademie – tak w naszej gminie wyglądały obchody  
99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj w tym wydaniu „GS”.

Zalew znów napełnia się wodą
W środę, 22 listopada, formalnie zakończyło się odmulanie suche-

dniowskiego zalewu. –Od strony formalnej i technicznej wszystkie prace 
wykonane zostały zgodnie z dokumentacją – oficjalnie ogłosił inspektor 
nadzoru Jan Macheta. Burmistrz Cezary Błach dodał: -Dziś następuje 
odbiór techniczny. Zróbmy więc swoje, a uroczysty odbiór zrealizowanej in-
westycji nastąpi w niedługim czasie.

Czytaj na str. 2

Uczniowie z Jedynki Bezpieczni na Piątkę
W piątek, 27 października, odbyła się XI edycja konkursu pn. Bezpieczeń-

stwo na Piątkę. Rywalizowało 11 trzyosobowych zespołów składających się 
z uczniów klas V szkół podstawowych. I miejsce zajęła drużyna z SSP nr 1 
(Joanna Kucharska, Zuzanna Bodak, Nikodem Jasiński) pod opieką 
Kingi Głowackiej.

Czytaj na str. 11

Literatura emigracyjna w „Kuźnicy” już po 
raz czternasty

3 listopada w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie 
odbył się XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigra-
cyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Swe talenty recytatorskie pre-
zentowało 11 młodych wykonawców.

Czytaj na str. 10
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miątkowymi przy kościele parafialnym. Następ-
nie odprawiona została uroczysta Msza Św. w in-
tencji ojczyzny, której przewodniczył ks. Marek  
Migocki.

Podniosły, patriotyczny charakter mszy św. 
podkreślony został oprawą muzyczną w wyko-
naniu orkiestry dętej działającej przy SOK Kuźni-
ca, udziałem pocztów sztandarowych, Rycerzy  
Kolumba oraz  zgromadzonych delegacji .

Paulina Pedryc

Obchodzone 11 listopada Narodowe Świę-
to Niepodległości upamiętnia odzyskanie przez 
Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. 
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego przekazała władzę wojskową Józefowi 

99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego przyznał, że musi 
szczerze pogratulować zarówno determinacji 
władz gminy, jak i sprawności wykonawcy. –Cza-
su było naprawdę mało. Gdyby decyzja o przyzna-
niu rządowych pieniędzy w kwocie 2,2 mln zł zapa-
dła 2 tygodnie później, na realizację tej inwestycji 
byłoby za późno.

Przypomnijmy, że przetarg wygrała firma Sta-
wecki Holding z Kielc z kwotą 2.839.036,23 zł. 
Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wynosi 2,2 mln zł tj. 80% warto-
ści zadania, pozostałą kwotę wygospodarowała 
gmina we własnym budżecie. 

Zakres prac, które rozpoczęły się 1 sierpnia, 
obejmował odmulenie zalewu, wywiezienie 
mułu, umocnienie skarp, remont jazu spustowe-
go, montaż nowych urządzeń spiętrzających. Za-
miast planowanych 130.000 m3 mułu, wywiezio-
no 150.000 m3, co potwierdził dyrektor Stawecki 
Holding Maciej Staszak.

W chwili obecnej trwa napełnianie zalewu 
wodą, czemu sprzyja pogoda. –Na ten moment 
przy zaporze poziom wody sięga około 1,5 me-
tra. W tym roku napełnimy go do tzw. poziomu 
zimowego, a więc 3,9 m (4,4 m to poziom mak-
symalny). Średnia głębokość zalewu po pełnym 

W środę, 22 listopada, formalnie zakończy-
ło się odmulanie suchedniowskiego zalewu. –
Od strony formalnej i technicznej wszystkie prace 
wykonane zostały zgodnie z dokumentacją – ofi-
cjalnie ogłosił inspektor nadzoru Jan Macheta. 
Burmistrz Cezary Błach dodał: -Dziś następuje 
odbiór techniczny. Zróbmy więc swoje, a uroczysty 
odbiór zrealizowanej inwestycji nastąpi w niedłu-
gim czasie.

Obecny przy odbiorze Jacek Sułek, dyrektor 

Piłsudskiemu, który dzień później został Naczel-
nym Dowódcą Wojsk Polskich i otrzymał misję 
utworzenia Rządu Narodowego.

W Suchedniowie uroczyste obchody 99.rocz-
nicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się 
złożeniem wiązanek i zniczy pod tablicami pa-

Zalew znów napełnia się wodą napełnieniu wynosi 1,6 m, przy czym koryto rzeki 
obniżone jest o 80 cm – mówi kierownik OSiR-u 
Rafał Lorenz, który zarządza obiektem. 

Ale trzeba pamiętać, że odmulenie zalewu to 
dopiero I etap planowanych prac. –W Urzędzie 
Marszałkowskim już złożyliśmy wniosek w spra-
wie rewitalizacji otoczenia zalewu. Wyniki kon-
kursu poznamy w połowie 2018 roku – wyjaśnia 
burmistrz Cezary Błach i mówi nam, co on obej-
muje. Przede wszystkim budowę ścieżki space-
rowo-rowerowej wokół zalewu, rewitalizację 
parku wraz z modernizacją oświetlenia, montaż 
elementów małej architektury, placu zabaw, par-
kingów od ul. Dawidowicza i Sportowej wraz z re-
montem ogrodzenia Orlicza, termomodernizację 
budynku przy ul. Sportowej 1, stworzenia placu 
wielofunkcyjnego w rejonie dębu nad zalewem 
oraz powstanie  Punktu Informacji Turystycznej 
na terenie OSiR-u.

Nad zalew powoli wraca życia. Powróciły już 
łabędzie i kaczki.

Jacenty Kita
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Wyjątkowa, pierwsza w historii Suchedniowa 
wystawa, podczas której w jednej przestrzeni 
i w jednym czasie pokazana zostanie twórczość 
26 artystów związanych z Suchedniowem adre-
sem zamieszkania, a także więzami rodzinny-
mi i emocjonalnymi. Rzeźba, malarstwo, sztuka 
ludowa, grafika, sztuka współczesna, poezja… 
Zaskakujące bogactwo stylów, technik, osobo-
wości…

Wśród prac znajdą się między innymi 3 ar-
tystyczne cykle międzypokoleniowe: Rodziny  

Zegadłów - uznanych na świecie twórców lu-
dowych, Mierników - zjawiskowe instala-
cje łączące rzeźbę, malarstwo, poezję i sztukę 
współczesną oraz Musiałów - budząca żywe 
wspomnienia fotografia Mariana, oraz genialna 
fotografia reporterska jego córki - Hanki, syna - 
Macieja i wnuka - Jana.

Malarstwo reprezentować będzie 4 artystów 
z Jarosławem Jędrzejskim na czele, a także 
Janina Mołdawska, Alicja Wikło oraz nieżyją-
cy już Michał Ludwik Dąbrowski.

Dla koneserów rzeźby prawdziwą ucztą będą 
rzeźby Pawła Witkowskiego, Dawida Szlufi-
ka, a także Grzegorza Kwapisiewicza.

Marta Pajek - reżyserka filmów animowa-
nych, graficzka, malarka – utalentowana, młoda 
artystka, już znana na świecie, po raz pierwszy 
odkryta w Suchedniowie.  

Będzie także fotografia Włodzimierza Pła-
nety oraz Krzysztof Szczygła, poezja Emi-
la Tokarczyka, muzyka zespołu Lorein, prace 
młodej artystki Magdaleny Sułek, zaskakują-
ca instalacja Andrzeja Dulęby, genialne grafiki 
Łukasza Kutwina - BLAZY, a także unikalna za-
bawka ludowa Włodzimierza Ciszka.

Wystawa będzie otwarta do 10 stycznia 2017 r.
Każdy z Gości wernisażu otrzyma album SPA. 

Sanus per Artem.

Zapraszamy Państwa na Wernisaż Wystawy  
SPA. Sanus per Artem

29 listopada 2017 r. godzina 16.00,
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica, ul. Bodzentyńska 18 w Suchedniowie.

W kinie „Kuźnica” grają
„EMOTKI” w dniach 01 - 04 grudnia o godz. 15:00.

Produkcja: USA.  Gatunek: animacja, komedia.  Czas: 86 min.  Od lat: b.o.
Opis filmu: Ukryte za aplikacją, z której korzystamy, wysyłając wiadomości, gwarne mia-

sto Tekstopolis to miejsce, w którym mieszkają i pracują emotki. Każda z nich ma określone zadanie i jedną 
konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka - żywiołowej, energetycznej emotki, która potrafi 
wyrazić wszystkie emocje. Niestety, wada zagraża całemu telefonowi, dlatego Minek łączy siły z najlep-
szym przyjacielem – Piątką i super-hakreką Matrix, by powstrzymać nadchodzącą kata-
strofę. Wspólnie wyruszają w wielką, pełną niespodzianek i przygód podróż po zakamar-
kach aplikacji, by ocalić Tekstopolis.
„NAJLEPSZY” w dniach 01 - 04 grudnia o godz. 17:00 i 19:00.

Produkcja: Polska.  Gatunek: dramat.  Czas: 110 min.  Od lat: 15.
Opis filmu: Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozo-

staje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków 
i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustano-
wił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double 
Ironman z czasem 24 h:47 min:46 sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawi-
ły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Suchedniowie,

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
oraz

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 
POD PRĄD

serdecznie zapraszają na
konferencję podsumowująca projekt 

Milowy krok – Rada 60+, 
która odbędzie się 29 listopada 2017 r. 

o godz. 14.00
w sali kinowej Suchedniowskiego Ośrodka 

Kultury Kuźnica

Program konferencji jest następujący:
Godzina 14.00

-  otwarcie konferencji, powitanie gości
-  podsumowanie projektu Milowy krok – Rada 

60+ - film
- podsumowanie ankiety przeprowadzonej 

wśród Suchedniowskich Seniorów
-  Rada Seniorów w Suchedniowie - rola, zadania, 

cele - Jadwiga Olszowska-Urban
-  podpisanie listu intencyjnego o współpracy na 

rzecz seniorów przez Burmistrza oraz lokalne 
instytucje i organizacje
Godzina 15.00

-  uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Suchednio-
wie, podczas której podjęta zostanie uchwała 
o powołaniu Rady Seniorów w Suchedniowie 
oraz nadania jej Statutu

-  Występ Chóru Senior pod kierownictwem  
Jerzego Fąfary

-  poczęstunek  
Godzina 16.00
Wernisaż wystawy Suchedniowski Park Arty-

styczny – prezentacja dorobku artystów związa-
nych z Suchedniowem

Projekt Milowy krok - Rada 60+ dofinansowany 
ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
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Z PrAc rAdy Miejskiej

23 listopada w sali lustrzanej suchedniowskiej Kuź-
nicy odbyła się XXXIX sesja rady miejskiej, której prze-
wodniczyła Małgorzata Styczeń – przewodnicząca 
rady, a sekretarzem obrad była Lidia Frątczak. 
Radni pytają

Po przyjęciu porządku obrad nadszedł czas na wy-
stąpienia zaproszonych gości oraz interpelacje rad-
nych. Ewa Antosik pytała o to dlaczego, z okazji Dnia 
Seniora, wyjazd dla grupy 30. osób do Kielc dotyczył 
tylko jednej organizacji, a pominięto członków Pol-
skiego Związku Emerytów i Rencistów. Ewa Gałczyń-

ska zgłosiła potrzebę naprawy fragmentu ul. Staszi-
ca w miejscu gdzie usuwana była awaria. Mirosław 
Obara prosił o ponowne wyrównanie ul. Nowej. Wal-
demar Krogulec pytał burmistrza, czy gminie uda-
ło się pozyskać pieniądze z rezerwy ministerstwa na 
rozbudowę szkoły przy ul. Szarych Szeregów. Paweł 
Słoma poruszył kwestię bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na starej siódemce. –Samochody poruszają 
się z nadmierną prędkością, ponownie pojawiły się 
ciężarówki z dużymi ładunkami. Skrzyżowanie obok 
Tesco jest bardzo niebezpieczne, dziś znów doszło tam 
do wypadku. Czy dla poprawy bezpieczeństwa w tym 
miejscu nie należałoby wyciąć barier, które ogranicza-
ją widoczność – pytał radny.
Burmistrz odpowiada

Burmistrz Cezary Błach zapewnił, że walec na 
drogach gminnych szutrowych pojawi się jeszcze 
w tym roku. Kwestia zasad organizacji wyjazdu se-
niorów zostanie wyjaśniona. Jeśli chodzi o rozbudowę 
Jedynki to na ten moment gmina od Marszałka Wo-
jewództwa pozyskała około 1,5 mln, natomiast nie 
udało się sięgnąć po pieniądze ministerialne, gdyż nie 
można ich było uzyskać na prace już wykonane, a tak 
było w naszym przypadku. Kwestia bezpieczeństwa 
na starej S-7 zostanie przekazana Policji.

Burmistrz szerzej odniósł się do cząstkowych re-
montów dróg. –Do 23 listopada na zakup kruszywa 
wydaliśmy niemal 60 tys. zł., na usługi niemal 30 tys. 
zł, a inne koszty związane z ich utrzymaniem to ko-
lejne 23 tys. zł. Dróg gminnych mamy około 60 km, 
są one w większości bez asfaltu, a pogoda nie sprzyja 
ich utrzymaniu.

Będąc przy tym punkcie obrad radny Krzysztof 
Ślęzak dociekał, czy wniosek do ministerstwa nie zo-
stał złożony po terminie. Burmistrz odpowiedział, że 
nic takiego nie wynika z odpowiedzi Wojewody, co 
więcej wniosek na bieżąco był konsultowany ze służ-

Za nami XXXIX sesja rady miejskiej
bami Wojewody i przekazywany drogą elektroniczną 
do poseł Marii Zuby celem jego poparcia i nie było 
mowy o tym, że czynności te dzieją się po terminie.  –
Wszyscy chcieli dobrze, ale wyszło jak wyszło – podsu-
mował Cezary Błach.
O realizacji zadań oświatowych

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
Gminy Suchedniów w roku szkolnym 2016/2017 
przedstawiła inspektor ds. edukacji Beata Kaszu-
ba. Ze zwięźle przedstawionych danych wynika, że 
w ubiegłym roku szkolnym do gimnazjum uczęszcza-
ło 239 uczniów, do szkół podstawowych – 521, a do 
przedszkola samorządowego 152 (w gminie jest jesz-
cze prywatne przedszkole Planeta Dziecka, na które 
gmina przekazała dotację w wysokości 161.042 zł). 
Zatrudnionych było 110 nauczycieli (na 101,23 etatu) 
oraz 43 pracowników administracji i obsługi na 40,5 
etatu. 

Gmina z własnych zasobów znaczące kwoty musi 
dokładać do oświaty. W roku 2016 subwencja oświato-
wa wyniosła 4.839.669 zł, środki własne to 5.214.691 
zł, w tym roku odpowiednio 4.903.916 zł do 5.810.146 
zł. Dowozem objętych było 213 uczniów (co kosztowa-
ło 162.950 zł), 482 (w tym 149 przedszkolaków) obję-
tych było dożywaniem.
Będą ulgi dla przedsiębiorców

Następnie rada jednogłośnie odrzuciła skargę na 
działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Suchedniowie (uchwałę uza-
sadniła przewodnicząca komisji rewizyjnej Ewa Gał-
czyńska) oraz przyjęła Program współpracy Gminy 
Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Bardzo ważna uchwała dotyczyła zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy regio-

nalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie 
związanych z nimi nowych miejsc pracy. Warunkiem 
zwolnień będzie odpowiednia skala inwestycji (od 
250.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy do 3 mln zł dla du-
żych przedsiębiorstw) oraz zatrudnienie odpowied-
niej liczby osób (od 10 do 50). 

Rada uchwałę podjęła jednogłośnie, a burmistrz 
podsumował: -To bardzo ważna uchwała, która może 

zmienić Suchedniów. Mam nadzieję, że przyczyni się ona 
do stworzenia miejsc pracy, a po pięcioletnim okresie 
zwolnienia, przedsiębiorcy pozostaną w naszej gminie.
Co z ul. Powstańców?

Przy okazji podejmowania uchwał dotyczących 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz 
w budżecie na ten rok za sprawą pytania Ewy Anto-
sik wypłynęła kwestia ul. Powstańców. Zaintereso-
wana pytała, kiedy ona wreszcie powstanie.

Do pytania odniósł się burmistrz: -Zadanie ze 
względów praktycznych zostało podzielone na trzy 
odrębne: wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej, budowa ul. Powstańców i Krótkiej wraz z upo-
rządkowaniem wyjazdu na starą siódemkę oraz mo-
dernizacja ul. Fabrycznej i Spokojnej. Na pierwsze 
zadania (o wartości ok. 1,8 mln zł) już mamy dofi-
nansowanie od Marszałka w wysokości 1.115.705 zł tj. 
80% kosztów kwalifikowanych. Na drugie zadania (o 
wartości kosztorysowej ok. 4,1 mln) w przyszłym roku 
chcemy złożyć wniosek o pieniądze w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych skąd 
można otrzymać dofinansowanie w wysokości 50%. 
Trzecie zadanie ma wartość ok. 600 tys. zł – wyjaśniał 
szczegółowo burmistrz i sam zadał sobie pytanie, na 
które już wkrótce będzie musiał wraz z radą odpowie-
dzieć. –Biję się z myślami, czy w 2018 roku wykonać 
tylko sieć wodociągową i kanalizacyjną, a w 2019 po-
zostałe zadania, czy ze wszystkim poczekać do 2019 
roku. 

Burmistrz dodał, że gmina ma już kompletną doku-
mentację na kanalizację ul. Jałowcowej, Berezów i Ko-
szykowej i w 2018 roku będą ogłaszane na te inwe-
stycje przetargi. Nie krył też swoich obaw związanych 
z utrudnieniami w ruchu, jakie powstaną przy okazji 
prac na ul. Powstańców. Poruszył jeszcze jeden pro-
blem – coraz trudniej jest z pozyskaniem wykonaw-
ców, a firmy – wobec dużego wysypu inwestycji na 
rynku – zaczynają dyktować ceny.

Zarówno rada, jak i burmistrz, będą mieli nad czym 
główkować przy okazji uchwalania budżetu na przy-
szły rok i ustalania kolejności realizacji inwestycji.

Na koniec radni uchwali stawki podatku od nieru-
chomości oraz środków transportowych na 2018 rok 
(publikujemy je na str.16).

Jacenty Kita
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w gMinie i okolicy

Od marca 2017 w Suchedniowie Stowarzyszenie 
Grupa Inicjatywna POD PRĄD realizowało projekt pod 
nazwą Milowy krok- Rada 60+, którego adresatami 
byli wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów 
w wieku senioralnym, czyli ci, którzy ukończyli 60 rok 
życia. 

W ramach projektu przeprowadzona została ankie-
ta wśród osób starszych, której celem było zbadanie 
ich potrzeb i oczekiwań w następujących obszarach: 
zdrowia, życia społecznego oraz kultury. Przepro-
wadzone badanie pozwoli na zaplanowanie kolej-
nych działań zmierzających do poprawy jakości życia 
suchedniowskich seniorów, w tym zwiększenia ich 
uczestnictwa w życiu społecznym. 

W badaniu udział wzięły 222 osoby.
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 

Wśród seniorów, którzy wzięli udział w badaniu 
ankietowym, będącym przedmiotem analizy w ni-
niejszym opracowaniu, było więcej kobiet (70,7%) niż 
mężczyzn (29,3%).

Największą grupę respondentów stanowiły osoby 
w wieku 65-69 lat. Nieco mniej badanych (24,3%) była 
w wieku między 60 a 64 rokiem życia, 20,3% znajdo-
wało się w przedziale wiekowym 70-74 lat, 14,9 % to 
osoby w wieku 75-79 lat. Ankietowani w wieku powy-
żej 80 lat stanowili 11,7%.

Najwięcej respondentów deklarowało wykształ-
cenie średnie (45,4%). Na etapie szkoły podstawowej 
edukację zakończyło 3,7% badanych. Wykształcenie 
zawodowe posiadało 29,6% respondentów – nie-
co mniej osób deklarowało wykształcenie wyższe: 
21,3%. 

Większość badanych seniorów charakteryzowa-
ła swój stan cywilny jako „mężatka” lub „żonaty” – 
64,1%. Osoby owdowiałe stanowiły 30,9% badanych, 
3,6% ogółu respondentów to panny lub kawalerowie, 
a 1,4% stanowili rozwodnicy.

Ponad 85% respondentów, którzy wzięli udział 
w diagnozie, stanowili emeryci. Rencistami było 8,6% 
ogółu badanych, a 1,8% pracowało zawodowo. Po-
zostałe osoby jako źródło dochodu wymieniali: prace 
dorywcze, pomoc rodziny, utrzymanie współmałżon-
ka.

Większość (59,9%) badanych zamieszkiwała we 
własnym domu. Własne mieszkanie posiadało 30,2% 
ankietowanych seniorów, 7,2% respondentów za-
mieszkiwało mieszkania spółdzielcze. Wynajmowa-
nie domu deklarowało 2,3% ankietowanych.
TRYB ŻYCIA, ZAINTERESOWANIA, SPOSÓB SPĘ-
DZANIA WOLNEGO CZASU

Duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia senio-
rów ma aktywność w różnych społeczno-kultural-
nych aspektach. Często udzielają się oni w organiza-
cjach zrzeszających seniorów, działających na terenie 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA SENIORÓW
Gminy Suchedniów. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie 
czynności, która zajmują im najwięcej czasu i uwa-
gi. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiało się pro-
wadzenie domu i obowiązki domowe (143), własne 
sprawy zdrowotne (87), opieka nad wnukami/pomoc 
dzieciom (67), zajmowanie się sobą: rozwijanie wła-
snych zainteresowań, kontakty towarzyskie, eduka-
cja ,kultura, itp. (40), sprawy innych członków rodzi-
ny, w tym opieka nad chorymi członkami rodziny (35). 
Wyżej wymienione zadania w większości są dla bada-
nych przyjemnym obowiązkiem. 

W badaniu zapytano o ulubioną formę spędzania 
wolnego czasu. Respondenci bardzo często ogląda-
li telewizję (121), słuchali radia i muzyki (44). Często 
korzystali również z odpoczynku na wolnym powie-
trzu (75), czytali prasę/książki (95), rozwiązywali 
krzyżówki i łamigłówki (95), spędzali czas z najbliższą 
rodziną (75). 

Większość badanych seniorów dostrzegała utrud-
nienia w podjęciu aktywności społecznej. Wśród tych, 
którzy zadeklarowali utrudnienia, najpopularniejszy-
mi barierami okazały się stan zdrowia, brak środków 
finansowych oraz brak czasu. 
OCENA I POTRZEBY W ZAKRESIE OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 

Ogólna ocena jakości usług zdrowotnych na terenie 
Gminy przez seniorów jest przeciętna. 

Największym problemem dla badanych osób star-
szych w zakresie dostępności do usług medycznych, 
jest brak specjalistów, takich jak: kardiolog, laryn-
golog, okulista, neurolog, diabetolog, endokrynolog 
(138) oraz konieczność wczesnego wstawania, by za-
pisać się na listę oczekujących (127 badanych). Dla 116 
zbyt długi jest czas oczekiwania w kolejce pod gabi-
netem lekarskim, 59 ogółu uważa, że zbyt mała liczba 
pacjentów przyjmowana jest podczas jednego dnia. 
Problematycznym jest brak możliwości umówienia 
się na wizytę telefonicznie/internetowo (101). 
POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY W ŻYCIU  
CODZIENNYM I POMOCY SPOŁECZNEJ

Badanych seniorów zapytano o korzystanie – kie-
dykolwiek w przeszłości lub obecnie – usług Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suche-
dniowie. Ponad 90 % badanych nie korzysta i nigdy 
nie korzystała z usług świadczonych przez Ośrodek.

Zdecydowana większość badanych seniorów 
(60,8%) nie korzysta z pomocy przy załatwianiu 

codziennych spraw, takich jak zakupy, sprzątanie, 
czy gotowanie.

Seniorzy, którzy deklarowali, że korzystają z po-
mocy osób trzecich, najczęściej korzystają ze wsparcia 
współmałżonka, dzieci, sąsiadów, przyjaciół. Wysoki 
odsetek osób, które korzystają z pomocy sąsiadów 
świadczy o dobrych relacjach ze środowiskiem lokal-
nym, które sprzyjają częstszym kontaktom i budowie 
bliższych relacji.

POTRZEBY W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI I IN-
NYCH FORM AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH

Oferta kulturalna, edukacyjna jest słabo znana 
wśród badanych, dlatego też trudno im ocenić jej ja-
kość. 

Zapytani o to, czy są zainteresowani uczestnic-
twem we wskazanych formach zajęć, badani naj-
częściej wskazywali wycieczki krajoznawcze, tema-
tyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia kulturalne, zajęcia 
z obsługi komputera, internetu.
UCZESTNICTWO OSÓB STARSZYCH W ŻYCIU  
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Aktywne uczestnictwo w życie miasta/gminy po-
przez zaangażowanie w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej zadeklarowało jedynie 24,5% ankieto-
wanych seniorów. Pozostałe 75,5% respondentów nie 
charakteryzowało się aktywnością w zakresie działań 
na rzecz społeczności.

Seniorzy, zapytani o podejmowanie kolejnych 
form społecznej aktywności, wskazywali udział w ze-
braniach rad mieszkańców, rad sołeckich, rad gmin 
itp. jako przeważający rodzaj podejmowanych dzia-
łań – tak odpowiedziało 52 respondentów. 13 an-
kietowanych seniorów zadeklarowało działalność 
w organizacjach społecznych lub charytatywnych, 
a 15 – organizację wydarzeń kulturalnych. Udział 
w projektach brało 6 badanych, a kolejne 10 przeja-
wiało aktywność w zakresie popierania pism, skarg 
lub wniosków do władz. Organizacją imprez sporto-
wych zajmowało się 7 ankietowanych seniorów, a 29 
porządkowało i pielęgnowało okolicę.

Największy odsetek (62,6%) badanych seniorów 
informacje na temat życia gminy/miasta chciałby 
czerpać z lokalnej prasy. Na drugim miejscu znala-
zły się ulotki dostarczane do skrzynek pocztowych 
(40,8%), na trzecim zaś informacje rozwieszane na 
słupach ogłoszeniowych (36%). Popularna okazała 
się także strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy 
– wskazało ją 25,6% badanych seniorów. 

Aktywność społeczna w wieku senioralnym jest 
ważna i potrzebna dla seniorów, ponieważ zaspokaja 
potrzebę bycia użytecznym.
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dowie odwodnienia.
W oficjalnym otwarciu uczestniczyli m.in. sta-

rosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu 
Anna Leżańska, dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Marek Czyż, pracownicy ZDP, przedsta-
wiciele wykonawcy tj. Zakładu Usług Budowla-
nych Lis-Tel  Zbigniew Lisak, radny Waldemar 
Krogulec, sołtys Jacek Uba. –Prace udało za-
kończyć się w terminie. Była to trudna i droga in-
westycja, pogoda nie sprzyjała pracom. Wysokie 
koszty wynikają m.in. z faktu, że rów trzeba było 
schować pod chodnik – mówił starosta. 

Niestety, na przyszły rok starostwo nie planuje 
kontynuować budowy dalszego odcinka chodni-
ka w Mostkach. 

(jaki)

gMinne inwestycje

W poniedziałek, 30 października, dokonano 
oficjalnego odbioru kolejnego odcinka chodnika 
w Mostkach. To już III etap tej inwestycji. Tym ra-
zem kosztem 273.467,65 zł wybudowano 378 mb 
chodnika. Gmina przekazała na ten cel 50.000 zł, 
pozostałe środki zapewnił powiat.

Prace polegały na rozbiórce elementów istnie-
jącego chodnika, odwodnienia oraz części jezdni, 
budowie nowego chodnika, przebudowie zjaz-
dów indywidualnych i publicznych oraz przebu-

Trzeci etap budowy chodnika w Mostkach zakończony

9 listopada wojewoda świętokrzyski Agata 
Wojtyszek zatwierdziła Wstępną listę rankingo-
wą wniosków o dofinansowanie w ramach Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019, na której znalazły 
się dwie z obszaru naszej gminy (z całego powia-
tu pięć).

Powiat skarżyski zgłosił z naszej gminy pro-
jekt pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 
0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Su-
chedniowie. Do przebudowy wyznaczony jest od-
cinek 949 m (z  wartością kosztorysową 2 mln 
PLN i założonym dofinansowaniem 1 mln PLN).  
Zadanie znalazło się na miejscu 19. z wniosków 
złożonych przez powiaty.

Nasza gmina z kolei złożyła wniosek noszą-
cy nazwę Przebudowa drogi gminnej przy CKI 
w Michnowie na odcinku 351 m (z wartością kosz-
torysową na poziomie 312 tys. PLN i zakładanym 
dofinansowaniem na poziomie 156 tys. PLN). 

Jeśli kwota przeznaczona na dotacje dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego nie zostanie ra-

dykalnie zmniejszona, to wszystkie samorządy 
otrzymają wsparcie z programu na realizację ww. 
zadań. Ostateczna lista inwestycji, które otrzy-
mają dofinansowanie w ramach programu zosta-
nie opublikowana do końca br. roku.

Na realizację w/w Programu dla województwa 
świętokrzyskiego w 2018 roku przeznaczono do-
tację w kwocie 56,1 mln PLN. Poziom dofinanso-
wania wynosi maksymalnie 50%.

(jaki)

Budowa ul. Zagórskiej i droga do CKI w Michniowie coraz bliżej

Budowa ul. Słonecznej  
zakończona

-Słońce wreszcie zajrzało na ul. Słoneczną – tak 
jedna z mieszkanek skomentowała zrealizowa-
ną na tej ulicy inwestycje w czasie, gdy wykony-

wałem zdjęcia dokumentujące zakres wykona-
nych prac.

6 listopada 2017 roku nastąpił odbiór prac zwią-
zanych z przebudową drogi gminnej – ulicy Sło-
necznej w Suchedniowie. Gmina Suchedniów na 
realizację tego zadania przeznaczyła 620.881,40 

zł. W ramach inwesty-
cji, mającej na celu po-
prawę infrastruktury 
techniczno-drogowej, 
przebudowany został 
odcinek drogi na dłu-
gości ok. 412 metrów 
z początkiem od ulicy 
Langiewicza, wykona-
no chodnik wzdłuż ul. 

Słonecznej wraz ze zjazdami do posesji.
Prace wykonała firma Zakład Robót Drogowych 

Włodzimierz Olszewski z siedzibą w Skarżysku
-Kamiennej.
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Zapraszamy na Jarmark Bożona-
rodzeniowy

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Su-
chedniowie serdecznie zaprasza na Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 16 
grudnia 2017 r. o godz. 11:00 na terenie SOK Kuź-
nica.

W programie m.in.:
-  żywa szopka,
-  zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe 

w wykonaniu amatorskich zespołów teatral-
nych, 

-  pokaz plastyki obrzędowej, 
-  stoiska z rękodziełem artystycznym, 
-  rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. 

Kartka świąteczna - Boże Narodzenie - Nowy 
Rok

-  stoiska lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy

kultura

Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie oraz na stronie internetowej 
Urzędu, w dniu 20 listopada 2017 r. wywieszo-
no do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę na poprawienie komunikacji i warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych, położonych na Os. Bugaj w Suchednio-
wie.

Za nami VIII już edycja organizowanego przez 
Miejski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Suchedniowie Regionalnego Dziecięcego Kon-
kursu Recytatorskiego Gwarą Ludową zatytuło-

wanego Chodźta bosso pu Łysicy. 
W tym roku 24 listopada swe niezwykłe już 

umiejętności recytatorskie prezentowało łącznie 

26. młodych miłośników regionalnej gwary ludo-
wej. Była to rekordowa liczba uczestników kon-
kursu w dotychczas przeprowadzonych.

Przybyłych recytatorów oraz ich opiekunów 

i rodziców powitały Julita Kabała i Beata Słoma 
dokonując jednocześnie prezentacji komisji kon-
kursowej, którą tworzyli: Zenon Juchniewicz 
– przewodniczący oraz Jagoda Juchniewicz  

„Chodźta bosso pu Łysicy” już po raz ósmy
i Lidia Pikulska. 

Do Suchedniowa 
przybyli najmłodsi 
miłośnicy gwary lu-
dowej z Łącznej, Ma-
łyszyna, Osin, Osto-
jowa, Psar Starej Wsi, 
Suchedniowa, Świętej 
Katarzyny, Wąchocka, 
Wzdołu Rządowego. 
Słuchaliśmy utworów 
regionalnych twórców 
m.in. Jana Gajzlera, Katarzyny Zaborowskiej (naj-
więcej), Józefa Ozgi Michalskiego, Cecylii Słapek, 
Michała Basy, Stanisławy Żądeckiej, Mateusza 
Bolechowskiego. 

Werdykt ogłosił przewodniczący komisji kon-
kursowej Zenon Juchniewicz wskazując na 

bardzo wysoki poziom recytacji oraz… kłopoty 
komisji z wyłonieniem laureatów. Ostatecznie 
po… kłótniach i głosowaniu jury zdecydowało, 
że I miejsce przypadnie Kacprowi Szmalec (SP 
Wzdół Rządowy), II – Nikoli Morawskiej (SSP 
nr 3 w Suchedniowie) a III – Aleksandrze Bi-
skup (SP Psary Stare Kąty). Ponadto wyróżniono:  
Marię Bolechowską, Antoniego Bolechow-
skiego (SSP nr 3 w Suchedniowie) oraz Domini-
kę Erbill (ZPO Wąchock). 

Jury podziękowało organizatorom za wzorowe 
przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, mając 
nadzieję, iż w kolejnej edycji organizatorzy zadbają 
o większą pulę nagród.

TPD w Suchedniowie, które było głównym fun-
datorem nagród, składa podziękowania: burmi-
strzowi Cezaremu Błachowi oraz dyrektorowi 
Szkoły Korpusu Kadetów Sławomirowi Flor-
czakowi za podarowanie upominków, Rafałowi 
Lorenz – dyrektorowi OSiR-u za pomoc w przy-
gotowaniu sceny oraz Annie Wiśniewskiej za 
przygotowanie słodkiego poczęstunku.

Jacenty Kita
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PublicystykA

Stan ul. Niskiej i niebezpieczny wyjazd z niej 
na ul. Bugaj, wygląd i bezpieczeństwo parku 

miejskiego, niebezpieczne przejście dla pieszych 
oraz kwestia parkowania samochodów, przede 
wszystkim w okolicy sklepu Zagłoba oraz na ul. 
Staszica, pozostałość po byłych pompowni wody 

– to najważniejsze postulaty, jakie zgłaszali pod 
adresem władz miejskich mieszkańcy Osiedla Bu-
gaj w trakcie zebrania, które 9 listopada odby-
ło się z inicjatywy radnych Ewy Gałczyńskiej 
i Krzysztofa Adamca.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Cezary 
Błach, zastępca burmistrza Dariusz Miernik 
oraz dzielnicowi: asp. sztab. Krzysztof Berus 
i asp. Mariusz Kamiński.

Najwięcej uwag mieszkańcy, a w zasadzie je-
den z nich, zgłaszali odnośnie stanu techniczne-
go ul. Niskiej. –Nic się na niej nie robi, woda z lasu 
goni piach, oczyszczalnia narobiła bałaganu. Cięż-
ko włączyć się do ruchu z tej ulicy – wyliczał swe 
bolączki. 

Odnosząc się do tego problemu burmistrz za-
proponował spotkanie w terenie, aby na miejscu 
mieszkańcy wskazali konkretne miejsca, w któ-
rych należy zniwelować zbyt wysokie pobocza 
oraz dowieść kruszywa. 

Kolejny problem, który zgłaszano podczas 
zebrania, to parkowanie samochodów w okoli-
cy sklepu Zagłoba (a w zasadzie jego klientów), 
które to z uwagi na znajdujące się tu przejście 
stwarza zagrożenie dla pieszych. Będąc przy ul. 
Langiewicza Marian Leski poruszył kwestię 
urządzania na niej nocnych rajdów młodocianych 

Co nurtuje mieszkańców Osiedla Bugaj? kierowców. Kwestię parkowania odnosiła się 
również do ul. Staszica, przede wszystkim w cza-
sie przyjazdu i odjazdu dzieci ze szkoły. Zdarza 
się, że samochody odbierające śmieci nie mają jak 
dojechać do posesji. Zdaniem dyskutantów kie-
rowcy notorycznie nie stosują się do znaków. 

Burmistrz wyjaśnił, że z uwagi na remont szko-
ły, jest mało miejsca do parkowania samochodów 
na parkingu koło niej. Na ten czas gmina wyzna-
czyła miejsca parkingowe przy ul. Dawidowicza. 

Jak bumerang powraca sprawa nieużywanego 
zbiornika. Pisaliśmy już o tym wielokrotnie. –Ko-
piec w środku osiedla jest obskurny, siatka ogro-
dzeniowa porwana. Najlepiej byłoby to wyburzyć 
i gruz wywieść – mówił M. Leski.

Z innych zgłaszanych problemów mieszkańcy 
wskazywali na zbierającą się wodę po opadach 
na ul. Langiewicza i Cmentarnej, słabe oświetle-
nie parku, chuligaństwo w nim oraz zaśmieca-
nie zieleni (w tym przez psy wyprowadzana na 
spacer), niszczenia placu zabaw między blokami, 
braku placu zabaw w parku i elementów siłowni 
zewnętrznej, zły stan techniczny ul. Dawidowi-
cza.

Burmistrz wyjaśnił, że znaczną część tych pro-
blemów uda się rozwiązać z chwilą otrzymania 
środków z Urzędu Marszałkowskiego na rewitali-
zację tej części miasta. Decyzja powinna być zna-
na w połowie 2018 roku. A plany są ambitne – ma 
powstać ścieżka wokół zalewu, zrewitalizowany 
będzie park miejski (w tym modernizacja oświe-
tlenia, mała architektura, plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna), a przy ul. Dawidowicza powsta-
nie parking.

Jacenty Kita
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Jesienne spotkanie nauczycieli seniorów
45. osób uczestniczyło w spotkaniu Sekcji Eme-

rytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego skupiającego byłych pedagogów i pracow-
ników oświaty z gmin Łączna i Suchedniów. 

Spotkanie poprowadziła w imieniu prezes  

Lucyny Wielechowicz Danuta Rokita, a przy-
byli na nie również goście: burmistrz Cezary 
Błach, prezes sekcji wojewódzkiej Maria Szym-
kiewicz, prezes oddziału miejsko-gminnego ZNP 
Małgorzata Opala oraz dyrektor przedszkola 
Zofia Dulęba, której to placówka po raz kolej-
ny pod opiekuńcze skrzydła przyjęła pedagogów 
oraz Marię Czaj – skarbnika sekcji.

Zaczęto od miłych akcentów. D. Rokita poin-

formowała zebranych, że w roku bieżącym pięć 
pań uhonorowanych zostało odznakami za 50. 
letnią działalność w Związku. Były to:  Grażyna 
Kabała, Stanisława Domagała, Wiesława 
Marszałek, Zofia Kalemba i Maria Waldon. 
Obecne na spotkaniu przedstawicielki związków 
zawodowych uhonorowały ich upominkiem.

Prowadząca przedstawiła również najważniej-

sze sprawy organizacyjne. Suchedniowska sekcja 
działa już 39. lat (na przyszły rok już zapowiedzia-
no obchody jubileuszowe 40. lecia). Pierwszą pre-
zes została Barbara Kupczak, która swą funkcję 

pełniła przez 17 lat, po niej schedę przejęła Lucy-
na Wielechowicz i sprawuje ją od lat 22. Aktu-
alnie do sekcji przynależy 74 osoby, w tym tylko 2 
panów. W minionym roku przybyły 2 osoby, ale 
w tym czasie zmarły również Zofia Chrzęszczyk 
i Florentyna Borowiec, których pamięć uczczo-
no minutą ciszy. 

-Nauczyciele emeryci bardzo dobrze odbierają 
działania gminy ostatnich dwóch lat adresowane 
do wszystkich seniorów (programy adresowane do 
nich – Milowy Krok 60+, Suchedniowski Tryptyk 
Obywatelski) oraz zamiar powołania Rady Senio-
rów, ale ponownie odżyły problemy lokalowe  - 
mówiła D. Rokita. 

W swym wystąpieniu burmistrz Cezary Blach 

zapewnił, że problemy lokalowe znikną po za-
kończeniu remontu szkoły przy ul. Szarych Sze-
regów. Dodał, że dzięki dobrej współpracy ze 
Związkiem i społecznością miasta, niemal bez 
problemów wdrożona została w gminie reforma 
oświaty. –Przy okazji rozwiązaliśmy nierozwiązy-
walny problem szkoły przy ul. Ogrodowej – stwier-
dził burmistrz dodając, że prace przy rozbudowie 
i modernizacji szkoły przy ul. Szarych Szeregów 
idą bardzo sprawnie. Mało tego: -Mamy już po-
zwolenie na budowę kompleksu sportowego: hali 
sportowej, boiska Orlik oraz boiska wielofunkcyj-
nego – stwierdził burmistrz zapowiadając ogło-
szenie przetargu na realizację tych inwestycji 
w 2018 roku.

Głos zabrał również jeden z rodzynków Zdzi-
sław Włodarczyk informując o udziale dwóch 

naszych badmintonistek – Wiktorii Dąbczyń-
skiej i Izabeli Pajek – w Mistrzostwach Świata 
w badmintonie w Indonezji. –Na cztery reprezen-
tantki Polski, dwie pochodziły z Suchedniowa. To 
wielki powód do dumy dla wszystkich mieszkań-
ców miasta – dodał.

Jacenty Kita

„Uśmiech Seniora” z naszym 
udzialem

W czwartek, 16 listopada, Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach stał się miejscem integra-
cji i aktywizacji mieszkających na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego osób w wieku senio-
ralnym. Ponad 300 osób, w tym grupa Seniorów 
z naszej gminy, uczestniczyła w organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego wydarzeniu pn. Uśmiech Seniora.

W programie imprezy znalazły się występy 
tanecznych i wokalnych zespołów senioralnych 
– swój repertuar przedstawił zespół Passionata 
z Klubu Seniora działającego przy ul. Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego w Kielcach, chór Con Passione 
z Zagnańska oraz zespół Perły z lamusa ze Skar-
żyska-Kamiennej. Zawodnicy  klubu sportowego 
RUSHH Kielce zaprezentowali pokaz samoobrony.

Seniorzy mogli również sprawdzić poziom cu-
kru we krwi, zmierzyć ciśnienie, na stoisku Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, 
a także skorzystać z zabiegów kosmetycznych 

wykonywanych przez uczennice Centrum Kształ-
cenia Zawodowego  i Ustawicznego w Morawicy.

Paulina Pedryc
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Literatura emigracyjna w „Kuźnicy” już po raz czternasty

3 listopada w Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury Kuźnica odbył się XIV Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski polskiej 
literatury emigracyjnej im. Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego. Swe talenty recyta-
torskie prezentowało 11 młodych wyko-
nawców z Radomia, Lublina, Ostrowca, 
Skarżyska-Kamiennej, Starachowic 
i Bliżyna. Całość poprowadziła Urszula  
Bilska.

Ich występy oceniało jury w składzie: Irena Wawrzczak (przewodnicząca), Elżbieta Baran i Bar-
bara Kurek. Wyniki są następujące:
 I miejsce – Bartosz Sałapski – Ostrowiec
 II miejsce  - Zuzanna Dąbrowska – Skarżysko
 III miejsce – Konrad Dzik – Ostrowiec

Wyróżnienia: Urszula Krzemińska – Bliżyn, Jakub Kozakiewicz – Ostrowiec, Ernest Jarosiń-
ski – Radom. 

Nagrody wręczyli przewodnicząca komisji oceniającej oraz dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński, 
który podziękował instruktorom oraz recytatorom za udział, zapraszając ich zarazem ponownie za rok.

Celem konkursu jest populary-
zacja polskiej literatury powsta-
łej na emigracji, kultywowanie 
i propagowanie piękna mowy 
ojczystej, konfrontacja dokonań 
artystycznych, integracja środo-
wisk twórczych regionu i kraju 
oraz ukazanie związków Gustawa 
Herlinga - Grudzińskiego z Suche-
dniowem.

W swym podsumowaniu Jury 
dziękuje organizatorom za wy-
trwałość i realizację kolejnej edycji Konkursu Recytatorskiego polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, zwłaszcza, że nie wszystkie konkursy recytatorskie odbyły się w bieżącym roku. A i 
nie wiadomo jaka ich przyszłość. Tym bardziej cenna wytrwałość Dyrekcji i Pracowników Kuźnicy.

Mimo 
Jacenty Kita

Zbigniew Masternak w suche-
dniowskie „Kuźnicy”

Pochodzący z miejscowości Piórków u podnó-
ża Gór Świętokrzyskich Zbigniew Masternak 
(rocznik 1978), prozaik, autor scenariuszy filmo-
wych, dramaturg, były piłkarz, któremu kontu-
zja uniemożliwiła dalszą grę w Koronie Kielce, 27 
października spotkał się z suchedniowskimi czy-
telnikami.

A ci wyjątkowo licznie przybyli, tak że do sali 
teatralnej konieczne stało się donoszenie krzeseł. 
Wszystkich powitała Agnieszka Włodarczyk
-Mazurek oddając głos gościowi.

Na początku mówił o swych związkach z Su-
chedniowiem – jako 19 piłkarz UKS Opatów grał 
z Orliczem Suchedniów, w 2010 roku przez niemal 
miesiąc gościł w mieście podczas kręcenia filmu 
Księstwo w reżyserii Andrzeja Barańskiego. 
Fragment tego filmu pokazany został zresztą 
podczas spotkania.

Swą twórczość określa mianem życiopisania 
o sobie. Wydał kilka powieści (Chmurołap, Niech 
żyje wolność, Scyzoryk, Nędzole, Jezus na prezyden-
ta!), które zostały przetłumaczone m.in. na język 
niemiecki, hiszpański, rosyjski, białoruski, ukraiń-
ski, macedoński, wietnamski i mongolski.

(jaki)
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Uczniowie z Jedynki  
Bezpieczni na Piątkę

W piątek, 27 października w Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława 
Maczka w Bliżynie odby-
ła się XI edycja konkur-
su pn. Bezpieczeństwo 
na Piątkę. Rywalizowało 
11 trzyosobowych ze-
społów składających się 
z uczniów klas V szkół 
podstawowych. 

I miejsce zajęła dru-
żyna z SSP nr 1 (Joanna Kucharska, Zuzanna 
Bodak, Nikodem Jasiński) pod opieką Kingi 
Głowackiej. Zwycięska drużyna będzie repre-
zentowała nasz powiat w konkursie finałowym 
w Kielcach.

Konkurs składał się z części teoretycznej, 
w której uczestnicy rozgrywek rozwiązywali test 
z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Ocenie podlegały również prace plastyczne.

Poziom konkursu był niezwykle wyrównany. 
Drużyny nieźle poradziły sobie z częścią teore-
tyczną. Dzieci przygotowały także wspaniałe pra-
ce plastyczne w postaci plakatów i makiet w myśl 
tegorocznego hasła przewodniego pt. Kręci mnie 
bezpieczeństwo w szkole. Jury w składzie: pod-
kom. Anna Sławińska, asp. Paweł Rycerski, 
asp. szt. Norbert Łoboda i sierż. szt. Edyta 
Wiatr wyłoniło zwycięzców.
 Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 1 w Suche-

dniowie
 Miejsce II ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 2 

w Skarżysku- Kamiennej, Szkoła Podstawowa  
w Grzybowej Górze

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i pa-
miątkowe nagrody. Swoje gratulacje przekazał 
m.in. Komendant Powiatowy Policji w Skarży-
sku- Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński oraz 
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, dyrek-
tor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była 
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku- Ka-
miennej.

(jaki, DSz)

Uczniowie SSP w Ostojowie laureatami konkursu Rodzina  
zastępcza? -warto!

9 listopada 2017r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom piątej edycji konkursu plastycz-
nego i fotograficznego pn. Rodzina zastępcza?- 
warto! zorganizowanego przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej. 

Ideą konkursu jest propagowanie rodzicielstwa 
zastępczego. Przystąpiło do niego wielu uczniów 
naszej szkoły. Dzieci wykonywały prace pod opie-
ką różnych nauczycieli: Magdaleny Miernik, Ga-
brieli Karpińskiej, Justyny Prusek i Bożeny 
Kaniewskiej. Najwięcej prac wpłynęło z klasy III, 
pozostałe klasy miały również swoich reprezentan-

tów, a wśród nich laureatów w swoich kategoriach wiekowych. Oliwia Pawelec (kl.I) zdobyła drugie 
miejsce, a Zuzanna Chrząszcz (kl. IV) trzecie miejsce. Obie dziewczynki wykonały prace pod opieką 
pedagoga szkolnego - Bożeny Kaniewskiej. Oskar Łu-
tczyk (kl. III) zdobył wyróżnienie (opiekun Magdalena 
Miernik). 

Dzieci otrzymały gratulacje od Starosty Powiatu Skar-
żyskiego Jerzego Żmijewskiego. Nagrody i dyplomy 
wręczał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie Paweł Perkowski. Po części oficjalnej nastąpiła rów-
nie emocjonująca druga część spotkania. Organizatorzy 
sprawili uczestnikom niespodziankę, odbył się konkurs na 
żywo. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z PCPR
-u zadawali pytania związane z rodziną i rodzicielstwem 
zastępczym. Chętnych do odpowiedzi było dużo. Wszyscy, 
którzy odpowiadali, dostali nagrody, dlatego nasi uczniowie wrócili z podwójnymi nagrodami. Pozo-
stali uczestnicy konkursu za udział zostali uhonorowani dyplomami i pamiątkami. Wszystkie prace 
można podziwiać na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej.

Sukces przedszkolaków w konkursie „Rodzina zastępcza?- 
Warto!”

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Skarżysku - Kamiennej, w którym wzięło udział pię-
cioro dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchedniowie  
mamy dwie laureatki: Iga Stefańska z gr. IV zdobyła II miej-
sce a Monika Szymczyk z gr. VII  zajęła III miejsce. 

Swoje piękne prace na temat Rodzina zastępcza? - War-
to! wykonali również Gabrysia Detka, Maja Biesaga oraz  

Dawid Miernik. Wszyscy laureaci i uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy, nagrody i upomin-
ki. 

Dzieci wykonały prace pod opieką nauczycie-
li: Marty Miernik, Justyny Bera i Moniki Ka-
mionki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Monika Kamionka
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kuźnicA - MiAstu

W sobotę, 11 listopada, w suchedniowskiej 
Kuźnicy tradycyjnie już odbył się uroczysty kon-
cert pn. Kuźnica-Miastu z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. W tym roku obchodzili-
śmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, dnia jakże ważnego w dziejach naszego 
narodu. Ten dzień to symbol miłości Ojczyzny, 
walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

Mieszkańcy naszego miasta bardzo licznie 
zgromadzili się w naszej placówce kultury. A dzia-
ło się tutaj wiele dobrego. 

Na początku uczestnicy koncertu wysłuchali 
pieśń patriotyczną pt: Bogurodzica w pięknym, 

wręcz anielskim wykonaniu Ani Wieleńskiej. 
Ośmioletnia Ania jest laureatką wielu konkursów 
muzycznych, w tym międzynarodowych, zwy-
ciężczynią jednego z odcinków programu The 
brain - genialny umysł, uczestniczką m.in. pierw-
szej edycji programu TVN Mali Giganci, zdobyw-

czyni tytułu Talent Kielc ‘2015 oraz Talent Święto-
krzyski ‘2016.

Następnie po uroczystym wykonaniu hymnu 
państwowego przez chór Senior, dyrektor Kuźni-
cy Andrzej Karpiński serdecznie powitał zapro-
szonych gości, zgromadzoną publiczność. Wśród 
zaproszonych gości zjawili się m.in. kombatanci, 
poseł na Sejm RP Maria Zuba, ksiądz proboszcz 
naszej parafii Marek Migocki, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń oraz bur-
mistrzowie Cezary Błach i zastępca Dariusz 
Miernik. 

Część artystyczną rozpoczął Chór Senior, który 
wprowadził widownię w klimat Święta Niepod-
ległości. W wykonaniu chóru pod dyrekcją Jerze-
go Fąfary oraz przy akompaniamencie Dariu-
sza Figarskiego, mogliśmy usłyszeć m.in. pieśni 
Nieśmiertelna, Ułani, Ułani, Białe róże, Na straż-
nicy. W solowych występach zaprezentowali się 
Regina Bujnowska i Ignacy Obara.

Po występie chóru Senior obejrzeliśmy pro-
gram okolicznościowy pt: Sen o Niepodległości 
przygotowany przez uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Suchedniowie pod kierunkiem 

Anny Salwy, która była zarazem autorką scena-
riusza. Pomagali jej Urszula Piasta-Kuszewska 
oraz Marzena Wojnarska. Wielką pomoc za-
oferował szkole również Hubert Pyrkosz, który 
wypożyczył stroje dla występujących.

Następnie sceną zawładnęły dzieci z formacji 
tanecznej AXIS, grupy teatralnej i grupy akroba-
tycznej przygotowane przez choreografa Micha-
ła Ośkę. Połączone grupy zaprezentowały pro-
gram słowno-muzyczno-taneczny odnoszący się 
do historii Polski. 

Po nich wystąpiły dzieci ze Studia Piosenki, któ-
re działa w Kuźnicy od dwóch miesięcy , a prowa-

dzone są przez Mariolę Pocheć. Dzieci wyko-
nały utwory: Kocham wolność, Kocham Cię Polsko 
oraz Drzwi do kariery. Wokaliści pokazali się jesz-
cze wykonując piosenki na przemian z zespołem 
Małe skrzypeczki. I tak, wystąpili: duet Wikto-
ria Musiał i Joanna Herman w utworze Biały 
krzyż, Ala Młodawska - Kolorowe obrazki, Klau-
dia Musiał - Będzie lepszy dzień Nikola Świtek 
- Kto się czubi, Lena Adamczyk - Eldorado, Nina 
Gałczyńska - Jesienny rock, Weronika Piwo-
warczyk - Nie zadzieraj nosa, Julia Frąk - Nowa 
Baśń oraz Ola Świtek - Ciągle pada.

Na zakończenie w sześciu odsłonach wystąpi-
ła Akademia Młodych Talentów Małe skrzypecz-
ki z Kielc, pod kierunkiem muzyka, choreografa 
Marii Wieleńskiej. Kolorowe prezentacje mu-

Koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
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zyczno-wokalne bardzo uzdolnionych dzieci kie-
leckiej akademii talentów, z Anią Wieleńską na 
czele, były gromko nagradzane brawami przez 
suchedniowska publiczność. 

Dzieci zaprezentowały się w utworach takich 
jak: Fikający zuch, Siedzi sobie zając, Koci rock-and 
roll, Ob-la-di, ob-la-da, Piraci z Karaibów - marsz 
piratów oraz Star Wars, przebierając się do każ-
dego utworu. Dzieci wywołały istną euforię na 
widowni i otrzymały gromkie brawa, jak zresztą 
wszyscy wykonawcy. 

To był bardzo udany wieczór i piękny Dzień Nie-
podległości w Suchedniowie.

Wcześniej w godzinach dopołudniowych opra-
wę muzyczną mszy świętej za Ojczyznę stanowi-
ła orkiestra dęta działająca przy Kuźnicy. Orkiestra 
swoją grą nadała odpowiednią i niepowtarzalną 
rangę tej uroczystości.  

Paweł Zubiński
Zdjęcia: Jacenty Kita

22 listopada z rąk kierownika sklepu Tesco 
w Suchedniowie Jarosława Wąsowskiego 
oraz burmistrza Suchedniowa Cezarego Błacha 
Strzelecka Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza  
otrzymał symboliczny czek na 5000,00 złotych. 
Czek odebrali komendant organizacji Daniel 
Woś oraz Krzysztof Kurowski, a wydarzeniu 

5000 zł od Tesco dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”
udział brał również wiceprzewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Adamiec.

To efekt udziału w projekcie Decydujesz, poma-
gamy wspierającego lokalne organizacje, chcące 
coś zrobić dla swej Małej Ojczyzny. W jego ramach 
Polska została podzielona na 125 makroregionów 
– w każdym najlepsza zdobyła grant w wysokości 
5000 zł.  –O przyznaniu grantu zdecydowali miesz-
kańcy poszczególnych regionów w otwartych gło-
sowaniach, które odbyły się w październiku. Mam 
wielką przyjemność ogłosić, że w naszym regionie 
zwyciężyła Strzelecka Grupa Ratowniczo-Poszuki-
wawcza, która zdobyła 8234 głosy – mówił J. Wą-
sowski.

- Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu służące szkoleniu najmłodszych z ratow-

nictwa przedmedycznego. 
Kupimy m.in. fantoma, au-
tomatyczny defibrylator ze-
wnętrzny czy też zestaw PSP 
R1 – mówi Daniel Woś. Do-
daje, że w klasach pierwszych 
szkół podstawowych na tere-
nie powiatu grupa prowadzić 
będzie prezentacje i naukę 
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy.

(jaki)

O twórczości Ryszarda Miernika
Przed bramą Suchedniowskiego Ośrodka Kul-

tury Kuźnica stanęła niecodzienna konstrukcja 
w formie czarno-białej kostki. Owa kostka jest 
wystawą na temat życia i twórczości znanego su-
chedniowskiego pisarza i rzeźbiarza Ryszarda 
Miernika. 

Została zaprojek-
towana i wykona-
na przez syna artysty 
Zbigniewa, który jest 
kontynuatorem dzieła 
ojca, prowadząc Ga-
lerię Podwórko w Su-
chedniowie na ul. Że-
romskiego 4. Wystawa 
towarzyszyła Ogólno-
polskiemu Konkursowi 
na Wiersz im. Ryśka 
Miernika, który miał 

swoje rozstrzygnięcie w Wojewódzkiej Bibliotece 
w Kielcach.

Odbiorcy wystawy z zewnątrz oglądają tylko 
czarno-białą kostkę. Jednak kiedy zajrzą do środ-
ka przez specjalne oczy, zobaczą kolorowy świat 
artysty zawarty w jego dziełach. 

Paweł Zubiński
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ny został gromkimi brawami. To była prawdziwa 
lekcja wychowania patriotycznego.

Po zakończeniu części artystycznej dzieci obej-
rzały film pt. Polak Mały, który przybliżył im zna-
czenie symboli narodowych. Dzięki udziałowi 
w tego typu uroczystościach dzieci z naszego 
przedszkola uczą się patriotyzmu, kształtują po-
zytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Monika Kamionkakiedy nie było Polski na mapie i pieśni patriotycz-
nych, takich jak: Ojczyzno ma, Maszerują strzelcy, 
Legiony oraz pamiętając o zacho-
waniu należytej postawy, wspól-
nie został odśpiewany Hymn Pol-
ski. Nie zabrakło również akcentu 
tanecznego – taniec do piosenki 
Jesteśmy Polką i Polakiem oraz z ba-
lonami w barwach narodowych. 
Występ przedszkolaków nagrodzo-

ka. Dzieci ślubowały, że będą przestrzegać zasad 
obowiązujących w przedszkolu i używać zwrotów 

grzecznościowych na co dzień oraz słuchać swo-
ich pań. 

Na zakończenie wszystkie dzieci zostały na-
grodzone pamiątkowymi dyplomami oraz upo-
minkami. Po części artystycznej wszyscy wraz ze 
swoimi najbliższymi i zaproszonymi gośćmi uda-
li się na poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców. 

Justyna Bera

dwie części. O godzinie 9:00 swój program ar-
tystyczny zaprezentowały maluszki, natomiast 
o godz. 10:00 dzieci z oddziałów V i VI. Były we-
sołe piosenki i wierszyki o przedszkolu, układy ta-
neczne, jak i granie na instrumentach. Po swoich 
akademiach, przygotowanych pod okiem wycho-
wawczyń, odbyło się uroczyste pasowanie dzie-
ci, które we wrześniu przyszły po raz pierwszy do 
naszego przedszkola. Pani Dyrektor wielką czaro-
dziejską kredką pasowała każdego przedszkola-

w PrZedsZkolu

Dziś jest nasze pasowanie
Są tu nasze drogie panie
Już od dzisiaj przyrzekamy
Że przedszkole pokochamy.
Gdy w dzień bawić się będziemy
I jedzonko ładnie zjemy

I uśmiechem przywitamy
Przychodzące po nas mamy.
W miniony piątek, 17 listopada, najmłodsze 

przedszkolaki miały swoje wielkie święto. 
W tym dniu bowiem odbyło się uroczyste Pa-

sowanie na Przedszkolaka. Swoją 
obecnością zaszczycili nas przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie: Beata Kaszuba 
- inspektor ds. edukacji oraz Ewa 
Kaniewska – sekretarz miasta 
i gminy. 

Ze względu na dużą ilość dzie-
ci uroczystość była podzielona na 

Pasowanie na Przedszkolaka

W dniu 10 listopada w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Suchedniowie obchodzono Narodowe 
Święto Niepodległości. Wszystkie grupy zebrały 
się na sali gimnastycznej, aby uroczyście święto-
wać ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Za-
szczycili nas swoją obecnością burmistrz Cezary 
Błach, dyrektor Zofia Dulęba, rodzice, dziadko-
wie.

Podczas uroczystej akademii 5-latki zaprezen-
towały montaż słowno-muzyczny. Były wiersze, 
w których nie zabrakło wspomnień o czasach, 

Przedszkolak małym patriotą
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w ssP ostojów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek 
Szkolnych w SSP w Ostojowie przeprowadzono 
kilka projektów. 

Uczniowie klasy III wzięli udział w lekcji biblio-
tecznej oraz w konkursie Lektury znane i lubiane. 
Laureatami tego konkursu zostali: Daria Dulę-
ba, Szymon Materek i Julia Mirek. Czwarto-

Imieniny Biblioteki Szkolnej w SSP w Ostojowie
klasiści wzięli udział w konkursie plastycznym pt. 
Moja ulubiona książka, w którym Wiktor Niem-
czyk zajął I miejsce, a Dawid Syzduł zdobył 
wyróżnienie. Uczniowie klas IV, V i VII uczestni-
czyli w lekcjach bibliotecznych, podczas których 
obejrzeli prezentację multimedialną pt. Historia 
książki oraz wzbogacili swoją wiedzę o dziejach 

książki-  od czasów rękopiśmiennictwa do cza-
sów druku. Uczniowie klasy VII wzięli udział w  
konkursie  pt. Spotkanie z biblioteką, którego ce-
lem było promowanie biblioteki w środowisku 
lokalnym oraz promowanie czytelnictwa wśród 
uczniów. Wyróżnieni  uczniowie w tym konkursie 
to:  Zofia Obara, Zuzanna Krogulec i Marlena 
Matla. 

W ramach współpracy z Powiatową Biblio-
teką Pedagogiczną w Skarżysku Kamiennej dla 
uczniów klasy VI i VII odbyła się lekcja, którą po-
prowadziły: Ewelina Jurek i Agnieszka Wikło. 
Dyskutowano na temat ostatnio przeczytanych 
książek oraz zalet czytania. Uczniowie obejrzeli 
także prezentacje multimedialną O tym, dlacze-
go warto czytać i Zalety czytania książek. Kolejnym 
etapem było wskazanie w pracy grupowej, na 
co dzieci zwracają  uwagę przy wyborze książki, 
z czym kojarzy im  się czytanie. Na zakończenie 
w formie zabawy uczniowie odgadywali tytuły 
książek i uch autorów. 

Niewątpliwie wszystkie te działania przyczy-
niły się do propagowania czytelnictwa wśród 
uczniów naszej szkoły oraz uzmysłowiły im, jak 
wiele zalet ma czytanie.

Tegoroczne święto niepodległości w SSP 
w Ostojowie to cykl wydarzeń plastyczno-mu-
zycznych. 

10 listopada rozpoczęło się dźwiękami hym-
nu państwowego, odśpiewanego wspólnie przez 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Tego 
dnia na podłodze szkolnego korytarza pojawiła 
się oś czasu dokumentująca  tysiącletnią historię 
Polski. Wędrując wzdłuż niej, uczniowie śledzi-
li formowanie się naszego państwa, zwycięstwa 
i porażki, czasy chwały i świetności, ale też cza-
sy słabości i upadku. Identyfikowali fakty histo-
ryczne i daty z właściwym miejscem na osi cza-
su. Długa na cały korytarz i wciąż niezamknięta 
linia czasu przypominała naszym uczniom,  że nie 

W przededniu 100-lecia odzyskania niepodległości…
wolno nam deptać historii - zapominać o dorob-
ku i staraniach przeszłych pokoleń.  Nasze świę-
towanie miało też mocny muzyczny akcent. 
Uczniowie wszystkich klas na zajęciach muzycz-
nych i wychowawczych stworzyli do wybranych 
przez siebie melodii własne pieśni o tematyce hi-
storycznej i patriotycznej. Ich prezentacja odby-
ła się 14 listopada podczas wspólnego koncertu. 
Każda z zaprezentowanych przez klasy  piose-

nek opowiadała o innym rozdziale polskiej histo-
rii. Uczniowie udowodnili, że nie tylko świetnie 
wczytali się w polskie dzieje, ale także potrafią 
w sposób bardzo kreatywny i emocjonalny opo-
wiedzieć je słowami piosenki. 

Także i w tym roku nie zabrakło również wspól-
nego śpiewania znanych już wszystkim uczniom 
pieśni legionowych. Za rok 100 rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.
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roZMAitości

Na sesji w dniu 23 listopada Rada Miejska w Suche-
dniowa podjęła uchwały w sprawie stawek podatko-
wych, które na terenie Gminy Suchedniów obowiązy-
wać będą w 2018 roku.

Zmiana stawek podatkowych wynika z obwieszcze-
nia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2018r., które zostały pod-
niesione od 1,1 do około 2,2 punkty procentowe.
Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 
terenie Gminy Suchedniów:
1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób    sklasyfikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 
m² powierzchni; 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi je-
zior i zbiorników sztucznych – 4,59 od 1  ha po-
wierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 
0,29 zł od 1 m² powierzchni; 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitaliza-
cji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obej-
mującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego – 2,64 zł od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,62  zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 6,85 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności lecz-
niczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

Wysokość stawek podatkowych na 2018 rok
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
;

- garaże – 5,51  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- budynki gospodarcze (szopy, komórki) – 3,95  zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej;
- pozostałe (w tym budynki letniskowe) – 5.35 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej;
   3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. 
Podatek od środków transportowych
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 662,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.056,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.524,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa 
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia według stawek określonych w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których 
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton – 1.588,00 zł.; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których 
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
zawieszenia według stawek określonych w załączni-
ku Nr 2 do niniejszej uchwały (tabela dostępne są na 
stronie BPI); 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 
994,00 zł.; 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), któ-
re łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do ni-
niejszej uchwały (tabela dostępne są na stronie BPI); 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc 
do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.076,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.886,00 zł.

Uczennice „Trójki” Mistrzynia-
mi Województwa w badmintonie  
drużynowym.

25 października 
w Zagnańsku odby-
ły się Świętokrzyskie 
Igrzyska Dzieci w bad-
mintonie drużyno-
wym. 

W kategorii dziew-
cząt I miejsce  zaję-
ła drużyna dziew-
cząt  naszej szkoły  

- Joanna Więckowska, Emilia Szumielewicz 
i Alicja Więckowska, zdobywając tytuł Mistrzyń 
Województwa. Drużyna chłopców, grając w skła-
dzie: Filip Obarski, Igor Słoma i Kacper Więc-
kowski zajęła V miejsce. Gratulujemy bardzo 
udanego startu w zawodach i trzymamy kciuki za 
dziewczęta, które będą reprezentować  wojewódz-
two świętokrzyskie w finale ogólnopolskim.

Dominik Ziętkowski

Uczniowie „Trójki” na Torwarze

16 listopada w hali Torwar w Warszawie odby-
ła się kolejna edycja Największej Lekcji WF w Polsce. 

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizyczne-
go, Dominika Ziętkowskiego, w  tej nietypowej 
lekcji uczestniczyła grupa uczniów z SP 3, a łączna 
liczba uczestników to aż osiem tysięcy! 

Inicjatorem i głównym organizatorem jest były 
reprezentant Polski w piłce ręcznej - Artur Siód-
miak. Zajęcia mają na celu propagowanie spor-
tu wśród dzieci. Hasłem przewodnim tej lekcji jest 
Zwolnienie z wf to obciach. Uczniowie przez 45 mi-
nut mieli możliwość ćwiczyć  elementy piłki ręcz-
nej. Ambasadorami tego projektu byli: Natalia 
Madaj, Tomasz Majewski, Rafał Brzozowski, 
Mariusz Czerkawski, Łukasz Kadziewicz, Pa-
weł Zagumny, Grzegorz Tkaczyk, Sebastian 
Chmara, Andrzej Supron, Jacek Wszoła. 

Każdy uczestnik dostał pamiątkową koszulkę, 
miał szansę zrobić sobie  zdjęcie z gwiazdą sportu 
oraz dostać autograf.
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Wykaz teleadresowy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie 

Sekretariat  tel. (41) 25 43 186; (41) 25 43 250 fax. (41) 25 43 090 wew. 65 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr 
pokoju 

Nr 
telefonu Adres e-mail 

Wydział Organizacyjny 
 Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych m. in. z właściwą organizacją pracy Urzędu, poprawnością przygotowywania projektów 
uchwał i zarządzeń, obsługą kancelaryjną, organizacyjną, informatyczną, administracyjno–gospodarczą, kadrową urzędu oraz obsługą rady i jej organów 

Ewa Kaniewska Sekretarz Miasta i Gminy 107 32 
sekretarz@suchedniow.pl 
suchedniow@poczta.fm 

Władysław Grudniewski Starszy Informatyk 205 10  
Łukasz Osuch Informatyk 211 13 lukasz.osuch@suchedniow.pl 

Mariusz Ślusarczyk Inspektor Wydziału  106 41 
mariusz.slusarczyk@suchedniow.pl 
radamsuchedniow@interia.pl 

Karolina Styczeń Referent Wydziału 203 35 karolina.styczen@suchedniow.pl 

Wydział Finansowy 
Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw związanych m. in. z gospodarką budżetową, zapewnieniem przestrzegania dyscypliny finansów 
publicznych, wymiarem zobowiązań podatkowych i opłat, egzekucją zaległości 
Urszula Nowak Skarbnik Miasta i Gminy 101 44 skarbnik@suchedniow.pl 
Agnieszka Tusznio Zastępca Skarbnika 6 50 agnieszka.tusznio@suchedniow.pl 
Wiesława Dalach Inspektor ds. księgowości 7 42 wieslawa.dalach@suchedniow.pl 
Anna Zięba Inspektor ds. księgowości budżetowej 7 42 anna.zieba@suchedniow.pl 
Wojciech Świerczkowski Inspektor ds. księgowości podatkowej 1 76 wojciech.swierczkowski@suchedniow.pl 
Mariola Iwona Przeworska Inspektor ds. obsługi kasowej 1a 46 mariola.przeworska@suchedniow.pl 
Magdalena Ryba Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat 9 43 magdalena.ryba@suchedniow.pl 

Monika Lisowska Podinspektor ds. wymiaru, księgowości 
podatkowej oraz opłat 9 43 monika.lisowska@suchedniow.pl 

Maria Czaj Podinspektor ds. gospodarki odpadami 7 42 maria.czaj@suchedniow.pl 
Agnieszka Nowak Referent ds. księgowości podatkowej i opłat 1 45 agnieszka.nowak@suchedniow.pl 

Wydział Rozwoju i Strategii 
Do zadań Wydziału Rozwoju i Strategii należy planowanie strategii i kierunków rozwoju, realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi, promocja 
inwestycyjna Gminy oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 
Karolina Gałczyńska-
Szymczyk Kierownik Wydziału  202 12 karolina.szymczyk@suchedniow.pl 

Anna Kopeć Specjalista 212 11 anna.kopec@suchedniow.pl 
Magdalena Przyjemska Inspektor Wydziału  203 61 promocja@suchedniow.pl 
Paulina Pedryc Referent Wydziału 203 62 rozwoj.strategia@suchedniow.pl 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw m.in. z zakresu gospodarki 
nieruchomościami, rolnictwa, geodezji i kartografii, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki 
odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony zwierząt 
Krzysztof Kołda Kierownik Wydziału 208 37 krzysztof.kolda@suchedniow.pl 
Janusz Garbala Specjalista 210 56 janusz.garbala@suchedniow.pl 
Bożena Bujnowska Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego 209 36 bozena.bujnowska@suchedniow.pl 
Lucyna Kołda Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 209 36 lucyna.kolda@suchedniow.pl 

Jacek Odzimek Podinspektor ds. ochrony środowiska 210 52 
jacek.odzimek@suchedniow.pl 
umigsrodowisko@interia.pl 

Agnieszka Jaszczur Referent Wydziału 212 11 agnieszka.jaszczur@suchedniow.pl 
Urząd Stanu Cywilnego 

Do zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy Prowadzenie spraw z zakresu: akt stanu cywilnego i związanych z nim spraw rodzinno-opiekuńczych, zadań 
wynikających z ewidencji ludności i dowodach osobistych, W zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych 
Paweł Lisowski Kierownik USC 206 40 pawel.lisowski@suchedniow.pl 

Samodzielne stanowisko do spraw społecznych 
Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw społecznych należy m.in.: zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach 
zameldowania, wymeldowania i ustalania charakteru pobytu w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzenie stałego rejestru wyborców, nadzór i kontrola 
nad organizacjami imprez masowych, prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych, koordynacja działalności ochotniczych 
straży pożarnych, współdziałanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, pełnienie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 
Beata Borkowska Inspektor ds. społecznych 207 47 beata.borkowska@suchedniow.pl 

Samodzielne stanowisko do spraw edukacji 
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. edukacji należy m.in.: zapewnianie sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych, koordynacja działań w zakresie 
nauczania indywidualnego oraz tworzenia klas integracyjnych w szkołach podstawowych oraz oddziałów integracyjnych w przedszkolach, współudział w 
opracowywaniu planów finansowych placówek, prowadzenie działań związanych ze zwrotem kosztów pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników – 
weryfikacja wniosków i dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami prawa, koordynacja działań w zakresie dowozu dzieci do szkół, sporządzanie, gromadzenie i 
weryfikacja SIO, zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej – zbiorczo dla gminy 

 
Beata Kaszuba Inspektor ds. edukacji 201 60 beata.kaszuba@suchedniow.pl 
 

inforMAtor lokAlny
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ogłosZeniA - koMunikAty

Fundusz Pożyczkowy Województwa Święto-
krzyskiego Sp. z o.o. został powołany w 2010 roku 
przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
i działa jako alternatywa instytucji finansowych. 
Przedmiotem naszej działalności jest udzielanie 
pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorców posiadających siedzibę bądź koncentrują-
cych swoją działalność na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego. Fundusz wpisał się w przestrzeń 
świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner 
i doskonała alternatywa w pozyskiwaniu finan-
sowania na cele inwestycyjne i obrotowe. Ważne 
jest, że aż 66% pożyczkobiorców to firmy z sekto-
ra mikro, mających największe trudności w zdo-
byciu finansowania komercyjnego np. z powodu 
braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kre-
dytowej. Posiadamy doświadczenie w doradztwie 
przy tworzeniu przedsiębiorstw – startupów oraz 
pomocy finansowej nowopowstałych przedsię-
biorstw. Blisko 13% sfinansowanych i wspartych 
firm w ramach przyznanych pożyczek stanowią fir-
my prowadzące swoją działalność poniżej 12 mie-
sięcy (start-up). 

Z usług FPWŚ można korzystać odwiedzając 
siedzibę osobiście lub umawiając się na spotka-
nie z Doradcą telefonicznie lub e-mailowo. W ten 
sposób będzie można uzyskać informację na temat 
możliwości uzyskania pożyczki przez przedsiębior-
cę. 
Dane teleadresowe:
Fundusz Pożyczkowy Województwa Święto-
krzyskiego Sp. z o.o. 
Al. IX Wieków Kielc 4, 
25-516 Kielce
Tel. 41 360 02 80
e-mail: sekretariat@fpws.eu
www.fpws.eu

Aktualnie na mocy nowej umowy z grudnia 
2016 r. z Województwem Świętokrzyskim środki 
z perspektywy RPO 2007 – 2013 są dostępne dla 
świętokrzyskich przedsiębiorców do końca 2026 r. 
Ponadto dla przedsiębiorców otwierają się nowe 
możliwości finansowania - zostają uruchomione 
środki z perspektywy RPO na lata 2014 – 2020, o  
które Fundusz Pożyczkowy Województwa Świę-
tokrzyskiego Sp. z o.o. będzie aplikował. Obecnie 
FPWŚ oferuje dwa produkty pożyczkowe:
Pożyczka inwestycyjna

- przeznaczenie: finansowanie na-
kładów inwestycyjnych np. na 
zakup/adaptację/moderniza-
cję  nieruchomości, zakup środka 
trwałego itp.; 

-  zabezpieczenie: 130% wartości 
udzielanej pożyczki;

-  oprocentowanie: oparte na sto-
pie bazowej Komisji Europejskiej 
i marży Funduszu uzależnione od 
oceny ratingowej przedsiębior-
stwa i prawnego  zabezpiecze-
nia – aktualnie dla podmiotów 
działających powyżej roku od 4% 
w skali roku, dla podmiotów dzia-
łających do 12 m-cy od 5,83% 
w skali roku;  

-  okres: do 60 m-cy;
-  karencja w spłacie: do 6 m-cy 

w uzasadnionych przypadkach;
-  kwota: uzależniona od wielkości 

przedsięwzięcia inwestycyjnego/
wielkości przedsiębiorstwa;

-  prowizja: aktualnie nie pobierane.
Pożyczka obrotowa
-  przeznaczenie: finansowanie wy-

datków na zakup środków obro-
towych w związku z rozszerze-
niem działalności;

-  zabezpieczenie: 130% wartości 
udzielanej pożyczki;

-  oprocentowanie: oparte na sto-
pie bazowej Komisji Europejskiej 
i marży Funduszu uzależnione od 
oceny ratingowej przedsiębior-
stwa i prawnego zabezpieczenia – 
aktualnie dla podmiotów działają-
cych powyżej roku od 4% w skali 
roku, dla podmiotów działających 
do 12 m-cy od 5,83% w skali roku;  

-  okres: do 36 m-cy
-  kwota: uzależniona od wielkości 

obrotu /zawartych kontraktów/ 
wielkości przedsiębiorstwa
prowizja: aktualnie nie pobierane
Pożyczki mają charakter celowy 

i muszą się wpisywać w uzasadnione 
potrzeby rozwoju podmiotu.
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Angielski Z gAZetą

ENGLISH? WHY NOT. 
           
          Grudzień to czas, kiedy powoli zaczynamy myśleć o 
Świętach Bożego Narodzenia. W supermarketach pojawiają 
się dekorcje, z głośników rozbrzmiewają kolędy (Cristmas 
Carols). W chrześcijańskiej tradycji okres Bożego 
Narodzenia zaczyna się Adwentem, czterotygodniowym 
okresem jakże bogatym w symbolikę. Słowo „adwent” 
wywodzi się z łacińskiego słowa  „adventus” oznaczającego 
przyjście. Jest to czas modlitwy (prayer) i oczekiwania 
wiernych (congregation) na narodzenie Jezusa. W 
chrześcijaństwie ważną, symboliczną rolę odgrywa świeca 
(candle). Jest ona symbolem chrześcijanina, wosk wyobraża 
ciało (flesh), knot – duszę (soul), a płomień (flame) - światło 
Ducha Świętego (Holy Spirit). Dlatego też w czasie 
Adwentu pojawia się  świeca roratnia, a w każdą niedzielę  
zapalana jest kolejna z czterech świec znajdujących się przy 
ołtarzu. Pierwsza jest świecą pokoju, druga wiary, trzecia 
miłości a czwarta nadziei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Polska jest w większości katolickim krajem i święta  
zaczynają się w Wigilię (Christmas Eve). Jest to bardzo 
pracowity dzień, zwłaszcza dla pań domu, bo przecież trzeba 
przygotować uroczystą kolację (Christmas Eve Supper),  
która zgodnie z tradycją rozpoczyna się wraz z pojawieniem 
się pierwszej gwiazdki. Na stole powinno królować 12 
potraw przypominających 12 apostołów (disciples). Dla 
dzieci  najtrudniejszą częścią wigilii  jest czas, kiedy trzeba 
czekać na otwarcie prezentów, podkładanych po kryjomu 
pod choinkę (Christmas tree). Dzień wigilijny kończy się 
uroczystą mszą  sprawowaną o północy (Midnight Mass). 
25 i 26 grudnia to dni świąteczne, które tradycyjnie spędza 
się z rodziną. 

          A jak obchodzone są te 
święta i okres je poprzedzający 
na świecie? W Szwecji np. 13 
grudnia czci się Swiętą Łucję 
(St. Lucia’s Day). Jest to jedna 
z największych uroczystości 
celebrowanych w okresie 
Bożego Narodzenia. Święta 
Łucja  była męczennicą, która 
zginęła za wiarę mając 23 lata, 
było to w roku 340. Dzień 
świętej Łucji jest obchodzony w 
szczególny sposób. W szkołach i  

miejscach pracy wybiera się dziewczynę, która ma 
symbolizować świętą. Ubrana jest ona w białą szatę 
przepasaną czerwoną szarfą, a na głowie ma wieniec z 
gałązek borówek, w które wetknięte są płonące świece. 
Bardzo barwnie wygląda korowód śpiewający kolędy, na 
czele którego kroczy św. Łucja. Jest to bardzo miła 
uroczystość, która kończy się wspólnym biesiadowaniem  z 
charakterystycznymi bułeczkami z szafranem oraz 
 
 

 
 
 
 
lekko alkoholowym napojem zwanym „glogg”. Napój 
przyrządza się podgrzewając wymieszane ze sobą składniki:  
czerwone wino, miód, przyprawy (cynamon, goździki,  
imbir), skórkę pomarańczową oraz bakalie - najczęściej 
migdały i rodzynki.  
          Jakże inaczej obchodzi się święta Bożego Narodzenia 
w Australii. Jest to kraj położony na półkuli południowej, 
gdzie w grudniu jest pełnia lata, nie ma mrozu, nie ma 
śniegu, więc nic dziwnego że rodzina i przyjaciele spotykają 
się na plaży, aby świętować. W Sydney takim popularnym 
miejscem spotkań jest znana na całym świecie (szczególnie 
dla surferów) plaża Bondi Beach. Zwykle, w okresie 
poprzedzającym święta, kościoły różnych wyznań organizują 
pikniki na plaży, gdzie śpiewane są kolędy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Najwcześniej ze wszystkich państw do świąt 
zaczynają się przygotowywać Filipińczycy i już we wrześniu 
można tam usłyszeć w sklepach kolędy. Filipiny to jedyny 
azjatycki kraj, w którym jest ok. 80% katolików i dlatego 
Boże Narodzenie jest tam najważniejszym świętem, 
łączącym zachodnie wpływy, a więc choinkę, kolędy, 
życzenia (Christmas greetings) z typowo miejscowymi 
zwyczajami. Bardzo popularną świąteczną dekoracją  są 
barwne lampiony zrobione z drzewa bambusowego oraz 
celofanu, symbolizujące gwiazdę betlejemską. Okres 
świąteczny kończy się wraz ze świętem Trzech Króli 
(Epiphany). Przeżyjmy te święta wśród rodziny i przyjaciół. 
 
With Christmas come faith, hope and love. I wish all these 
things for you and your family during the holiday season. 

I hope you have enjoyed my article 
 
 
 
 

Cristmas Carols – kolędy 
prayer – modlitwa 
congregation - wierni 
church – kościół 
candle - świeca  
flesh – ciało 
soul - dusza 
flame - płomień 
Holy Spirit – Duch Święty 
Christmas Eve – Wigilia 
Cristmas Eve Supper – Wieczerza Wigilijna 
disciples – apostołowie 
Christmas tree – choinka 
Midnight Mass – pasterka 
Lucia’s Day – dzień Św Łucji 
Christmas greetings – życzenia świąteczne 
Epiphany – Święto Trzech Króli 
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J. Lutek, W. Łakomiec, S. Malinowski, A. Miernik, W. 
Miernik, Z. Miernik, Z. Odelski, P. Relidzyński, P. Roż-
niakowska, J. Skrobot, T. Skrobot, Z. Sobek, K. Wątro-
biński, E. Wilk, J. Winiarska, C. Woś, H. Zolbach, Z. Zol-
bach, F. Żelazny.  
(Nasz Suchedniów z 27 stycznia 2015 r.)

Działacze PPS
W zakładach pracy Suchedniowa, głównie Szu-

lima vel Stanisława Starkego dawała o sobie znać 
Polska Partia Socjalistyczna. Do najaktywniejszych 
jej członków tej partii należeli: Stanisław Breszko, 
stolarz z Kruka; Ignacy Kowalik :Krysia” z Ostojowa, 
rozbrajał Austriaków w 1918 roku; Leon Kuszewski, 
giser z Kleszczyn, był aresztowany i siedział w wię-
zieniu; Władysław Kutwin, przewodniczący Związ-
ku Zawodowego z ul. E. Peck, siedział w więzieniu; 
Franciszek Lasota, giser z ul. Mickiewicza, członek 
Związku Zawodowego Metalowców; Antoni Lorens, 
w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Ame-
ryki; Stanisław Miernik z Ostojowa; Władysław Ney, 
mistrz ślusarski, rewolucjonista z 1905 roku, później-
szy producent „Stenów”; Henryk Odelski, późniejszy 
pracownik Kasy Chorych; Adam Pajek, działacz re-
wolucyjny z 1905 roku; Lucjan Pajek, działacz PPS; 
Stanisław Pawlikowski, murarz; Julian Pedryc, pre-
zes Związku Zawodowego Metalowców; Władysław 
Pomocnik, rozbrajał Austriaków w 1918 roku; Józef 
Pomorski, cieśla, wywiesił flagę na kominie w 1905 
roku; Józef Sokołowski, rozbrajał Austriaków w 1918 
roku; Feliks Tusznio z ul. Kościuszki, brał czynny udział 
w walkach; Władysław Szumilewicz, wybitny rewo-
lucjonista i organizator z 1905 roku, więzień Cytadeli, 
odznaczony; Gerwazy Tworzewski, aktywny działacz 
PPS, pracownik Kasy Chorych; Jan Wigura, adwokat, 
obrońca robotników; Karol Żak, sekretarz Związku 
Zawodowego Metalowców, rozbrajał Austriaków 
w 1918 roku.

Jak informują ludzie starzy, Maria Jasińska, Józe-
fa Kołodziejska i Stefania Lekston wykonały w 1905 
roku sztandar dla koła PPS i brały czynny udział 
w pochodach i manifestacjach organizowanych przez 
tę partię.  
(Nasz Suchedniów z 3 stycznia 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

NASZE DZIEDZICTWO

Wkroczenie bolszewików
do Suchedniowa

Przez lata w Suchedniowie 18 stycznia obchodzono 
jako dzień wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. 
Jednak na prawdziwe wyzwolenie musieliśmy czekać 
aż do 1989 roku.

Tamten pamiętny dzień, 18 stycznia 1945 roku opi-
sał ówczesny suchedniowski proboszcz ks. Władysław 
Muszalski: „W dniu dzisiejszym po trzydniowych wal-
kach w tej okolicy wkroczyli bolszewicy i wzięli miej-
scowość w posiadanie. W ciągu ubiegłych trzech dni 
były momenty dla ludności przykre. Zginęło od kul 
i bomb około 10 osób. Są poza tym ranni... Jedną 
z pierwszych czynności wojska bolszewickiego na te-
renie wyzwolonym było zarekwirowanie parafialnej 
bryczki do chorych. Zima łagodna i pogodna łagodzi 
sytuację ludności”.

Ten dzień pamięta również ówczesny mieszkaniec 
Baranowa Zygmunt Miernik - już 17 stycznia nad 
Suchedniów około godziny 15 od strony Skarżyska 
nadleciały kukuruźniki (radzieckie samoloty). Krąży-
ły nad miastem i bombardowały niemieckie pozycje. 
Na podwórku Sitarskich stały dwie polowe kuchnie, 
które między innymi były celem. Jedna z bomb spa-
dła na dom Sitarskich zabijając matkę z córką i oczy-
wiście zniszczyła budynek. W bliskiej odległości został 
zburzony dom Woźniaków. Na noc schroniliśmy się do 
piwniczki na ziemniaki. Około 5 rano, gdy wyszliśmy 
to w domu byli Ruscy i przesłuchiwali Niemca. Był 
starszy stopniem i prosił o darowanie życia, ale wy-
prowadzili go za stodołę i rozstrzelali. Później spali-
li jego dokumenty, ale ocalał portfel, który mam do 
dzisiaj. Ruscy szli całą szerokością ulicy od Skarżyska 
na Kielce. Pamiętam jak psy ciągnęły sanki, a żołnie-
rze szli w kamaszach i szukali „wodki”. Ojciec Jan dał 
im flaszkę, a wszyscy bali się Ruskich jeszcze gorzej niż 
Niemców. 
(Nasz Suchedniów z 18 stycznia 2015 r.)

Dawna szkoła w Ostojowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie 

jaka jest dzisiaj każdy wie, ale jaka była dawniej, 
zwłaszcza przed wojną i w czasie okupacji, o tym 
mogą tylko opowiedzieć najstarsi mieszkańcy naszej 
gminy. Jednym z nich jest Artur Wentkowski z Jędro-
wa, który uczęszczał do szkoły powszechnej w Osto-
jowie. Co ciekawe, przy budowie której miał współ-
udział Bolesław, dziadek Artura i Józefa Ożdżeńska, 
właścicielka młyna. Bolesław Wentkowski nie tyl-
ko był w komitecie budowy szkoły, ale przekazywał 
również drewno budowlane i deski na wyposażenie 

m.in.  na ławki, stoliki, biurka, a jego konie pracowały 
na szarwark.

Z lat nauki w szkole Artur Wentkowski pamięta, 
że otaczał ją żywopłot z morwy. Z rozrzewnieniem 
wspomina karmienie królików rasy angora, należą-
cych do kierowniczki Łyczkowskiej. Wychowawcą był 
Franciszek Gałczyński, który nie tylko uczył, ale i grał 
na skrzypcach, do dzisiaj pamięta melodię „Da moja 
Łysico”. Szkoła była 7-klasowa, a uczniowie do niej 
uczęszczający byli z Michniowa, Ostojowa, Berezowa, 
Jedrowa, co niejednokrotnie doprowadzało do waśni 
między nimi. Przeważnie na koniec roku szkolnego 
były wyrównywane „rachunki”, oczywiście dziew-
czynki w tych bijatykach nie brały udziału.

Zimy wtedy były mroźne, a sale lekcyjne niedo-
grzane. Kto pierwszy przyszedł do szkoły, ten zajmo-
wał miejsce w ławce najbliżej pieca kaflowego i w 
czasie lekcji mógł grzać plecy. Przy pogodzie kombi-
nowali, aby nie iść do szkoły. Z reguły zbierali się obok 
sklepu Hawliczka i tam namawiali kolegów, aby nie 
iść do „budy”, by tym samym zmniejszyć frekwencję 
– to skutkowało, ponieważ odwoływano lekcje ze 
względu na małą liczbę uczniów. Mogli wtedy oddać 
się zabawie na śniegu. W tamtym czasie często grano 
w karty, nawet w… kościele. Kiedyś na rekolekcjach 
w ostatnich ławkach grano w karty i naraz okrzyk „bij 
go trumfem” wywołał ogólną wesołość. (na podsta-
wie wspomnień Artura Wentkowskiego).  
(Nasz Suchedniów z 8 stycznia 2015 r.)

Przeżyli obozy zagłady
W dniu 27 stycznia 1945 roku został wyzwolo-

ny hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Bir-
kenau. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w roku 
2005 ONZ uchwaliła Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holocaustu. W tamtych ponurych dniach 
w obozach przebywało wielu Suchedniowian, wielu 
nie dane było wrócić. W obozach zginęło 38 Polaków 
i ok. 1200 Żydów z Suchedniowa. Udało się ustalić 
35 osoby, które wróciły (być może nie jest to kom-
pletna lista): J. Bujnowska, J. Cegliński, J. Dulęba, L. 
Flantowicz, A. Flasińska, Z. Gradowska, A. Gruba, K. 
Jasińska, A. Józaszek, W. Kabała, Z. Kątna, K. Krogu-
lec, E. Kroner, W. Kuszewski, B. Laskowski, W. Lorens, 
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fią przeprowadzać takie turnieje, o czym wyrażali się 
w samych superlatywach uczestnicy jak i goście impre-
zy. Gratulacje dla uczestników i do zobaczenia za rok.

Kolejne triumfy seniorów 
w badmintonie
W sobotę, 18 listopada w Zielonce k. Warszawy rozegra-
no Turniej Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2017. 
W zawodach wystartowali suchedniowianie i jak zwy-
kle należeli do najlepszych w swoich kategoriach wie-
kowych.

Na najwyższym stopniu podium stanął nasz debel Sta-
nisław Wikło/Zbigniew Przyjemski (45+). Wikło jeszcze 
raz był poza konkurencją, tym razem w mikście (50+), 
gdzie jego partnerką była Maria Brzeźnicka.
Drugie miejsca wywalczyły Monika Janduła i Joanna 
Stobiecka w deblu (25+) i Tomasz Stopa z Jakubem Fir-
lusem (35+), a trzecie Karolina Olejarz z Agatą Kornacką 
(25+).

Najlepsi badmintoniści grali 
w Suchedniowie
W suchedniowskiej hali sportowej rozegrano zawody 
badmintonowe z cyklu Grand Prix Polski Gold. Jest to 
jedna z najważniejszych imprez. W roku odbywają się 
tylko dwa takie turnieje i przyznanie jednego z nich dla 
Suchedniowa to duże wyróżnienie. Przez trzy dni, od 
piątku 17 listopada do niedzieli, w dwóch kategoriach 
wiekowych: junior młodszy i młodzik młodszy wystąpi-
ło prawie 160 zawodniczek i zawodników. Byli to najlep-
si badmintoniści w tych kategoriach wiekowych, zajmu-
jący w rankingach miejsca 1-24.
Orlicz reprezentowała piątka: Weronika Zięba w U-17 
oraz Alicja Więckowska, Joanna Wieckowska, Emilia 
Szumielewicz, Igor Jabłoński w U-13. Najlepiej zagrał 
nasz debel Joanna z Igorem, zajmując 9 miejsce. Ponad-
to Joanna w singlu zajęła 10 miejsce, a Alicja z Emilią 
grając w deblu były na 11 miejscu.
Wśród juniorów Weronika w swojej grupie zajęła trze-
cie miejsce, ale o kolejności pierwszej trójki decydowa-
ły gemy. W deblu grając z Oliwią Kocz (Tęcza Zagnańsk) 
zajęły 12 miejsce.

2:4 Tomasz Staszewski (78’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator (65’ Mateusz 
Sikora), Paweł Jarząb, Marcin Tacij, Hubert Janyst 
- Karol Świtowski (60’ Damian Kita), Mateusz Ra-
falski (84’ Kamil Olszewski), Piotr Mądzik (77’ Bar-
tosz Pająk), Grzegorz Skarbek - Tomasz Staszew-
ski, Piotr Solnica (88’ Mateusz Tumulec).

Puchar Gór Świętokrzyskich
Przez trzy dni trwał największy międzynarodowy 

turniej badmintonowy rozgrywany w województwie 
świętokrzyskim. Po raz 13 Puchar Gór Świętokrzyskich 
został zorganizowany w Suchedniowie, wcześniej był 
przeprowadzany w Kielcach. W uroczystym otwarciu 
uczestniczyli między innymi Karol Mądzik, święto-
krzyski kurator oświaty, Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskiego, Cezary Błach, bur-
mistrz Suchedniowa. 

Zaszczytną rolę odegrali najmłodsi zawodnicy Or-
licza: Kaja Ziółkowska, Gabrysia Winkler, Kacper 
Więckowski, Pola Andrzejewska, Jakub Dulemba, 
Filip Obarski, którzy wyprowadzali 250 uczestników 
zawodów, reprezentujących Polskę, Ukrainę -Nikołajew 
i Łotwę -Sigulda.

Dla suchedniowskich badmintonistów był to bardzo 
trudny turniej, ponieważ przyszło im rywalizować z za-
wodniczkami i zawodnikami mającymi dużo większe 
doświadczenie i umiejętności. A w przypadku naszych 
Julek, była jeszcze jedna trudność, ponieważ grały ze 
starszymi przeciwniczkami. Pomimo tego debel Julia 
Pająk/Julia Pajek przebił się do fazy pucharowej, po-
dobnie w singlu Pająk i co jest miłą niespodzianką Jo-
anna Więckowska. Wszyscy zajęli  miejsca w przedzia-
le 9-16.

Ponadto w barwach Orlicza wystąpili: Alicja Więc-
kowska, Emilia Szumielewicz, Andrzej Pięta, An-
toni Strzelec, Weronika Zięba, Aleksandra Paw-
lukiewicz, Łukasz Zolbach, Mikołaj Chrzanowski, 
Igor Jabłoński.

Słowa pochwały należą się organizatorom, którzy 
po raz kolejny udowodnili, że po mistrzowsku potra-
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Orlicz w czołówce tabeli
Piłkarze Orlicza zakończą rundę jesienną w górnej 

poowie tabeli, chociaż pozostał im do rozegrania zale-
gły mecz z Granatem. Aktualnie biało-niebiescy zajmu-
ją piate miejsce mając 24 punkty. Ich postawa na boisku 
była miłym zaskoczeniem dla kibiców. Pewnie, że mogo 
być lepiej, szkoda zwłaszcza straconych punktów w do-
liczonym czasie, ale nie zawsze mieli na to wpływ(!?). 
Jednak nie narzekajmy. Wiosna będzie ciekawa, ponie-
waż spadkiem do klasy A jest zagrozonych dużo drużyn. 
Podsumowanie rundy jesiennej senorów i drużyn mło-
dzieżowych w kolejnych numerach Gazety Suchedniow-
skiej i na Naszym Suchedniowie.

*Opatów, 5 listopada
OKS Opatów - Orlicz 2:2 (0:1)
0:1 Tomasz Staszewski (25’)
0:2 Tomasz Staszewski (53’ k.)
1:2 Kamil Dobrowolski (61’)
2:2 Damian Szewczyk (90’+3’)
skład: Robert Bilski - Michał Bator, Marcin Tacij, 
Hubert Janyst, Damian Kita (70’ Filip Czerwiński) - 
Karol Świtowski (80’ Mateusz Sikora), Mateusz Ra-
falski, Piotr Mądzik (86’ Adrian Solnica), Grzegorz 
Skarbek - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica

*Suchedniów, 12 listopada
Orlicz - Sparta Kazimierza Wielka 2:1 (0:0)
1:0 Mateusz Rafalski (49’)
1:1 Rafał Stępień (69’)
2:1 Mateusz Tumulec (90’+3’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator (74’ Mateusz 
Sikora), Paweł Jarząb, Marcin Tacij, Hubert Janyst 
- Karol Świtowski, Mateusz Rafalski (85’ Adrian 
Solnica), Piotr Mądzik (80’ Bartosz Pająk), Grze-
gorz Skarbek -  Damian Kita (87’ Mateusz Tumu-
lec), Piotr Solnica

*Starachowice, 18 listopada
Star - Orlicz 2:4 (1:2)
0:1 Hubert Janyst (15’)
0:2 Piotr Solnica (20’)
1:2 Mariusz Fabjański (32’)
1:3 Damian Kita (74’)
2:3 Mariusz Fabjański (76’)
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J. Lutek, W. Łakomiec, S. Malinowski, A. Miernik, W. 
Miernik, Z. Miernik, Z. Odelski, P. Relidzyński, P. Roż-
niakowska, J. Skrobot, T. Skrobot, Z. Sobek, K. Wątro-
biński, E. Wilk, J. Winiarska, C. Woś, H. Zolbach, Z. Zol-
bach, F. Żelazny.  
(Nasz Suchedniów z 27 stycznia 2015 r.)

Działacze PPS
W zakładach pracy Suchedniowa, głównie Szu-

lima vel Stanisława Starkego dawała o sobie znać 
Polska Partia Socjalistyczna. Do najaktywniejszych 
jej członków tej partii należeli: Stanisław Breszko, 
stolarz z Kruka; Ignacy Kowalik :Krysia” z Ostojowa, 
rozbrajał Austriaków w 1918 roku; Leon Kuszewski, 
giser z Kleszczyn, był aresztowany i siedział w wię-
zieniu; Władysław Kutwin, przewodniczący Związ-
ku Zawodowego z ul. E. Peck, siedział w więzieniu; 
Franciszek Lasota, giser z ul. Mickiewicza, członek 
Związku Zawodowego Metalowców; Antoni Lorens, 
w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Ame-
ryki; Stanisław Miernik z Ostojowa; Władysław Ney, 
mistrz ślusarski, rewolucjonista z 1905 roku, później-
szy producent „Stenów”; Henryk Odelski, późniejszy 
pracownik Kasy Chorych; Adam Pajek, działacz re-
wolucyjny z 1905 roku; Lucjan Pajek, działacz PPS; 
Stanisław Pawlikowski, murarz; Julian Pedryc, pre-
zes Związku Zawodowego Metalowców; Władysław 
Pomocnik, rozbrajał Austriaków w 1918 roku; Józef 
Pomorski, cieśla, wywiesił flagę na kominie w 1905 
roku; Józef Sokołowski, rozbrajał Austriaków w 1918 
roku; Feliks Tusznio z ul. Kościuszki, brał czynny udział 
w walkach; Władysław Szumilewicz, wybitny rewo-
lucjonista i organizator z 1905 roku, więzień Cytadeli, 
odznaczony; Gerwazy Tworzewski, aktywny działacz 
PPS, pracownik Kasy Chorych; Jan Wigura, adwokat, 
obrońca robotników; Karol Żak, sekretarz Związku 
Zawodowego Metalowców, rozbrajał Austriaków 
w 1918 roku.

Jak informują ludzie starzy, Maria Jasińska, Józe-
fa Kołodziejska i Stefania Lekston wykonały w 1905 
roku sztandar dla koła PPS i brały czynny udział 
w pochodach i manifestacjach organizowanych przez 
tę partię.  
(Nasz Suchedniów z 3 stycznia 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

NASZE DZIEDZICTWO

Wkroczenie bolszewików
do Suchedniowa

Przez lata w Suchedniowie 18 stycznia obchodzono 
jako dzień wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. 
Jednak na prawdziwe wyzwolenie musieliśmy czekać 
aż do 1989 roku.

Tamten pamiętny dzień, 18 stycznia 1945 roku opi-
sał ówczesny suchedniowski proboszcz ks. Władysław 
Muszalski: „W dniu dzisiejszym po trzydniowych wal-
kach w tej okolicy wkroczyli bolszewicy i wzięli miej-
scowość w posiadanie. W ciągu ubiegłych trzech dni 
były momenty dla ludności przykre. Zginęło od kul 
i bomb około 10 osób. Są poza tym ranni... Jedną 
z pierwszych czynności wojska bolszewickiego na te-
renie wyzwolonym było zarekwirowanie parafialnej 
bryczki do chorych. Zima łagodna i pogodna łagodzi 
sytuację ludności”.

Ten dzień pamięta również ówczesny mieszkaniec 
Baranowa Zygmunt Miernik - już 17 stycznia nad 
Suchedniów około godziny 15 od strony Skarżyska 
nadleciały kukuruźniki (radzieckie samoloty). Krąży-
ły nad miastem i bombardowały niemieckie pozycje. 
Na podwórku Sitarskich stały dwie polowe kuchnie, 
które między innymi były celem. Jedna z bomb spa-
dła na dom Sitarskich zabijając matkę z córką i oczy-
wiście zniszczyła budynek. W bliskiej odległości został 
zburzony dom Woźniaków. Na noc schroniliśmy się do 
piwniczki na ziemniaki. Około 5 rano, gdy wyszliśmy 
to w domu byli Ruscy i przesłuchiwali Niemca. Był 
starszy stopniem i prosił o darowanie życia, ale wy-
prowadzili go za stodołę i rozstrzelali. Później spali-
li jego dokumenty, ale ocalał portfel, który mam do 
dzisiaj. Ruscy szli całą szerokością ulicy od Skarżyska 
na Kielce. Pamiętam jak psy ciągnęły sanki, a żołnie-
rze szli w kamaszach i szukali „wodki”. Ojciec Jan dał 
im flaszkę, a wszyscy bali się Ruskich jeszcze gorzej niż 
Niemców. 
(Nasz Suchedniów z 18 stycznia 2015 r.)

Dawna szkoła w Ostojowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie 

jaka jest dzisiaj każdy wie, ale jaka była dawniej, 
zwłaszcza przed wojną i w czasie okupacji, o tym 
mogą tylko opowiedzieć najstarsi mieszkańcy naszej 
gminy. Jednym z nich jest Artur Wentkowski z Jędro-
wa, który uczęszczał do szkoły powszechnej w Osto-
jowie. Co ciekawe, przy budowie której miał współ-
udział Bolesław, dziadek Artura i Józefa Ożdżeńska, 
właścicielka młyna. Bolesław Wentkowski nie tyl-
ko był w komitecie budowy szkoły, ale przekazywał 
również drewno budowlane i deski na wyposażenie 

m.in.  na ławki, stoliki, biurka, a jego konie pracowały 
na szarwark.

Z lat nauki w szkole Artur Wentkowski pamięta, 
że otaczał ją żywopłot z morwy. Z rozrzewnieniem 
wspomina karmienie królików rasy angora, należą-
cych do kierowniczki Łyczkowskiej. Wychowawcą był 
Franciszek Gałczyński, który nie tylko uczył, ale i grał 
na skrzypcach, do dzisiaj pamięta melodię „Da moja 
Łysico”. Szkoła była 7-klasowa, a uczniowie do niej 
uczęszczający byli z Michniowa, Ostojowa, Berezowa, 
Jedrowa, co niejednokrotnie doprowadzało do waśni 
między nimi. Przeważnie na koniec roku szkolnego 
były wyrównywane „rachunki”, oczywiście dziew-
czynki w tych bijatykach nie brały udziału.

Zimy wtedy były mroźne, a sale lekcyjne niedo-
grzane. Kto pierwszy przyszedł do szkoły, ten zajmo-
wał miejsce w ławce najbliżej pieca kaflowego i w 
czasie lekcji mógł grzać plecy. Przy pogodzie kombi-
nowali, aby nie iść do szkoły. Z reguły zbierali się obok 
sklepu Hawliczka i tam namawiali kolegów, aby nie 
iść do „budy”, by tym samym zmniejszyć frekwencję 
– to skutkowało, ponieważ odwoływano lekcje ze 
względu na małą liczbę uczniów. Mogli wtedy oddać 
się zabawie na śniegu. W tamtym czasie często grano 
w karty, nawet w… kościele. Kiedyś na rekolekcjach 
w ostatnich ławkach grano w karty i naraz okrzyk „bij 
go trumfem” wywołał ogólną wesołość. (na podsta-
wie wspomnień Artura Wentkowskiego).  
(Nasz Suchedniów z 8 stycznia 2015 r.)

Przeżyli obozy zagłady
W dniu 27 stycznia 1945 roku został wyzwolo-

ny hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Bir-
kenau. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w roku 
2005 ONZ uchwaliła Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holocaustu. W tamtych ponurych dniach 
w obozach przebywało wielu Suchedniowian, wielu 
nie dane było wrócić. W obozach zginęło 38 Polaków 
i ok. 1200 Żydów z Suchedniowa. Udało się ustalić 
35 osoby, które wróciły (być może nie jest to kom-
pletna lista): J. Bujnowska, J. Cegliński, J. Dulęba, L. 
Flantowicz, A. Flasińska, Z. Gradowska, A. Gruba, K. 
Jasińska, A. Józaszek, W. Kabała, Z. Kątna, K. Krogu-
lec, E. Kroner, W. Kuszewski, B. Laskowski, W. Lorens, 
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fią przeprowadzać takie turnieje, o czym wyrażali się 
w samych superlatywach uczestnicy jak i goście impre-
zy. Gratulacje dla uczestników i do zobaczenia za rok.

Kolejne triumfy seniorów 
w badmintonie
W sobotę, 18 listopada w Zielonce k. Warszawy rozegra-
no Turniej Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2017. 
W zawodach wystartowali suchedniowianie i jak zwy-
kle należeli do najlepszych w swoich kategoriach wie-
kowych.

Na najwyższym stopniu podium stanął nasz debel Sta-
nisław Wikło/Zbigniew Przyjemski (45+). Wikło jeszcze 
raz był poza konkurencją, tym razem w mikście (50+), 
gdzie jego partnerką była Maria Brzeźnicka.
Drugie miejsca wywalczyły Monika Janduła i Joanna 
Stobiecka w deblu (25+) i Tomasz Stopa z Jakubem Fir-
lusem (35+), a trzecie Karolina Olejarz z Agatą Kornacką 
(25+).

Najlepsi badmintoniści grali 
w Suchedniowie
W suchedniowskiej hali sportowej rozegrano zawody 
badmintonowe z cyklu Grand Prix Polski Gold. Jest to 
jedna z najważniejszych imprez. W roku odbywają się 
tylko dwa takie turnieje i przyznanie jednego z nich dla 
Suchedniowa to duże wyróżnienie. Przez trzy dni, od 
piątku 17 listopada do niedzieli, w dwóch kategoriach 
wiekowych: junior młodszy i młodzik młodszy wystąpi-
ło prawie 160 zawodniczek i zawodników. Byli to najlep-
si badmintoniści w tych kategoriach wiekowych, zajmu-
jący w rankingach miejsca 1-24.
Orlicz reprezentowała piątka: Weronika Zięba w U-17 
oraz Alicja Więckowska, Joanna Wieckowska, Emilia 
Szumielewicz, Igor Jabłoński w U-13. Najlepiej zagrał 
nasz debel Joanna z Igorem, zajmując 9 miejsce. Ponad-
to Joanna w singlu zajęła 10 miejsce, a Alicja z Emilią 
grając w deblu były na 11 miejscu.
Wśród juniorów Weronika w swojej grupie zajęła trze-
cie miejsce, ale o kolejności pierwszej trójki decydowa-
ły gemy. W deblu grając z Oliwią Kocz (Tęcza Zagnańsk) 
zajęły 12 miejsce.

2:4 Tomasz Staszewski (78’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator (65’ Mateusz 
Sikora), Paweł Jarząb, Marcin Tacij, Hubert Janyst 
- Karol Świtowski (60’ Damian Kita), Mateusz Ra-
falski (84’ Kamil Olszewski), Piotr Mądzik (77’ Bar-
tosz Pająk), Grzegorz Skarbek - Tomasz Staszew-
ski, Piotr Solnica (88’ Mateusz Tumulec).

Puchar Gór Świętokrzyskich
Przez trzy dni trwał największy międzynarodowy 

turniej badmintonowy rozgrywany w województwie 
świętokrzyskim. Po raz 13 Puchar Gór Świętokrzyskich 
został zorganizowany w Suchedniowie, wcześniej był 
przeprowadzany w Kielcach. W uroczystym otwarciu 
uczestniczyli między innymi Karol Mądzik, święto-
krzyski kurator oświaty, Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskiego, Cezary Błach, bur-
mistrz Suchedniowa. 

Zaszczytną rolę odegrali najmłodsi zawodnicy Or-
licza: Kaja Ziółkowska, Gabrysia Winkler, Kacper 
Więckowski, Pola Andrzejewska, Jakub Dulemba, 
Filip Obarski, którzy wyprowadzali 250 uczestników 
zawodów, reprezentujących Polskę, Ukrainę -Nikołajew 
i Łotwę -Sigulda.

Dla suchedniowskich badmintonistów był to bardzo 
trudny turniej, ponieważ przyszło im rywalizować z za-
wodniczkami i zawodnikami mającymi dużo większe 
doświadczenie i umiejętności. A w przypadku naszych 
Julek, była jeszcze jedna trudność, ponieważ grały ze 
starszymi przeciwniczkami. Pomimo tego debel Julia 
Pająk/Julia Pajek przebił się do fazy pucharowej, po-
dobnie w singlu Pająk i co jest miłą niespodzianką Jo-
anna Więckowska. Wszyscy zajęli  miejsca w przedzia-
le 9-16.

Ponadto w barwach Orlicza wystąpili: Alicja Więc-
kowska, Emilia Szumielewicz, Andrzej Pięta, An-
toni Strzelec, Weronika Zięba, Aleksandra Paw-
lukiewicz, Łukasz Zolbach, Mikołaj Chrzanowski, 
Igor Jabłoński.

Słowa pochwały należą się organizatorom, którzy 
po raz kolejny udowodnili, że po mistrzowsku potra-
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Orlicz w czołówce tabeli
Piłkarze Orlicza zakończą rundę jesienną w górnej 

poowie tabeli, chociaż pozostał im do rozegrania zale-
gły mecz z Granatem. Aktualnie biało-niebiescy zajmu-
ją piate miejsce mając 24 punkty. Ich postawa na boisku 
była miłym zaskoczeniem dla kibiców. Pewnie, że mogo 
być lepiej, szkoda zwłaszcza straconych punktów w do-
liczonym czasie, ale nie zawsze mieli na to wpływ(!?). 
Jednak nie narzekajmy. Wiosna będzie ciekawa, ponie-
waż spadkiem do klasy A jest zagrozonych dużo drużyn. 
Podsumowanie rundy jesiennej senorów i drużyn mło-
dzieżowych w kolejnych numerach Gazety Suchedniow-
skiej i na Naszym Suchedniowie.

*Opatów, 5 listopada
OKS Opatów - Orlicz 2:2 (0:1)
0:1 Tomasz Staszewski (25’)
0:2 Tomasz Staszewski (53’ k.)
1:2 Kamil Dobrowolski (61’)
2:2 Damian Szewczyk (90’+3’)
skład: Robert Bilski - Michał Bator, Marcin Tacij, 
Hubert Janyst, Damian Kita (70’ Filip Czerwiński) - 
Karol Świtowski (80’ Mateusz Sikora), Mateusz Ra-
falski, Piotr Mądzik (86’ Adrian Solnica), Grzegorz 
Skarbek - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica

*Suchedniów, 12 listopada
Orlicz - Sparta Kazimierza Wielka 2:1 (0:0)
1:0 Mateusz Rafalski (49’)
1:1 Rafał Stępień (69’)
2:1 Mateusz Tumulec (90’+3’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator (74’ Mateusz 
Sikora), Paweł Jarząb, Marcin Tacij, Hubert Janyst 
- Karol Świtowski, Mateusz Rafalski (85’ Adrian 
Solnica), Piotr Mądzik (80’ Bartosz Pająk), Grze-
gorz Skarbek -  Damian Kita (87’ Mateusz Tumu-
lec), Piotr Solnica

*Starachowice, 18 listopada
Star - Orlicz 2:4 (1:2)
0:1 Hubert Janyst (15’)
0:2 Piotr Solnica (20’)
1:2 Mariusz Fabjański (32’)
1:3 Damian Kita (74’)
2:3 Mariusz Fabjański (76’)
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318. Barański Dariusz (M 30 - 114) - 49,24
400. Miernik Maciej (M 30 - 147) - 51,29
416. Bąk Mateusz (M 20 - 85) - 51,48
441. Bolechowska-Paszkiel Luiza (K 30 - 19) - 52,18
474. Materek Izabela (K 20 - 22) - 52,54

W niedzielę, 12 listopada w Skarżysku odbył się II Po-
wiatowy Bieg Niepodległości. Wśród 110 uczestników, 
którzy ukończyli bieg byli również reprezentanci Su-
chedniowa. Najszybciej trasę pokonał Iveruk Myahaylo 
- 32,44. Z naszych tradycyjnie już najszybciej pobiegł 
Piotr Chmiel. Na mecie dla najlepszych były nagrody, 
a każdy z biegaczy otrzymał pamiątkowy medal.
4. Chmiel Piotr (M 4 - 2) - 35,37
52. Kania Grzegorz (M 3 - 12) - 48,46
60. Piasta Waldemar (M 4 - 19) - 50,15
88. Woś Daniel (M 3 - 21) - 56,58
89. Piasta Justyna (K 2 - 6) - 57,33

Wieści spod siatki
W poniedziałek, 30 października w suchedniowskiej 

hali sportowej zostały rozegrane derby powiatu skarży-
skiego w siatkówce. W meczu o mistrzostwo III ligi Orlicz 
wygrał z  STS Skarżysko po pięciosetowej walce.

Orlicz - STS 3:2 (25:20, 23:25, 25:12, 25:27, 15:9)
Orlicz: Garbala, Zatorski, Grabda, Wiśniewski, 

Adamczyk, Marszałek, Nowak, Glijer, Działowski, 
Dróżdż, Makuch.

Sędziowali: Mateusz Witkowski, Karolina Pokusa.

W poniedziałek, 13 listopada ponownie w Suche-
dniowie, siatkarze Orlicza wygrali z SMS Ostrowiec 
Świętokrzyski. Tym razem biało-niebieskim wystarczyły 
cztery sety. Najwięcej emicji było w ostatnim, który za-
kończył się wynikiem 26:24.

Orlicz - SMS Ostrowiec 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 26:24)

We wtorek, 21 listopada siatkarze trzecioligowego 
Orlicza rozegrali mecz mistrzowski w Kielcach. Ich rywa-
lem były rezerwy Dafi Społem. Gospodarze byli fawory-
tem i nie zawiedli swoich kibiców. Biało-niebiescy tylko 
w drugim secie nawiązali w miarę wyrównaną walkę, 
kiedy prowadzili 7:4. Ale szybko wszystko wróciło do 
normy, kielczanie zdobyli pod rząd 7 punktów i już nie 
dali się dogonić.

Dafi Społem Kielce - ORLICZ 3:0 (25:12; 25:20; 25:15).
Orlicz: Garbala, Kowalski A., Wiśniewski, Zator-

ski, Kowalski R., Grabda, Marszałek, Dróżdż, Dzia-
łowski.

Pingpongowe wieści
Micha Majcher grał w Grand Prix Juniorów

W Brzegu Dolnym, w dniach 21-22 października od-
był się pierwszy w tym sezonie turniej z serii Grand Prix 
w kategorii juniorów. Reprezentant STS Orlicza 1924 Mi-
chał Majcher nie miał szczęścia w losowaniu i trafił na 
wyżej notowanych przeciwników w grupie. Michał mu-
siał uznać wyższość rywali i ostatecznie zajął miejsce 
w przedziale 57-64. 

Majcher i Mazurek grali w Gdańsku
Zawodnicy STS Orlicz 1924 zadebiutowali w turnie-

ju Grand Prix Seniorów w tenisie stołowym rozgrywa-
nym w dniach 27-29 października w Gdańsku. Bartosz 
Majcher i Wiesław Mazurek, jako zwycięzcy Grand 
Prix w województwie świętokrzyskim mieli zapewnio-
ny udział w turnieju głównym. Niestety w starciu z naj-
lepszymi w Polsce, nie udało im się wyjść z grup elimi-
nacyjnych, gdzie zajęli trzecie lokaty. Ostatecznie zostali 
sklasyfikowani w przedziale miejsc 57-64.

Michał Majcher wygrał po raz drugi!
W sobotę, 5 listopada w Bilczy został rozegrany II Tur-

niej Grand Prix Juniorów województwa świętokrzyskie-
go w tenisie stołowym. Klub STS Orlicz 1924 reprezen-
tował Michał Majcher, który wygrał wszystkie mecze, 
tracąc tylko jednego seta(!).

Michał wygrał z Gabrielem Wąsikiem (Orlęta Bilcza) 
3:0, Pawłem Rożkiem (Polonia Białogon Kielce) 3:0 oraz 
w finale z Szymonem Cioskiem (Radość Porzecze) 3:1. 
Pierwsza lokata dała Michałowi awans do II Grand Prix 
Polski w Ostródzie. Gratulujemy!

Biegi Niepodległości
W Warszawie w sobotę, 11 listopada o godzinie 11.11 

już po raz 29. został rozegrany Bieg Niepodległości. Na 
starcie stanęło ponad 18 tysięcy biegaczy, którzy mieli 
do pokonania dystans 10 kilometrów. Najszybciej tra-
sę pokonał Arkadiusz Gardzielewski 30,03. Tradycyjnie 
miał swoich reprezentantów Suchedniów, z których naj-
szybciej pobiegł Bartosz Witkowski.
2320. Bartosz Witkowski (M 20 - 536) - 45,18
3431. Michał Grabowski (M 30 - 1320) - 47,35
3500. Grzegorz Kania (M 30 - 1337) - 47,41
8238. Daniel Woś (M 30 - 2660) - 54,45
8606. Karolina Orzechowska (K 30 - 639) - 55,18

W niedzielę, 12 listopada o godzinie 11.11 ruszył X 
Bieg Niepodległości w Kielcach. Na starcie stanęła re-
kordowa liczba uczestników 951, a bieg ukończyło 945. 
Najszybciej pobiegł Dawid Kubiec 32,36. Dziesięcioki-
lometrową trasę pokonali również suchedniowianie, 
a najszybciej Michał Gałczyński reprezentujący Su-
chedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów.
71. Gałczyński Michał (M 30 - 27) - 42,08
103. Łakomiec Tomasz (M 30 - 41) - 43,29
314. Banasik Marcin (M 30 - 111) - 49,24

STS Orlicz 1924 liderem
Zwycięstwo w Wąchocku

W sobotę, 4 listopada tenisiści stołowi STS Orlicz 1924 
rozegrali drugi mecz o mistrzostwo II ligi. Tym razem 
grali na wyjeździe w Wąchocku z Meteorem II, ale to im 
nie przeszkodziło i rozgromili gospodarzy 10:0. Bartosz 
Majcher, Paweł Włodyka, Piotr Odelski i Michał 
Majcher oddali tylko jednego seta w pojedynku Wło-
dyka - Dariusz Żołądek (3:1).

Dublet dla Orlicza 1924
W niedzielę, 5 listopada pingpongiści STS Orlicz 1924 

w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie roze-
grali dwa mecze o mistrzostwo II ligi tenisa stołowego. 
W pierwszym pojedynku zmierzyli się z dotychczaso-
wym liderem Orlętami Bilcza, który do tego spotkania 
miał komplet zwycięstw.

Piszę do tego spotkania, ponieważ Orlicz wygrał 9:1. 
Po dwa punkty zdobyli: Paweł Włodyka wygrywając 
ze Stochmalem Maciejem 3:2 i ze Stochmalem Micha-
łem 3:0 oraz Piotr Odelski z Pawłem Gola 3:1 i z Krzysz-
tofem Gola 3:0. Po jednym punkcie dołożyli: Wiesław 
Mazurek wygrywając z Błażejem Gola 3:2, Błażej Maj-
cher z Michałem Stochmalem 3:1, Michał Majcher 
z Pawłem Gola 3:1 oraz dwa deble B. Majcher/Włody-
ka i Odelski/Mazurek. Jedyny przegrany pojedynek 
zanotował Bartosz Majcher.

W tym samym składzie STS Orlicz 1924 zmierzył się 
w drugim meczu z Orlętami II Bilcza. Tu już poszło gła-
dziej, ponieważ dziewięć gier zakończyło się wynikiem 
3:0 dla naszych, a tylko w jednej było 3:1. Całe spotkanie 
10:0 dla Orlicza.

Piąte zwycięstwo
Pięć meczów i komplet punktów. Pingpongiści STS 

Orlicz 1924 idą od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym ra-
zem w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Osto-
jowie suchedniowianie podejmowali Polonię-Białogon 
Kielce, trzeci zespół II ligi tenisa stołowego.

Goście wygrali tylko dwa pojedynki, pozostałe zakoń-
czyły się na korzyść naszych zawodników, w większości 
3:0. Jak powiedział prezes Maciej Glijer, celem klubu 
jest wywalczenie mistrzostwa, a później walka o I ligę. 
Jak na razie wszystko idzie dobrą drogą.
STS Orlicz 1924 - Polonia-Białogon Kielce 8:2
Paweł Włodyka wygrał z Michałem Brachą i Grzego-
rzem Sosnowskim po 3:0; Bartosz Majcher wygrał 
z Sosnowskim 3:0 i Brachą 3:1; Wiesław Mazurek wy-
grał z Maciejem Mędreckim i Maksymem Chudzickim po 
3:0; deble Włodyka/Majcher B. i Mazurek/Majcher 
M. wygrały po 3:0. Jedynie Michał Majcher przegrał 
z Chudzickim 0:3 i Emil Tokarczyk z Mędreckim 1:3.

Tabela (pierwsza czwórka):
1. STS Orlicz 1924  - 5  10  47:3
2. Orlęta                  - 5  8  36:14
3. Polonia Białogon - 5  7  35:15 
4. Meteor Wąchocki - 4  5  24:16
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Chmiel mistrzem Polski

W niedzielę, 29 października odbył się XXXV Toruń 
Maraton. W bardzo ciężkich warunkach, przy padającym 
deszczu, przechodzącym czasami w grad oraz potężnym 
wietrze - łamał gałęzie drzew, a nawet je wywracał - 
z dystansem 42,195 km uporało się 538 uczestników, 
w tym Piotr Chmiel. Nasz najlepszy maratończyk i tym 
razem uplasował się w czołówce, z czasem 2.46,55 zajął 
7. miejsce. Ale już w swojej kategorii wiekowej 45-49 był 
pierwszy i zdobył tytuł Mistrza Polski w Maratonie We-
teranów. Gratulujemy!

Ola Pająk dwa razy trzecia
Od piątku, 20 października w Zielonce k. Warszawy 

trwał międzynarodowy turniej w badmintona „XVII Ma-
zovia Junior Cup 2017”. Tradycyjnie w zawodach uczest-
niczyli reprezentanci Orlicza, z których najlepiej spisała 
się Aleksandra Pająk, kończąc dwukrotnie rywalizację 
w półfinałach.

W grach pojedynczych Aleksandra Pająk w półfi-
nale przegrała z Weroniką Górniak (Milenium Warsza-
wa) 0:2 (-16, -20), i w klasyfikacji końcowej zajęła trzecie 
miejsce. Tę samą lokatę Ola wywalczyła z Beatą Mycek 
(Stal Nowa Dęba) w deblu, gdzie w grze o finał uległy 
parze Anastasiya Khomich/Ulyana Volskaya (ABRM War-
szawa) 0:2 (-14, -11).

Do ćwierćfinału dotarła Weronika Zięba z Oliwią 
Kocz (Tęcza Zagnańsk), przegrywając walkę o półfinał 
z Dominiką Chojnacką/Zuzanną Jankowską (Feniks Kę-
dzierzyn Koźle) 0:2 (-5, -15). Ponadto Weronika zajęła 
drugie lokaty w grupach eliminacyjnych, w singlu  i mik-
ście z Andrzejem Piętą.

Andrzej w singlu, w pierwszej rundzie uległ Jakubowi 
Matłoka (Lotka Ostrów Wlkp.) 0:2 (-13, -16).

W fazie grupowej zakończyła swoje występy Joan-
na Więckowska w singlu i mikście z Igorem Jabłoń-
skim. Z kolei Igor przegrał grę o ćwierćfinał z Krzyszto-
fem Podkowińskim (Hubal Białystok) 0:2 (-9, -12).

Memoriał Cioska i Kutwina
W sobotę, 28 października w suchedniowskiej hali 

sportowej odbył się Memoriał Cioska i Kutwina w bad-
mintonie. W zawodach uczestniczyło ponad 70 zawod-
niczek i zawodników z polskich klubów oraz grupa 
z Ukrainy. Bardzo dobrze zagrali reprezentanci Orlicza 
w kategorii elita i młodzika, stając wielokrotnie na po-
dium. Trzykrotnie na najwyższym stopniu podium sta-
wała Julia Pajek, a dwukrotnie Zuzanna Glijer. W su-
mie dla Orlicza sześć razy przypadło pierwsze miejsce.
Elita

W grze pojedynczej kobiet zwyciężyła Zuzanna Gli-
jer pokonując w finale Aleksandrę Białek (Start Wideł-
ka) 2:1 (-19, 12, 12). Grały jeszcze Izabela Pajek i Ka-
tarzyna Zięba, ale nie wyszły z grupy. W rywalizacji 
mężczyzn suchedniowianin Tomasz Persona reprezen-
tujący AZSAGH Kraków zajął trzecie miejsce. Miłosz 
Miernik grał w eliminacjach grupowych.

W grach podwójnych pierwsze miejsce wywalczyła 
Izabela Pajek z Dominiką Guzik-Płuchowską (AZSA-
GH), a trzecie Zuzanna Glijer z Aleksandra Kołodziej 
(AZSUM Łódź). Wśród mężczyzn wygrała para Tomasz 
Persona/Michał Suski (AZSWAT Warszawa) przed Mar-
cinem Wnukiem i Michałem Kaźmierczakiem (Feniks 
Kędzierzyn-Koźle). W rozgrywkach grupowych grali 
jeszcze Krzysztof Glijer i Miłosz Miernik.

W mikście triumfowali Krzysztof Glijer/Zuzanna 
Glijer wygrywając w finale z Radosławem Wróblem 
(Vol-Trick Kępno)/Izabelą Pajek 2:1 (-16, 12, 11).
Młodzik

Gra pojedyncza to sprawa zawodniczek Orlicza. Zwy-
ciężyła Julia Pajek przed Weroniką Ziębą i Aleksan-
drą Pawlukiewicz. Grały jeszcze Alicja Więckowska, 
Urszula Markiewicz, Joanna Więckowska, Kaja 
Ziółkowska, Emilia Szumielewicz. Wśród chłopców 
rywalizowali: Andrzej Pięta, Łukasz Zolbach, Igor 
Jabłoński, Dawid Piwowarczyk.

W deblu zwyciężyły Julia Pajek/Joanna Kulawik 

(AZSUW), przed Aleksandrą Pawlukiewicz/Weroni-
ką Ziębą, a czwarte miejsce przypadło dla Emilii Szu-
mielewicz i Joanny Więckowskiej.

W mikście  wygrali Piotr Tomaszewski (UKS Morawi-
ca)/Julia Pajek. W grupie grali jeszcze: Igor Jabłoński 
z Joanną Więckowską, Andrzej Pięta z Weroniką 
Ziębą oraz Aleksandra Pawlukiewicz i Antoni Strze-
lec (Tęcza Zagnańsk).

Wiktoria i Iza na podium
W Warszawie został rozegrany 14 Otwarty War-

szawski Festiwal Badmintona. Tradycyjnie w tym sil-
nie obsadzonym międzynarodowym turnieju wystą-
pili reprezentanci Orlicza. Najlepiej zagrała Wiktoria 
Dąbczyńska, która dwa razy stawała na najwyższym 
stopniu podium - w singlu i w deblu z Aleksandrą Gosz-
czyńską. Drugie miejsce wywalczyła Izabela Pajek ze 
swoim partnerem Radosławem Wróblem w mikście.

Ponadto w zawodach dobre występy zanotowali 
Aleksandra Pająk i Miłosz Miernik w juniorach oraz 
Julia Pająk, Julia Pajek, Weronika Zięba i Andrzej 
Pięta w młodzikach, ale zabrakło im szczęścia w decy-
dujących pojedynkach.

Staszewski bije rekordy   
Orlicza

Napastnik Orlicza Tomasz Staszewski pisze histo-
rię klubu. W ubiegłym sezonie strzelając 26 goli stał się 
najskuteczniejszym zawodnikiem pod względem strze-
lonych bramek w jednym sezonie. W tegorocznych roz-
grywkach w dalszym ciągu utrzymuje świetną dyspozy-
cję strzelecką. W meczu ze Starem Starachowice strzelił 
14 bramkę w rundzie jesiennej, która jest zarazem jego 
40. trafieniem w barwach biało-niebieskich.

Tomasz Staszewski tym samym trafił do klubu 
„40”, a więc piłkarzy, którzy strzelili 40 i więcej bramek 
dla Orlicza. Jest 19 zawodnikiem w tym elitarnym towa-
rzystwie, tyle samo goli mają jeszcze Zbigniew Zega-
dło i Michał Kubiec. Najskuteczniejszym strzelcem jest 
Piotr Adwent - 91. „Stasiu”, gdy utrzyma swoją dyspo-
zycję, jeszcze w tym sezonie może wejść do dziesiątki. 
Ale już pod jednym względem pobił rekord Orlicza i za-
pisał się w jego historii. Jest pierwszym piłkarzem, któ-
ry na strzelenie 40 bramek potrzebował tylko 39 me-
czów(!), a więc ma skuteczność ponad jednej bramki na 
mecz. Gratulujemy i czekamy na kolejne rekordy!
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