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* burmistrz uzyskał absolutorium,
* zapraszamy na IV Igrzyska Sportowe 

do Michniowa,
* większe szanse na zakończenie budowy 

Mauzoleum w Michniowie,
* trzy dekady pracy na rzecz przedsiębiorców,
* harmonogram zajęć w ramach projektu 

Szkoła Liderów 60+,
* w przedszkolu i w szkołach oraz wydarzenia 

sportowe. 

W numerze m.in.
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Są pieniądze na odmulenie zalewu
1 czerwca wojewoda świę-

tokrzyski Agata Wojtyszek 
wręczyła burmistrzowi Suche-
dniowa Cezaremu Błachowi 
promesę przyznającą 3.198.000 
zł na odmulenie suchedniow-
skiego zalewu. Czekaliśmy na to 
niemal 4 miesiące, teraz czas jest 
na wagę złota.

Czytaj na str. 2

Medal „Pro Patria” dla Gminy Suchedniów
Na polanie na Wykusie 

w dniu 17 czerwca 2017 
roku odbyły się uroczy-
stości upamiętniające do-
wódców Zgrupowań Par-
tyzanckich Armii Krajowej 
Jana Piwnika Ponurego oraz 
Eugeniusza Kaczyńskiego 
Nurta. W ich trakcie Gminę 
Suchedniów uhonorowano 
medalem Pro Patria.

Czytaj na str. 12-13

To był radosny Dzień Dziecka

Symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta przez burmistrza Ceza-
rego Błacha na ręce wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej  
Patrycji Gryz rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Suche-
dniowie.         Czytaj na str. 10-11

Zabawa z wędką już po raz 39

W niedzielę 11 czerwca nad zalewem rejowskim w Skarżysku-Kamiennej 
(nasz zalew oczekuje na remont) odbyły się 39. już zawody wędkarskie Za-
bawa z wędką, które organizuje z okazji Dnia Dziecka suchedniowskie koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego.               Czytaj na str. 14
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Wydarzenia

1 czerwca wojewoda świętokrzyski Agata 
Wojtyszek wręczyła burmistrzowi Suchednio-

wa Cezaremu Błachowi promesę przyznają-
cą 3.198.000 zł na odmulenie suchedniowskie-
go zalewu. Czekaliśmy na to niemal 4 miesiące 
od chwili ogłoszenia tej informacji na konferen-
cji prasowej posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

W międzyczasie spuszczona została woda z zale-
wu, odłowiono ryby, trwały prace przygotowaw-
cze.

Czasu na zrealizowanie tego zadnia jest mało, 
co przyznała nawet w swej wypowiedzi pani wo-
jewoda. –Przed panem, panie burmistrzu teraz 

Są pieniądze na odmulenie zalewu
karkołomne zadanie, aby inwestycję zrealizować 
do końca roku – powiedziała Agata Wojtyszek.

Przetarg na wykonawcę powinien zostać roz-
strzygnięty do połowy lipca, gdyż do 28 lipca 
gmina musi podpisać umowę z wojewodą o prze-
kazaniu dotacji. Dziękując wszystkim osobom 
zaangażowanym w działania mające na celu 
przyznanie dotacji burmistrz zaznaczył, że teraz 
najważniejsza jest pogoda oraz dobry wykonaw-
ca. Wówczas w czasie 2-3 miesięcy prace powin-
ny zostać wykonane.

Przy podpisaniu umowy, która miała miejsce 
w Kuźnicy, padło wiele ciepłych słów pod adre-
sem osób, zaangażowanych w te starania. Zali-

czyć do nich trzeba samorząd Suchedniowa, któ-
ry rozpoczął starania  w tej kwestii, mieszkańców 
miasta, panią wojewodę, posłanki Marię Zubę 
i Annę Krupkę, asystenta krajowego europoseł 
Beaty Gosiewskiej Agnieszkę Buras oraz peł-
nomocnika wojewody ds. usuwania skutków klę-
ski żywiołowych Jacka Sułka. 

Miejmy nadzieję, że zadanie, które jest dopie-
ro I etapem pracy przy suchedniowskim zalewie, 
uda się zrealizować i że data, 1 czerwca – Dzień 
Dziecka – w przyszłości przyczyni się do zwięk-

szenia możliwości rekreacji i wypoczynku miesz-
kańców miasta i okolicy.

Jacenty Kita
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Rusza remont szkoły
4.116.533 złotych będzie kosztował remont szkoły przy ul. Szarych Szeregów, ale burmistrz będzie prosił radę miejską o zwiększenie środków na tę in-

westycję, gdyż w budżecie na ten rok zaplanowano mniejszą kwotę. Jednak, z uwagi na wdrażaną reformę oświaty, wydaje się, że decyzja rady powinna 
być pozytywna.

Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma – Hotex – ale jest ona – tak się wydaje – firmą solidną. Realizowała wiele znaczących inwestycji m.in. na UJK 
w Kielcach, w szpitalach. 

Jak informuje burmistrz Cezary Błach pierwszy etap prac obejmujący przebudowę kuchni, stołówki i świetlicy zakończy się do 25 sierpnia. Drugi etap, 
o większym zakresie tj. termomodernizacja, wymiana rynien i centralnego ogrzewania skończyć się powinien do 15 września. Z uwagi na to, że będzie to 
już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, prace wykonywane będą w godzinach od 15.00 do 6.00.

W 2018 roku rozpocznie się trzeci etap, obejmujący montaż instalacji przeciwpożarowej, wymianę oświetlenia, posadzek i remont piwnic. Dalsza per-
spektywa to zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowa boisk.

(jaki)

Debata na temat lokalnego bezpieczeństwa
22 czerwca w sali na-

rad Komendy Powia-
towej Policji w Skarży-
sku- Kamiennej odbyła 
się debata społeczna pn. 
Porozmawiajmy o bez-
pieczeństwie – możesz 
mieć na nie wpływ. Jej 
uczestnicy rozmawiali na 
tematy związane z po-
prawą bezpieczeństwa 
na terenie powiatu skarżyskiego przy wykorzystaniu nowych narzędzi tj. Krajowej Mapy Zagrożenia 
Bezpieczeństwa oraz Aplikacji Moja Komenda. W spotkaniu brali udział m.in. burmistrz Suchedniowa 
Cezary Błach.

W trakcie dyskusji burmistrz zwrócił uwagę na kilka zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego w naszej gminie m.in. zwiększenia liczby patroli nad zalewem w Mostkach w se-
zonie letnim, w okolicy SSP w Ostojowie oraz Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, gdzie gromadzi się 
młodzież dewastując te obiekty (m.in. wybijając szyby).         (jaki)

W niedzielę, 25 czerwca, na Brzasku odbyły 
się uroczystości upamiętniające wymordowanie 

w tym miejscu 760. polskich patriotów w dniu 29 
czerwca 1940 roku.

Wzięli w nich udział kombatanci, harcerze, 

strzelcy, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, 
delegacje samorządów, szkół, a także żołnierze 
Wojska Polskiego z Centrum Szkoleni na Potrzeby 

Sił Pokojowych w Kielcach. 
Suchedniów reprezentował burmistrz Cezary 

Błach oraz poczet sztandarowy Gminy Suched-
niów.

Na komendę płk Henryka Czecha obok po-
mnika upamiętniającego zbrodnię wprowadzo-
no poczty sztandarowe, po czym odprawiono 
nabożeństwo w intencji ofiar hitlerowskiego be-
stialstwa. Mszy św. przewodniczył ks. Tadeusz 
Mazur w towarzystwie ks. Stanisław Wlazło 
i Łukasza Madeja. 

Po nabożeństwie odegrano Mazurka Dąbrow-
skiego, wysłuchaliśmy okolicznościowych prze-
mówień oraz występu młodzieży z ZSP nr 1 
w Skarżysku-Kamiennej, po czym delegacje zło-
żyły kwiaty.

Jacenty Kita

Pamięci 760. ofiar hitlerowskiego mordu
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Na sesji w dniu 22 czerwca Rada Miejska w Suchedniowie udzieliła jed-
nogłośnie absolutorium burmistrzowi Cezaremu Błachowi z wykona-
nia budżetu za 2016 rok.

Głosowanie poprzedziło wystąpienie skarbnik gminy Urszuli No-
wak, która odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Kielcach w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie ab-
solutorium oraz opinie komisji rady w tej sprawie. Przed głosowaniem 
pozytywną opinię komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium 
przedstawiła Ewa Gałczyńska, a przewodnicząca rady Małgorzata 
Styczeń opinię RIO w tej sprawie.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie absolutorium szerzej odniósł 
się do realizacji budżetu burmistrz Cezary Błach.

Dochody zrealizowano w kwocie 37.701.454,93 zł, tj. 104,9% tj. Jest to 
kwota wyższej o 12.712.921,11 zł, tj. 150,87% w porównaniu do wykona-
nia  2015 roku. W stosunku  do roku 2015, dochody bieżące 2016r zreali-
zowano w kwocie wyższej o 9.230.319,15 zł, dochody majątkowe o kwo-
tę 3.482.601,96 zł. Na tak radykalny wzrost dochodów bieżących miały 
głównie wpływ dotacje na zadania własne (500+; tj. około 3.947 tys. zł) 
oraz dochody ZGK (tj. 4.033.153,56 zł), który od 2016r rozlicza się z budże-
tem jako jednostka budżetowa. 

Plan wydatków został zrealizowany w 97,4% tj. w kwocie 34.521.108,41 
zł, tj. w kwocie wyższej o 10.430.400,55 zł niż w roku poprzednim. Udział 
inwestycji w wydatkach ogółem w roku 2016 wyniósł 5 % i został zreali-
zowany w 86,3%.

Rok 2016 był kolejnym, w którym spadło zadłużenie gminy. Na spła-
tę kredytów długoterminowych gmina wydała 700.000 zł (dodajmy, że 
rata w kwocie 900.000 zł za rok 2017 też już została zapłacona). W ostat-
nich trzech latach zadłużenie spadło łącznie z 15.050.000 zł  w 2014 roku 
(wskaźnik zadłużenia gminy 63,8%) do 13.850.000 zł na koniec 2016 roku 
(wskaźnik spadł do 36,7%).

Patrząc na strukturę wydatków w 2016 roku, największe pozycje sta-
nowią  oświata - 11.458.332,82 zł tj. 33,2% wydatków ogółem oraz opie-
ka społeczna -  9.247.997,55 zł tj. 26,8%.

Burmistrz podkreślił również fakt, że gmina za 2016 rok osiągnęła nad-
wyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie ponad 3 mln zł, podczas gdy 
jeszcze trzy lata wcześnie gmina miała deficyt.

A nadwyżka ta się przyda, gdyż właśnie ruszają duże inwestycje 
w mieście.

Już po głosowaniu burmistrz Cezary Błach podziękował pracowni-
kom magistratu, w szczególności skarbnik gminy Urszuli Nowak, za ca-
łoroczną pracę.

Jacenty Kita

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza



lipiec 2017 • Gazeta Suchedniowska 5

Suchedniowska
GazetaGazeta

Z PrAc rAdy Miejskiej

XXXIV sesja rady miejskiej odbyła się 22 
czerwca w suchedniowskiej Kuźnicy. Jej otwar-
cia dokonała przewodnicząca Małgorzata 
Styczeń, sekretarzem obrad był Paweł Sło-
ma. 

Po przyjęciu bez uwag porządku obrad głos 
zabrali zaproszeni na sesję goście. Jacek Uba 
poruszył bardzo istotną kwestię stanu technicz-
nego mostu na Dobrej Dróży. 

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań 
radnych Krzysztof Ślęzak powrócił do pisma 
rodziców SSP Nr 1 z postulatem, aby do czasu 
zakończenia remontu szkoły przy ul. Szarych 
Szeregów, dzieci tej szkoły nadal mogły się 
uczyć w dawnej Jedynce. Lidia Pikulska po-
nowiła pytanie o pustostan przy ul. Stokowiec 
oraz zwróciła uwagę na stan techniczny tej uli-
cy.

Odpowiedzi udzielił burmistrz Cezary Błach, 
który wyjaśnił, że pierwsze prace remontowe 
na moście już zostały poczynione, a na począt-
ku lipca odbędzie się wizja lokalna przedstawi-

cieli starostwa powiatowego w sprawie zmiany 
organizacji ruchu. Burmistrz dodał, że z uwagi 
na stan techniczny mostu na drodze z ul. Koszy-
kowej do Ostojowa, most ten został zamknięty.  
W związku z pismem dotyczącym SSP Nr 1 bur-
mistrz wystąpił do Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej z zapytaniem o możli-
wość przedłużenia pozwolenia na użytkowanie 
obiektu SSP Nr 1 do czasu zakończenia remon-
tu. Straż wyraziła zgodę tylko na użytkowanie 
parteru, w związku z powyższym cała szkoła-
od września zostaje przeniesiona na ul. Sza-
rych Szeregów.

W dalszej części obrad radni wysłuchali infor-
macji na temat przygotowania Gminy Suched-
niów do sezonu letniego (OSiR, Mostki) oraz 
sprawozdań rocznych z wykonania planu finan-
sowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Pawła II (przedstawiła je dyrektor 
Małgorzata Wiśniewska) oraz Suchedniow-
skiego Ośrodka Kultury Kużnica, które zaprezen-
tował dyrektor Andrzej Karpiński. 

Nowe stawki będą obowiązywały od 20 
sierpnia 2017 roku.
Stawki za dostarczanie wody:
1)  zł  3,45 netto/m³ dostarczanej wody – dla 

odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele 
bytowe w domach jednorodzinnych, rozli-
czanych w okresach dwumiesięcznych;

2)  zł 3,47 netto/m³  -  dla odbiorców zaopatry-
wanych w wodę na cele bytowe w domach 
jednorodzinnych i w budynkach wieloloka-
lowych oraz dla odbiorców będących samo-
rządowymi lub państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi, stowarzyszeniami  działa-
jącymi w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
rozliczanych w okresach jednomiesięcznych;

3)  zł 4,32 netto/m³ -  dla odbiorców zaopa-
trywanych na cele bytowe rozliczanych na 
podstawie przeciętnych  norm zużycia wody  
w okresach dwumiesięcznych

4)  zł 3,86  netto/m³ dostarczanej wody -dla od-
biorców prowadzących działalność gospo-
darczą, oraz dla pozostałych instytucji.

5)  zł 4,35 netto - stawka miesięcznej opłaty 

W części uchwałodawczej radni podjęli 
uchwały dotyczące: zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 
2017-2038 i zmian w budżecie Gminy Suched-
niów na rok 2017, określenia terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Suchedniów, wy-
rażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
oraz w sprawie dopłat do taryf, a także zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Suchedniowie.

(jaki)

abonamentowej dla odbiorców określonych 
w pkt. 1);

6)  zł 6,10  netto - stawka miesięcznej opłaty 
abonamentowej dla odbiorców określonych 
w pkt. 2) i 4),

7)  zł 7,00 netto - stawka miesięcznej opłaty 
abonamentowej dla odbiorców  określonych 
w pkt.3.

Stawki za ścieki:
1)  zł 5,43 netto/m³- dla odbiorców w domach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych odpro-
wadzających ścieki bytowe do sieci kana-
lizacyjnej, dla odbiorców będących samo-
rządowymi lub państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi oraz dla stowarzyszeń dzia-
łających w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu,

2)  zł 6,79 netto/ m³- dla odbiorców odprowa-
dzających ścieki przemysłowe i bytowe do 
sieci kanalizacyjnej, rozliczane na podstawie 
wskazań urządzenia pomiarowego lub zuży-
cia wody określonego zgodnie ze wskaza-
niami wodomierza głównego

Jednocześnie
1.  Obniża się cenę za zaopatrzenie w wodę do 

kwoty 2,77 zł netto za 1 m3  -  dla odbiorców 
określonych w § 1 pkt. 1 i pkt. 2.

2.  Obniża się cenę za odprowadzenie ścieków 
do kwoty 4,36 zł netto za 1 m3 – dla odbior-
ców określonych w § 2 pkt.1.

Do cen i opłaty określonych w § 1 - § 3 doli-
czany będzie podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
1.  Ustala się dopłatę z budżetu Gminy w wyso-

kości 0,68 zł netto do każdego m3  dostar-
czanej wody dla odbiorców określonych w § 
1 pkt. 1.

2.  Ustala się  dopłatę z budżetu Gminy w wy-
sokości 0,70 zł netto do każdego m3 dostar-
czanej wody dla odbiorców określonych w § 
1 pkt. 2. 

3.  Ustala się dopłatę z budżetu Gminy w wyso-
kości 1,07 zł netto do każdego m3 ścieków 
odprowadzanych przez odbiorców określo-
nych w § 2 pkt. 1. 

Stawki za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Za nami XXXIV sesja rady miejskiej
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Rady seniorów są bardzo ważnym elementem 
włączenia nas do aktywnego działania na rzecz 
środowiska, w którym żyjemy. Tak naprawdę po-
winny być powoływane na wszystkich szczeblach 
administracji samorządowej, a nie tylko na naj-
niższym szczeblu, tj. gminy. 

W grudniu 2013 roku do ustawy o samorzą-
dzie wprowadzono zapis pozwalający na two-
rzenie Rad Seniorów.  Wprawdzie funkcjonowały 
one w Polsce już wcześniej. Od tego czasu moż-
na je powoływać na podstawie ustawy, w drodze 
uchwały powziętej przez Radę Gminy na wnio-
sek wójta, burmistrza lub prezydenta.  Zmiana 
ta spowodowała wzrost rangi rad oraz ich upo-
wszechnienie. Nie zmieniła jednak znacząco sta-
tusu prawnego tych ciał – nadal nie posiadają 
one osobowości  prawnej.

Do głównych celów Rady Seniorów należą in-
tegracja oraz wspieranie i reprezentowanie śro-
dowiska osób starszych, a także współpraca 
z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych 
spraw. Dodatkowo zadaniem rad jest współ-
praca z podmiotami działającymi na rzecz osób 
starszych możliwość wychodzenia z inicjatywą 
i składania wniosków zarówno do organu wyko-
nawczego, jak i uchwałodawczego, sygnalizując 
w ten sposób ważne z perspektywy osób star-
szych kwestie
ABC TWORZENIA RAD

Przede wszystkim, nie ma jednego modelu jej 
powoływania, a tym bardziej funkcjonowania. 

Rada to pewnego rodzaju eksperyment spo-
łeczny, w którym organy samorządowe i środo-
wiska senioralne sprawdzają swoje możliwości 
kooperacji i konstruktywnego działania na rzecz 
najstarszych mieszkańców.

Rady Seniorów pełnią funkcję przede wszyst-
kim konsultacyjną, przy czym żaden organ samo-
rządowy nie ma obowiązku traktować ich jako 
strony w procedowanych sprawach.

Podmiotem  inicjującym i prowadzącym proces 
tworzenia rady jest zazwyczaj wójt, burmistrz 
lub prezydent, natomiast formalną decyzję o jej 
powołaniu podejmuje Rada Gminy poprzez przy-
jęcie uchwały wraz z uzasadnieniem oraz statu-

tem. Musi on określać zakres kompetencji rady, 
a przede wszystkim długość kadencji, liczbę 
członków i sposób ich mianowania bądź wyboru. 

Należy dodać, wójt, burmistrz lub prezydent 
mogą także samodzielnie powołać Radę Senio-
rów i mianować do niej członków. 

Konsultacje społeczne
Organizacje, które nie są stricte senioralne, 

a mimo to realizują działania na rzecz osób star-
szych lub są zasilane pracą społeczną swoich 
członków-seniorów. Należy te środowiska włą-
czyć w proces konsultacji społecznych, zaprasza-
jąc je już do pierwszych rozmów o samym zamia-
rze utworzenia senioralnego samorządu. 

Na tak wczesnym etapie warto wspólnie usta-
lić przebieg procesu konsultacji, żeby od począt-
ku włączyć w ten proces wszystkich możliwych 
interesariuszy , a tym samym uniknąć wrażenia, 
że formuła konsultacji jest ustawiona przez naj-
silniejsze strony.

Konsultacje społeczne powinny polegać na or-
ganizacji otwartych debat partycypacyjnych pro-
wadzonych zarówno przez osoby z terenu gminy, 
jak i spoza regionu. 

Po opracowaniu statutu należy przekazać jego 
sformatowaną wersję zainteresowanym oso-
bom, prawnikowi, a także przedstawicielom lo-
kalnych instytucji publicznych.

Delegowanie/wybieranie
Członkowie Rady Seniorów mogą zostać do 

niej mianowani lub wybrani.
Mianuje się zazwyczaj, zgodnie ze statutem 

Rady, osoby należące do lokalnych organizacji 
działających na rzecz seniorów, a także repre-
zentantów wójta, burmistrza czy prezydenta 
lub/oraz Rady Gminy lub/oraz ważnych instytucji 
działających na rzecz osób starszych (np. Ośrodka 
Pomocy Społecznej czy Domy Kultury). 

Mianować można jednak również osoby, któ-
re same zgłoszą chęć do pracy w Radzie, i – je-
śli przewiduje to statut – zbiorą za swoją kandy-
daturą odpowiednią liczbę podpisów. Wówczas 
mogą być mianowane decyzją wójta, burmistrza 
lub prezydenta. 

Coraz więcej gmin decyduje się jednak na czę-
ściowe wybory, choć przybywa również takich, 
w których Rada Seniorów jest w całości powoły-
wana w drodze wyborów

OSOBOWOŚĆ PRAWNA
Rady Seniorów, w odróżnieniu od stowarzy-

szeń czy fundacji, nie są organizacjami pozarzą-
dowymi. Nie są jednak też jednostkami gminny-
mi. Nie posiadają osobowości prawnej. Nie mogą 
być stroną umów przewidujących zobowiązania 
finansowe. Nie mogą też mieć własnego budże-
tu – nie jest jednak prawdą, że nie mogą dyspo-
nować własnymi pieniędzmi. Jeśli Rada pozyska 
środki – np. ze składek – może nimi nieformalnie 
zarządzać… 
RADY SENIORÓW NA CO DZIEŃ

Statuty zwykle powierzają obsługę admini-
stracyjną i techniczną wybranemu wydziało-
wi urzędu miasta lub jednostce samorządowej 
za przykład:
•	 w	Poznaniu	realizatorem	uchwały	powołującej	

radę jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta,

•	 w	 Radomiu	 –	Wydział	Współpracy	 z	 Organi-
zacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecz-
nych Urzędu, 

•	 w	 Lublinie	 zaś	 Lubelskie	 Centrum	 Aktywno-
ści Obywatelskiej.
Najczęściej w ramach powołanej komórki 

może działać biuro rady, gromadzona jest doku-
mentacja, tu też odbywają się dyżury radnych. 
W tym miejscu powoływany jest też pracownik, 
który koordynuje pracę rady, prowadzi jej doku-
mentację, dba o miejsce, w którym odbywają się 
sesje. 

Istotnym elementem funkcjonowania rady są 
dyżury jej członków, które dają okazję do spotkań 
z mieszkańcami, zapewniając stały przepływ in-
formacji pomiędzy radą a mieszkańcami gminy. 

Rady seniorów mogą być ważnym elementem 
lokalnych wspólnot samorządowych. Dzięki nim 
osoby starsze mogą rozwijać się jako obywatele 
i mieć wpływ na decyzje ich dotyczące. Z kolei 
lokalni decydenci mogą podejmować trafniejsze 
decyzje, angażując równocześnie coraz liczniej-
szą grupę mieszkańców.  Należy przy tym pamię-
tać, by powołanie rady seniorów było – być może 
pierwszym, ale nie jedynym – elementem lokal-
nej polityki wobec osób starszych. 

Tylko strategiczne myślenie w tym obszarze 
i zapewnienie odpowiedniego wsparcia senior-
skim radnym pozwoli na pełniejsze wykorzysta-
nie potencjału zawartego w radach seniorów, 
które mogą stać się narzędziem rzeczywistej par-
tycypacji obywatelskiej.

Jadwiga Olszowska-Urban

Zasady tworzenia i działania Rad Seniorów
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 jubileusZ PArAfii ostojów

Jubileusz Parafii Ostojów

Podniosła uroczystość odbyła się 25 czerwca 
w parafii Ostojów. Związana ona była z 25.leciem 
poświęcenia kościoła oraz 20.leciem parafii.

O godz. 9.00 w świątyni wystawiona została 
sztuka zatytułowana O Dziwnym księdzu. Jej re-
żyserem była Alicja Pająk, scenografię przygo-
towała Agnieszka Łutczyk, a w rolę aktorów 
wcielili się: Marcel Podniesińki, Filip Furmań-
czyk, Kasper Mik, Jarosław Pająk, Paweł 
Januchta, Michał Łutczyk, Mikołaj Mikołaj-
czyk oraz Marcel Mik.

Godzinę później rozpoczęło się uroczyste na-
bożeństwo, któremu przewodniczył ordynariusz 
diecezji radomskiej ks. bp Henryk Tomasik. 

Przed nabożeństwem ks. biskup poświęcił ta-
blice pamiątkowe poświęcone twórcom parafii, 
w tym kardynałowi Józefowi Glempowi oraz ks. 
infułatowi Józefowi Wójcikowi. Do świątyni Ry-
cerze Kolumba wnieśli relikwie św. Jana Pawła II. 
Przybyłych na uroczystości powitał ks. proboszcz 
Sławomir Molendowski, a byli wśród nich 
m.in. były proboszcz ks. Augustyn Rymarczyk, 
członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, 

burmistrz Suchedniowa 
Cezary Błach.

Po południu na placu 
przykościelnym odbył 
się Festyn Parafialny, 
który od kilku lat orga-
nizują Rycerze Kolum-
ba. Jego otwarcia doko-
nali ks. proboszcz oraz 
Paweł Zaczek.

Wystąpili m.in. zespół Quodlibet pod kierun-
kiem Szczepana Królikowskiego oraz zespół 
Dąbrowianki, wieczorem bawiono się przy muzy-
ce rapowej.

Przez cały czas można było skorzystać ze sto-
isk gastronomicznych, a zebrany dochód zostanie 
przeznaczony na rzecz najbardziej potrzebują-
cych parafian.

Jacenty Kita
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Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści w Suchedniowie w tym roku obchodzi 30-tą 
rocznicę działalności. 

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach 12 listopada 1987 roku 
pod nazwą Spółdzielnia Rzemieślnicza w Suche-
dniowe. Przygotowania do założenia Spółdzielni 
w Suchedniowie trwały od początku 1987 roku, 
ale dopiero znacznie zostały przyspieszone po 3 
maja 1987 roku, kiedy to powstał Komitet Założy-
cielski Spółdzielni. Komitet miał za zadanie przy-
gotować dokumenty i niezbędne zezwolenia do 
zarejestrowania Spółdzielni. 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie 
Członków Spółdzielni odbyło się we wrześniu 
1987 roku. Po wyborze Rady Nadzorczej i Zarzą-
du Spółdzielni przystąpiono do złożenia doku-
mentów rejestracyjnych w sądzie.  Zarząd został 
wybrany w następującym składzie osobowym: 
Prezes Zarządu Krzysztof Włodarczyk oraz wi-
ceprezesi Andrzej Rek oraz Aleksander Wikło. 
Zarząd powierzył organizację Spółdzielni i pro-
wadzenie spraw organizacyjno-kadrowych Hen-
rykowi Krasowskiemu, który później został 
powołany na dyrektora Spółdzielni.

Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
została założona przede wszystkim, by suche-
dniowscy rzemieślnicy i przedsiębiorcy mogli 
skorzystać z bardzo dogodnej w tamtym okresie 
formy rozliczania podatków, tak zwanego ryczał-
tu spółdzielczego, a także żeby członkowie Spół-
dzielni mogli uzyskiwać zlecenia na roboty - któ-
re mogła wtedy pozyskać tylko Spółdzielnia jako 
osoba prawna – oraz żeby mogli uzyskać nie-
zbędne materiały na wykonanie zleconych robót, 
które w hurtowniach i zakładach produkcyjnych 
mogła pozyskać tylko Spółdzielnia, gdyż na rynku 
był niemożliwy zakup materiałów.

Początek działalności Spółdzielni w 1987 roku 
był bardzo trudny: bez lokalu, bez wyposażenia 
i środków finansowych, a działalność należało 
szybko uruchomić i tego zadania podjął się nowy 
Zarząd wraz z dyrektorem Spółdzielni. Pierw-

si Członkowie Spółdzielni w większości nie mie-
li prawie żadnego doświadczenia w prowadze-
niu własnej działalności gospodarczej. Dlatego 
oprócz wyżej wymienionych spraw Spółdzielnia 
wdrażała członków wykonując za nich wypisy-
wanie rachunków, faktur czy sporządzanie wyce-
ny wykonywanych robót zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami oraz prowadzenie listy płac dla 
pracowników i wyliczenie składek ZUS.  

Z perspektywy tych 30. lat można stwierdzić, 
że wiele zakładów produkcyjnych czy przedsię-
biorstw handlowych, przestałoby funkcjonować 
bez takiej pomocy Spółdzielni. Trzeba też pod-
kreślić, że każdy członek Spółdzielni biorąc zlece-
nie na wykonanie robót wiedział, że nie zostanie 

oszukany, wiedział też, że zostanie mu wypłaco-
na zapłata za wykonane prace – bo umowy pod-
pisywała Spółdzielnia i Spółdzielnia rozliczała się 
z kontrahentem, a następnie ze swoim członkiem 
i Urzędem Skarbowym.

Należy podkreślić, że zaczynaliśmy od tak zwa-
nego zera, bez lokalu, bez wyposażenia i perso-
nelu, bez środków finansowych. Początkowo 
Spółdzielnia świadczyła usługi dla ówczesnej Fa-
bryki Urządzeń Transportowych oraz posiadając 
kilka zakładów remontowo – budowlanych wy-
konywała zlecenia dla Nadleśnictwa Suchedniów 
oraz Urzędu Miasta i Gminy. Rok później, szukając 
dodatkowych źródeł dochodu, pozyskaliśmy na 
członków kilkanaście firm budowlanych z Kielc 
świadczących usługi dla Polskich Kolei Państwo-
wych, Zakładów Mięsnych w Kielcach i kieleckich 
spółdzielni mieszkaniowych. 

Do roku 1992 działalność Spółdzielni rozwija-
ła się dobrze. Jednak w tym roku, w związku ze 
zmianami przepisów podatkowych, utracił waż-
ność tzw. ryczałt spółdzielczy. Była to forma bar-
dzo korzystna dla rzemieślników i przedsiębior-
ców. W związku z wprowadzeniem tzw. zasad 

ogólnych część naszych członków zrezygnowała 
z przynależności do Spółdzielni. Również tzw. 
wolny rynek, który obowiązywał na przetargach 
inwestycyjnych, eliminował Spółdzielnie z wy-
grywania przetargów, ponieważ nasi członkowie 
posiadali	zbyt	małe	firmy.	Liczba	obsługiwanych	
przez nas członków Spółdzielni znacznie zmalała.

Dziś można stwierdzić, że dzięki 30.letniej 
działalności Spółdzielni powstało dużo zakładów 
rzemieślniczych, przedsiębiorstw produkcyjnych, 
usługowych i handlowych, które do dzisiaj są 
w naszej Spółdzielni.

Można tu wymienić członków, którzy w ciągu 
30 lat rozwinęli swoje działalności gospodarcze 
i znacznie powiększyli posiadany majątek swo-
jego przedsiębiorstwa. Do szczególnie wyróżnia-
jących można zaliczyć: Marka Litwina z Kielc, 
Roberta Jędrzejczyka z Suchedniowa, Kazi-
mierza Mikołajczyka z Suchedniowa, Wal-
demara Franczyka z Suchedniowa, Mariusza 
Burysa z Suchedniowa, Alfreda Markiewi-
cza z Suchedniowa, Sławomira Pająka z Łącz-
nej, Romana i Bernadetę Ziomek z Siekierna, 
Daniela Pająka z Ostojowa, Andrzeja Salwę 
z Łącznej, Bożenę Jopkiewicz ze Skarżyska-Ka-
miennej, Wojciecha Dygasa ze Skarżyska-Ka-
miennej, Jacka i Karola Przeworskiego z Su-
chedniowa, Jacka Marszałka z Suchedniowa, 
Jarosława Kołomańskiego z Michniowa, Spół-
kę KAMEX S.C S. Sołkowicz, J. Tokarczyk i Moni-
kę Kozłowską z Suchedniowa oraz Piotra Sko-
rodzienia z Suchedniowa.

Kilkadziesiąt przedsiębiorstw nie wytrzymało 
jednak niezdrowej konkurencji na rynku, szcze-
gólnie w branży handlowej i musiało się zlikwi-
dować. 

Obecnie osoby, które zakładają działalność 
gospodarczą w oparciu o pomoc z Powiatowego 
Urzędu Pracy, to przeważnie przedsiębiorstwa 
jednoosobowe, bez środków trwałych, które po 
roku lub dwóch zawieszają lub likwidują swoją 
działalność gospodarczą. 

Od kilku lat liczba członków Spółdzielni usta-
bilizowała się i jak na początku liczba członków 
wynosiła około 60., w późniejszych latach około 
100. członków, to teraz od kilku lat liczy w gra-
nicach 160. członków, choć co roku od 10. do 15. 
członków likwiduje swoją działalność.

Są to zakłady głównie z Suchedniowa, ale są 
także z Bodzentyna i okolic, ze Skarżyska-Kam., 
z Łącznej i z Kielc.

Obecnie Rada Nadzorcza Spółdzielni wybra-

Jubileusz 30.lecia Spółdzielni
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na na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 
roku na X kadencję działa w następującym skła-
dzie osobowym:  przewodniczący rady - Stani-
sław Sołkowicz, zastępca przewodniczącego 
rady - Kazimierz Mikołajczyk, sekretarz - Woj-
ciech Dygas. Komisji Rewizyjnej przewodniczy 
Sławomir Pająk, jego zastępcą jest Robert Ję-
drzejczyk a członkiem Alfred Markiewicz.

Zarząd Spółdzielni od 22.12.2011 roku działa 
dla usprawnienia prowadzenia spraw spółdziel-
ni w dwuosobowym składzie: Prezes Zarządu - 
Henryk Krasowski, który jest doradcą podatko-
wym o nr wpisu na listę doradców podatkowych 
01558 oraz zastępca prezesa Jarosław Koło-
mański.

Aktualnie Spółdzielnia świadczy usługi wy-
łącznie dla swoich członków, polegające na 
prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów 
i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla ry-
czałtowców. 

Prowadzimy również księgi handlowe dla 
spółek z o.o.,  spółdzielni, stowarzyszeń, wspól-
not mieszkaniowych oraz wszystkie ewidencje 

wymagane przy prowadzonej działalności go-
spodarczej, a także sprawy kadrowo-płacowe, 
sporządzamy deklaracje do ZUS i prowadzimy ob-
sługę związaną z prawem pracy.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 8 osób na peł-
nych etatach z wyższym wykształceniem księgo-
wym i rachunkowym.  

Organizacyjnie Spółdzielnia działa jakby 
w trzech działach. Pierwszy dział to sprawy ka-
drowo-płacowe, rejestracja pracowników, roz-
liczenia z ZUS - odpowiada za te sprawy pełniąc 
obowiązki Głównego Księgowego w Spółdzielni 
Agnieszka Fechtner. Drugi dział to rejestra-
cja podatników, prowadzenie rozliczeń podat-
kowych i sporządzanie wniosków o refundacje 
– odpowiada za te sprawy Monika Skiba. Trze-
ci dział to sprawy prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, za które odpowiada Zbigniew Krasowski 
- posiadający Certyfikat Księgowy nr 68466/2015 
wydany przez Ministra Finansów Rzeczypospoli-
tej Polskiej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
W Spółdzielni są jeszcze zatrudnieni: Milena 
Fechtner, Agnieszka Stochmal, Paulina Wol-

ska oraz Renata Bębenek - stażystka z biu-
ra pracy.

Spółdzielnia jest bardzo dobrze przygotowa-
na do świadczenia usług, posiada specjalistyczny 
sprzęt komputerowy oraz profesjonalne progra-
my komputerowe do prowadzenia ksiąg podat-
kowych, ksiąg rachunkowych i sporządzania ar-
kuszy kalkulacyjnych. 

W związku z tym, że w dniu 3 Maja 1987 roku 
ustalono założenie Spółdzielni Rzemieślniczej 
w Suchedniowie i powołano Komitet Założyciel-
ski, od 30. lat w Suchedniowie 3 Maja organizo-
wane jest Święto Rzemiosła Suchedniowskiego. 
W tym roku były to bardzo uroczyste obchody 
połączone z 30.letnią działalnością Spółdziel-
ni. Oprócz pocztów sztandarowych, uczestnic-
twa władz Miasta i Gminy Suchedniów, obchody 
uświetniła orkiestra dęta z SOK Kuźnica. Na Mszy 
Świętej obecny był również poczet Spółdzielni ze 
Sztandarem Izby Rzemieślników i Przedsiębior-
ców z Kielc, który podkreślił uroczysty charakter 
tych obchodów.

Prezes Zarządu
Henryk Krasowski

23 czerwca w Młynie na Jędrowie odbyły się 
warsztaty edukacyjno-integracyjne Partycypa-
cja obywatelska kobiet w środowiskach lokalnych. 
Było to kolejne spotkanie suchedniowskich Ko-
biet w ramach projektu Suchedniowski Tryptyk 
Obywatelski – Kobiety – Artyści – Seniorzy, re-
alizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna POD PRĄD.

W pierwszej części spotkania dr hab. Ewa Bo-
gacz-Wojtanowska - kierownik Zakładu Zarzą-
dzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie 
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– zapoznała suchedniowskie kobiety z formami 
partycypacji publicznej , w szczególności z takimi 
narzędziami, jak np.: konsultacje społeczne, bu-
dżet obywatelski, inicjatywa lokalna, fundusz so-
łecki, zachęcając tym samym do wdrażania tych 
form zaangażowania obywatelskiego na pozio-
mie lokalnym. Zaznajomienie się z tą tematyką 
pozwoliło uczestniczkom warsztatów spojrzeć na 
zjawisko uczestnictwa w życiu publicznym z wie-
lu perspektyw i odpowiedzieć na pytanie Co moż-

Za nami II Spotkanie Suchedniowskich Kobiet
na zrobić, aby Suchedniów był lepszym i ciekaw-
szym miejscem na ziemi.

Zadaniem Pań w drugiej części spotkania było 
dokonanie diagnozy partycypacyjnej, polegają-
cej na określeniu obszarów problemowych  i re-
alnych sposobów ich rozwiązania. Każda z grup 
wypracowała szereg pomysłów, które mogłyby 
poprawić sytuację w naszym mieście. Projekty te 
zostaną w najbliższym czasie opracowane w taki 
sposób, by móc je zrealizować w najbliższej przy-
szłości.

Dziękując za obecność na dzisiejszych warsz-
tatach, zapraszamy na kolejne spotkanie 
w czwartek 6 lipca, pod-
czas którego będziemy 
przygotowywać się do re-
alizacji wydarzenia Kwit-
nący Suchedniów.

O projekcie 
Suchedniowski Tryptyk 

Obywatelski - Kobiety - Ar-
tyści - Seniorzy - w skrócie 
STO - obywatelski projekt 
adresowany do mieszkań-
ców Suchedniowa i ca-

łej Gminy, którego celem  jest wzmocnienie roli 
w społeczności lokalnej mieszkańców Suchednio-
wa reprezentujących trzy grupy społeczne: kobie-
ty, artystów oraz seniorów.

Od maja do listopada w każdej z trzech grup 
odbywają się warsztaty i spotkania których 
zwieńczeniem	 będą	 trzy	 DEBATY	 PUBLICZNE,	
każda połączona z wydarzeniem – tzw. EVEN-
TEM - adresowanym do całej społeczności lokal-
nej, przygotowanym przez uczestników projek-
tu, z wykorzystaniem ich potencjału, dorobku 
oraz talentów.

Stowarzyszenie „POD PRĄD”
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obchody dniA dZieckA

To był radosny Dzień Dziecka
Symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta 

przez burmistrza Cezarego Błacha w ręce wice-
przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Pa-
trycji Gryz rozpoczęły się tegoroczne obchody 

Dnia Dziecka w Suchedniowie. 
Tuż przed godziną 9.00 plac przed Kuźnicą wy-

pełnił się radosnymi, ubranymi w barwne stroje 
prezentujące różne narodowości, tłumem dzie-
ciaków wraz z opiekunami. Wcześniej młodzież 

przestawiła założenia projektu Pętla czasu, któ-
rego finał poznamy podczas Dni Suchedniowa. 
–Życzę Wam drodzy młodzi przyjaciele, abyście 
znaleźli drzwi do tego klucza – powiedział do 
nich burmistrz.

Kilkanaście minut później barwny korowód, 

nad bezpieczeństwem którego czuwali suche-
dniowscy policjanci i strażacy, wyruszył na sta-
dion Orlicza. Parada filmowana była z drona dzię-
ki uprzejmości Michała Barańskiego. 

W tym czasie do Kuźnicy dotarli przedszkolacy 
i	uczniowie	zerówek,	dla	których	Teatr	Lalki	i	Ak-
tora Dzięcielinek przygotował przedstawienie za-
tytułowane Lis Przechera. Na placu przed ośrod-
kiem dla najmłodszych zorganizowano również  
zajęcia plastyczne, zabawy i gry.

W tym czasie wiele działo się na stadionie Or-
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obchody dniA dZieckA

Radość drugiej osoby jest najpiękniejszym podziękowaniem
W imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz Burmi-

strza pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organiza-
cję Dnia Dziecka w Suchedniowie. 

Zaangażowanie i chęć pomocy, jaką okazaliście w czasie przygotowań, są dla 
nas bardzo ważne i motywują do dalszej pracy. Są także dowodem na to, że doce-
niacie państwo efekty jakie niesie za sobą wspólne działanie na rzecz społeczno-
ści lokalnej, a w tym przypadku dzieci.

Dobroczynne wsparcie finansowe  przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu w po-
staci sprawnie przygotowanej zabawy. Dzięki współpracy oraz zaangażowaniu 
wspólnie przynieśliśmy wiele radości wszystkim uczestnikom zabawy.

Jest mam niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo odpowiedzieć na naszą 
prośbę o wsparcie finansowe i okazać pomoc w czasie organizacji imprezy. 

Szczególne słowa uznania kierujemy do:
•	 Osób	i	Firm,	które	udzieliły	wsparcia	finansowego	oraz	rzeczowego:

- Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Pana Krzysztofa Tumulca,
- Pana Michała Barańskiego, 
-Banku Spółdzielczego Suchedniów

•	 	Słodycze	oraz	poczęstunek	ufundowali:
- Piekarnia JEDYNKA- Andrzej Fornalik, Ewa Fornalik, Hubert Lasota,
- Piekarnia i wytwórnia wyrobów cukierniczych KOZŁOWSCY -  Monika Ko-

złowska
- Zakład Wyrobów Wędliniarskich- Alfred Markiewicz
Napoje sponsorowała firma
- Uzdrowisko Busko-Zdrój
Przy organizacji pomocy udzieliły: 
-  Suchedniowska Korporacja Samorządowa,
-  Rycerze Kolumba,
-  Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie, 
-  Komisariat Policji w Suchedniowie,
-  młodzież Zespołu Szkół w Suchedniowie 
-  Młodzieżowa Rada Miasta,
-  nauczyciele szkół,
-  pracownicy Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Sportowej,
-  Stowarzyszenie Kuźniczy krąg,
-  dyrektor i pracownicy Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica,
-  pracownicy hali sportowej oraz OSiR Suchedniów z kierownikiem Rafa-

łem Lorensem,
-  Pani Wioleta Strachowska – opiekunka świetlicy środowiskowej,
-  Pani Jolanta Łutczyk, Karolina Styczeń, Agata Obara, Monika Stępnik 

oraz Renata Krogulec - osoby odpowiedzialne za przyrządzenie smacz-
nych łakoci z grila,

Pomoc medyczną zapewnił NZOZ Promyk Suchedniów.  
Oprawę	muzyczną	zapewnił	Pan	Wojciech Połeć.
Podziękowania kierujemy również do prowadzących imprezę: Pani Katarzyny 

Połeć, Pana Zenona Juchniewicz oraz instruktora Zumby.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość. Życzymy wszystkim spon-

sorom samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
   Z wyrazami szacunku i uznania

Małgorzata Styczeń
Przewodnicząca Rady  

Miejskiej w Suchedniowie

Cezary Błach
Burmistrz MiG Suchedniów

licza i hali sportowo – rehabilitacyjnej, gdzie ba-
wili się najmłodsi. Furorę wywołało wcielenie się 
burmistrza w rolę tygrysa, wiele osób robiło so-
bie z nim zdjęcia. 

Podczas tego radosnego dnia rozegrany został 
wyścig MTB koordynowany przez Grzegorza 
Michnowskiego. Odtańczono zumbę, policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Ka-
miennej pokazali umiejętności psów policyjnych, 

przeprowadzono konkurs profilaktyczny, roze-
grano mecz siatkówki dzikich drużyn.

Na wszystkich uczestników czekały zjeżdżal-
nie, dmuchańce, konkursy, wyścigi rowerowe. 
Były stoiska m.in. Orła Białego, gdzie była pre-
zentowana historia papieru, swoje miody pre-
zentowali suchedniowscy pszczelarze, a rzeźbiarz 
Włodzimierz Ciszek przybliżał tajniki wykony-
wania drewnianych zabawek. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyła się Foto-budka.

Radni rady miejskiej dla wszystkich uczestni-
ków wydarzenia tego dnia grillowali oraz serwo-
wali słodki poczęstunek. 

Organizatorem wydarzenia była Rada Miejska 
oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Suchedniowie. 
Całość poprowadziła Katarzyna Michta-Połeć.

Jacenty Kita
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urocZystości PAtriotycZne nA wykusie

Na polanie na Wykusie w dniu 17 czerwca 
2017 roku odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące dowódców Zgrupowań Partyzanckich Armii 
Krajowej Jana Piwnika Ponurego oraz Eugeniu-

sza Kaczyńskiego Nurta. Były one elementem 
trzydniowych obchodów 60. rocznica powstania 
Zgrupowań Partyzanckich Ponury – Nurt

Uroczystość rozpoczęła Msza święta polo-
wa, której przewodniczył ks. dr Jerzy Karbow-
nik. Przed kapliczką upamiętniającą żołnierzy 
Ponurego i Nurta licznie zgromadziły się poczty 
sztandarowe, kombatanci, harcerze, członko-
wie Związków Strzeleckich, policjanci. Nasz sa-
morząd reprezentował zastępca burmistrza Da-
riusz Miernik oraz poczet sztandarowy Gminy 
Suchedniów. 

W trakcie uroczystości p.o. Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami Pro 
Patria Komendę Wojewódzką Policji w Kiel-

60. rocznica powstania Zgrupowań Partyzanckich „Ponury” – „Nurt”

cach, Nadleśnictwo Suchedniów i Urzędy 
Miasta i Gminy w Bodzentynie, Suche-
dniowie i Wąchocku, Roberta Kowalskie-
go, Jerzego Małyka, Zbigniewa Pastuszkę, 
Zbigniewa Świątka, Monikę Kalinowską, 
ks. Tadeusza Lutkowskiego, Stanisława 
Wodyńskiego, Marcina Pazia, Dariusza Au-
gustyniaka, Piotra Fitasa, Dariusza Skibę, 
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urocZystości PAtriotycZne nA wykusie
Cezarego Błacha, Jarosława Samelę. Po-
wiedział on m.in.: -Na tej polanie zawsze była 
wolna Polska. Zawsze na tej polanie na Wykusie 
w czerwcową sobotę możemy powiedzieć, ze je-
steśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Mo-

żemy powiedzieć, że mamy tę samą dumę, którą 
mieli	żołnierze	generała	Mariana	Langiewicza,	tu	

nieopodal kwaterujący, że mamy tę samą dumę, 
honor i godność, jak żołnierze Ponurego i Nur-
ta i tę samą godność, którą mieli żołnierze Ar-
mii Krajowej.

W trakcie uroczystości dwóch funkcjonariuszy 
Policji otrzymało Odznaki Zasługi im. Jana Piw-

nika Ponurego, który jest patronem świętokrzy-
skich policjantów.

Jacenty Kita

Zlot Bratnich Drużyn
15 czerwca rozpoczął się czterodniowy Zlot 

Bratnich Drużyn, organizowany corocznie przez 
harcerki i harcerzy z Obwodu Świętokrzyskiego 
ZHR. 

Przez pierwsze dwa dni dziesięć patroli rywa-
lizowało na grze terenowej o przechodnią na-
grodę: na trasie harcerskiej jest to wierna repli-
ka pistoletu maszynowego Sten, produkowanego 
w czasie II wojny światowej w Suchedniowie, a na 
trasie wędrowniczej – symbol Środowiska Świę-
tokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Kra-
jowej Ponury - Nurt, podarowany przez żołnierza 
Zgrupowań, Bolesława Ciesielskiego ps. Farys II.

W tym roku Sten zdobył patrol Szort z 3 Su-

chedniowskiej Drużyny Harcerzy Tarcza: im. dr. 
Witolda Poziomskiego, a symbol trafił do patrolu 
Korebko z 1 Mieleckiej Drużyny Harcerek Burza im. 
Józefy Kantor.

17 i 18 czerwca wszyscy uczestnicy Zlotu pełnili 
służbę i czynnie brali udział w uroczystościach na 
Wykusie i w Wąchocku. Ponad 70 harcerek i har-
cerzy z różnych miast Polski przyjechało w tych 
dniach w Góry Świętokrzyskie, nie tylko po to, 
by zmagać się z zadaniami i walczyć o pierwsze 
miejsce. Zlot Bratnich Drużyn to przede wszyst-
kim okazja do wspólnej służby i uczczenia pamię-
ci bohaterów świętokrzyskiej ziemi – żołnierzy 
Jana Piwnika Ponurego i Eugeniusza Kaszyńskie-
go Nurta. Od lat kontynuowana jest ta tradycja, 
która przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Już dziś zapraszamy wszystkich na przyszło-
roczny Zlot Bratnich Drużyn oraz uroczystości na 
Wykusie i w Wąchocku. Do zobaczenia w sercu 
Puszczy Świętokrzyskiej!

Anna Szczykutowicz
Zdjęcia: Filip Furmańczyk
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ZAbAwA Z wędką

Zabawa z wędką już po raz 39

W niedzielę 11 czerwca nad zalewem re-
jowskim w Skarżysku-Kamiennej (nasz zalew 
oczekuje na remont) odbyły się 39.  już zawody 
wędkarskie Zabawa z wędką, które z okazji Dnia 
Dziecka organizuje  suchedniowskie koło Polskie-
go Związku Wędkarskiego.

Nad zbiornikiem stawiło się w sumie 42 dzieci, 
którym licznie towarzyszyli rodzice oraz opieku-
nowie. Przywitali ich prezes koła Mieczysław Ci-
szewski i kapitan sportowy Tadeusz Przygoda. 

Po ponad dwugodzinnych zmaganiach sędzio-
wie dokonali zważenia ryb, po czym zostały one 

ponownie wypuszczone na wolność. 

Wyniki były następujące:
Dziewczynki: 

1. Laura Łutczyk 
2. Maria Sawicz 
3. Aleksandra Grzela
4. Maria Bolechowska 
5. Zuzanna Babiarz 
6. Gabriela Turska 
7. Amelia Stępnik 
8. Zuzanna Turska. 

Chłopcy młodsi: 
1. Piotr Sawicz
2. Radosław Rębak
3. Aleksander Turski
4. Krzysztof Babiarz

Chłopcy starsi: 
1. Dawid Fidos
2. Antoni Olechowski
3. Łukasz Grzela
4. Adam Plewa
5. Szymon Turski. 
Młodzi wędkarze, którzy zajęli wyżej wymie-

nione miejsca otrzymali cenne nagrody, których 
fundatorami byli: Koło PZW w Suchedniowie, 
Fundacja Eco Textil Od Was dla Was, Świętokrzy-
ski Urząd Marszałkowski, poseł Marzena Okła 
– Drewnowicz, market budowlany Mrówka, 
sklep braci Więckowskich, Bank Spółdzielczy 
w Suchedniowie, Dendron, Detal Bud, Fux Mi-
chał Białkowski, sklep wędkarski Barakuda, 
sklep wędkarki Pstrąg Krzysztof Pałucki, firma 
Drink-Food, Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsię-
biorczości z prezesem Henrykiem Krasowskim, 
sklep Zagłoba, firma Fish Wiesław Michta, Del-
tabud Krzysztof Łakomiec, Elektro-art Michał 
Krogulec, firma Figaro Paweł Figarski, PHM 
Baumert, P-Wod Tadeusz Przygoda i Tomasz 
Pietrasiewicz, PPHU Zuziaczek Maciej Turski, 
Rafał Kutwin, firma Dreier z Częstochowy. 

Jacenty Kita
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Dzień Rodziny

Mama, Tato - to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności i przy-
wiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. Rodzice! To jedno sło-
wo ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są zawsze najpiękniejsze niczym niezmącone, 
wspomnienia z dzieciństwa, nasze pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas 
chowa w sercu wdzięczność dla swoich ukochanych rodziców. 

Aby podziękować symbolicznie swoim kochanym Rodzicom, przedszkolaki pod okiem 
swoich pań pilnie przygotowywały się do Dnia Rodziny. I chociaż mama obchodzi swoje 
święto 26 maja, a tata 23 czerwca, my zawsze łączymy je w jedną całość. I w tym roku ob-
chodziliśmy je 30 i 31 maja. 

Swoje umiejętności wokalno – recytatorskie i taneczne dzieci zaprezentowały w Suche-
dniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Tradycją już stało się, iż tego dnia nasi Goście oglądają 
przedstawienie w wykonaniu najstarszych przedszkolaków. W tym roku nie mogło być ina-
czej i pierwszym punktem programu była Mała Syrenka, której to premiera miała miejsce 
w kwietniu podczas XIX Wiosny Teatralnej. 

Następnie przyszedł czas na występy dzieci z innych grup. Były piękne piosenki i wier-
szyki nawiązujące tematycznie do mamy i taty, jak również układy taneczne. Niejednemu 
zakręciła się ze wzruszenia łezka w oku, kiedy ujrzał swoją pociechę dumnie stojącą na 
ogromnej scenie. Na zakończenie każde dziecko wręczyło swoim Rodzicom samodzielnie 
wykonany upominek oraz zaśpiewało tradycyjne 100 lat. 

Justyna Bera

W PrzedSzkolu

Sukces przedszkolaków z Suchedniowa na deskach 
Kieleckiego Teatru!

10	czerwca	w		Teatrze	Lalki	i	Aktora	
Kubuś w Kielcach odbył się finał I Prze-
glądu Teatrzyków Przedszkolnych pod 
hasłem Uwaga! Dzieci na scenie!. 

Pierwsze kroki na deskach Teatru 
stawiały starszaki z Przedszkola Sa-
morządowego w Suchedniowie, które 
zaprezentowały spektakl Mała syren-
ka. Grupę przedszkolną przygotowa-
ły: Anna Dziób, Monika Kamionka, 

Małgorzata Nowak i Magdalena Biskup. Wspaniała gra aktorów na prawdziwej scenie, 
muzyka, scenografia, gra świateł i bajecznie kolorowe kostiumy przyciągnęły  uwagę nie 
tylko małych widzów ale również profesjonalnego jury. 

Aplauz licznie zgromadzonej publiczności  dowiódł że debiut był bardzo udany. Po obej-
rzeniu 4 przedstawień w kategorii przedszkola jury  przyznało nam I miejsce. To ogromny 
sukces!		Jako	Laureaci	Przeglądu	wystąpimy	podczas	Białej Nocy w ramach Święta Kielc. 

Dziękujemy Rodzicom za okazaną pomoc i zaangażowanie. Szczególne podziękowania 
składamy naszemu konserwatorowi – Panu Jankowi za wsparcie techniczne. 

Monika Kamionka

Mali turyści
W czwartek, 25 maja 2017 r., przedszkolaki z suche-

dniowskiego przedszkola wraz z wychowawczyniami oraz 
pozostałymi pracownikami udały się na wycieczkę autoka-
rową po Ziemi Świętokrzyskiej. Głównym celem naszej po-
dróży było oceanarium Oceanika w Chrustach koło Zagnań-
ska. 

Wszyscy zastanawialiśmy się co to będzie z naszym zwie-
dzaniem, gdyż od samego rana padał deszcz i było chłodno. 
Jednak aura nas nie wystraszyła i zaraz po śniadaniu pod-
ekscytowania a zarazem w radosnych nastrojach ruszyli-
śmy. Po pewnym czasie okazało się, iż nawet pogoda zmie-
niła zdanie i zza chmur wyszło piękne słońce. 

Pierwszym przystankiem był liczący ponoć 1000 lat Dąb 
Bartek. Dla tych, którzy byli tutaj po raz pierwszy, zainte-
resowanie wzbudziła wielkość drzewa oraz liczne podpory, 
na których się opiera. Po zakupieniu pamiątek, przejecha-
liśmy w okolice starego pieca hutniczego w Samsonowie, 
a następnie udaliśmy się w kierunku Chrustów. Dzieci miały 
tam  możliwość podziwiania podwodnej flory i fauny z róż-
nych zakątków świata. Przewodnik zabrał je w „podróż” po 
morzach i oceanach opisując mieszkańców każdego. A było 
co podziwiać… Przedszkolaki z zachwytem przyglądały się 
różnokolorowym rybom, płaszczkom, sumom, groźnym re-
kinom i piraniom. Bez problemu rozpoznały też brata bła-
zenka Nemo i siostrę rybki Dory (błazenka plamistego i po-
kolca królewskiego), które znają z filmu animowanego. 

Po zwiedzeniu oceanarium przeszliśmy jeszcze do Par-
ku Miniatur, gdzie można oglądać makiety największych 
zabytków z terenu naszego województwa przedstawione 
w skali 1:20. Wielką atrakcją okazały się tutaj zestawy mul-
timedialne, w których nagrane zostały informacje o każ-
dej budowli. Dzieci z wielką uwagą słuchały tych opowie-
ści. Weszliśmy również do Brzozowej Zagrody, aby obejrzeć 
przebywające tam zwierzęta.

Zmęczeni, ale zadowoleni wracaliśmy do Suchedniowa, 
gdzie czekali już na nas stęsknieni rodzice. Był to dzień pe-
łen wrażeń, który bez wątpienia dla przedszkolaków będzie 
pięknym wspomnieniem.

Justyna Bera
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Uczniowie aptekarscy 
w Suchedniowie

W pierwszym okresie działalności apteki obok 
pracowników etatowych, odbywali tu swoje prakty-
ki adepci sztuki aptekarskiej. W okresie od 23 grud-
nia 1879 do 8 stycznia 1882 roku praktykę w su-
chedniowskiej aptece odbywał Stanisław Bruśnicki, 
późniejszy jej właściciel. Z dniem 1 września 1882 
roku z obowiązków podaptekarza został zwolniony 
Ksawery Kłopotowski, a apteką miał zarządzać pro-
wizor farmaceutyki Kazimierz Łoza-Bielicki.

W okresie od 25 sierpnia 1885 do 17 czerwca 1886 
roku praktykę odbywał uczeń aptekarski Stefan Jan 
Sołtykowicz, a od 27 stycznia do 13 maja 1886 roku 
Józef Dulemba. Od dnia 21 października 1887 do 3 
kwietnia 1888 roku praktykował tu uczeń aptekarski 
Lech Wiegorek, zaś od 28 grudnia 1887 do 29 lutego 
1889 roku uczeń Jan Milak, natomiast od 16 sierpnia 
1888 do 21 czerwca 1889 roku uczeń Mikołaj Kasper-
kiewicz.

Po przeniesieniu apteki do Zielińskiego, od 24 lu-
tego do 16 sierpnia 1890 roku praktykował tam Sta-
nisław Otwinowski, zaś od 30 grudnia 1889 do 20 
stycznia 1890 i od 10 września 1890 do 20 czerwca 
1891 roku Jan Stanisław Rogowski. Ostatnimi prak-
tykantami w domu Zielińskiego byli: Józef Artwiński 
(26 stycznia - 3 grudnia 1893), Bronisław Honowski 
(28 sierpnia 1893 - 20 września 1894), Mieczysław 
Zaremba (22 czerwca 1895 - 20 czerwca 1896). Jak 
widać w naszej aptece w tym samym czasie praktyki 
odbywało nawet po dwóch uczniów, co świadczy, że 
była dużą jak na tamte czasy. Od roku 1896 zaczyna 
się kolejny rozdział w historii suchedniowskiej apteki, 
o czym już wspominałem wcześniej. Została przenie-
siona na ulicę Bodzentyńską. 

W załączonej mapce „szosa państwowa” to dzisiej-
sze ulice Mickiewicza i Bodzentyńska, a „droga przez 
wieś” to ul. Słowackiego. Widać również zaznaczone 
domy pogórnicze, które teraz należą do Nadleśnic-
twa.
(Nasz Suchedniów z 17 grudnia 2014 r.)

Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

W austeryi
W dzisiejszych czasach, osoby będące gościnnie w Su-
chedniowie nie mają problemów z wyborem miejsc 
noclegowych. Jakże inaczej wyglądała sytuacja 
w 1871 roku, co najlepiej oddaje nam poniższy opis:
Jedna z osób przejezdnych użalała się na wielkie nie-
porządki istniejące w austeryi w Suchedniowie. Za-
jazd ten należy do dwóch dzierżawców, to jest sala 
gościnna do jednego, zaś pokoje numerowe trzyma 
żydek, który dość daleko mieszka od zajazdu, tak 
że w nocy potrzeba budzić i sąsiedni dom, aby uzy-
skać klucz od stancyj, w których niema ani zasuwek 
u okien ani jednego całego sprzętu. Utrzymująca zaś 
bufet za żadne pieniądze nie chciała w nocy nie tylko 
pokazać się, ale nawet wskazać przybyłemu gościowi 
gdzie ma dostać klucza od numeru.
(Nasz Suchedniów z 18 grudnia 2014 r.)

Młyn Jędrów i jego 
mieszkańcy (1)
Początkowo młyn na Jędrowie był w posiadaniu ro-
dziny Wieczorskich. Skąd się wzięli w tych stronach 
nikt nie pamięta, ale w rodzinie Wentkowskich jest 
bardzo ciekawy przekaz ustny.
W czasie wojen napoleońskich, wieczorem do klaszto-
ru w Wąchocku zajechała kareta zaprzężona w czte-
ry konie. Wysiadła z niej zawoalowana, wspaniałej 
postawy dama, która oddała braciszkom zakonnym 
dziecię płci męskiej, które było zawinięte w serwety 
z herbami książęcymi (miało to być nieślubne dziecko 
księżnej i generała armii napoleońskiej z arystokracji 
francuskiej). Poprosiła zakonników, aby wzięli to nie-
mowlę na wychowanie i kształcenie, zaznaczając aby 
nie zostało duchownym. Swoją prośbę poparła pełną 
sakiewką z kosztownościami. Dziecko zostało w klasz-
torze. Tam je ochrzczono, a że nie wiadome było jego 
pochodzenie dano mu nazwisko Wieczorski, od pory 
kiedy zostało im zostawione. Po latach Wieczorski za-
warł związek małżeński, z którego narodziła się Kon-
stancja, późniejsza żona Maksymiliana Ożdżeńskiego, 
właściciela młyna na Jędrowie.
Natomiast, według tego samego przekazu, nazwisko 
Ożdżeński mialo pochodzić od Ożga. Tak miał nazy-
wać się fornal czy koniuszy na dworze księcia Ma-
łachowskiego. Jedna z córek Małachowskiego po-
kochała Ożgę i wbrew rodzinie poślubiła go. Wobec 
mezaliansu została pozbawiona swoich majętności, 
a w przyszłości spadku. Ich potomek, Maksymilian 
Ożdżeński - nazwisko zostało spolszczone - trafił na 
Jędrów, gdzie poślubił Konstancję Wieczorską. (na 
podstawie wspomnień Artura Wentkowskiego).
(Nasz Suchedniów z 1 stycznia 2015 r.

Austeryia, czyli stary zajazd przy obecnej ulicy Powstańców.

Właściciele apteki 
w Suchedniowie

Aptekę przy ulicy Bodzentyńskiej w Suchednio-
wie będącą własnością Józefa Zielińskiego, w dniu 
1 września 1908 roku wziął w dzierżawę prowizor 
farmacji Alfons Krzanowski vel Chrzanowski, by 
następnie 2 listopada 1910 roku ją kupić za sumę 
15.500 rubli. Po czterech latach, 27 marca 1914 
roku Krzanowski uzyskał od Zarządu Górniczego 
zezwolenie na cesję - odstąpienie - swoich praw 
dzierżawnych na rzecz prowizora farmacji Stanisła-
wa Bruśnickiego. Tenże sam Bruśnicki 23 maja 1917 
roku kupił wspomnianą aptekę z działką za 17 tys. 
rubli.

Rok później, 1 maja 1918 roku prowizor farma-
cji Stanisław Bruśnicki sprzedał aptekę w Suche-
dniowie prowizorowi farmacji Stefanowi Górbielo-
wi, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii 
Aleksandra Kosteckiego, rejenta przy Wydziale Hi-
potecznym Królestwa Polskiego Sadu Okręgowe-
go w Radomiu. W akcie tym Bruśnicki oświadczył, 
że wszystkie przysługujące mu prawa dzierżawy 
działki placu przestrzeni 576 kwadratowych sążni 
tj. 2622 metry kwadratowe, do dnia 8 lutego 1956 
roku oraz swoje własne znajdujące się na tym placu 
budynki: dom mieszkalny i inne zabudowania go-
spodarskie bez placu pod nimi, zaprowadzony na 
tym placu ogród, jak również urządzoną w tym-
że domu własną aptekę, z całym jej urządzeniem, 
utensyliami, materiałami aptecznymi, preparata-
mi, towarami i przynależyłościami, na tych pra-
wach, jak sam to wszystko nabył, posiadał i posia-
dać miał prawo, bez żadnych dla sienie wyłączeń, 
sprzedaje niniejszym aktem Stefanowi Kazimierzo-
wi Górbielowi.

Dnia 1 lipca 1922 roku prowizor farmacji Stefan 
Górbiel otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Zdro-
wia koncesję i zarządzanie apteką publiczną w Su-
chedniowie. (na podstawie Kroniki Apteki Andrze-
ja Sułko).
(Nasz Suchedniów z 25 grudnia 2014 r.)

Nie ma ich z nami, ale zawsze pozostaną w na-
szej pamięci – takie hasło towarzyszyło uczniom 

i nauczycielom z SSP w Ostojowie, którzy w pią-
tek  9 czerwca przeszli korowodem pamięci na 
cmentarz parafialny w Suchedniowie. 

Oddali w ten sposób szacunek zmarłym pra-
cownikom szkoły. Symbolem pamięci były znicze 
i kwiaty z domowych ogrodów, które złożono na 
nagrobkach osób związanych ze szkołą.

Byli to: Wanda Łyczkowska – Patronka szkoły, 
Barbara Miernik – nauczycielka języka polskiego, 
Justyna Miernik - nauczycielka języka polskiego, 
Dorota Hawliczek - nauczycielka edukacji wcze-

snoszkolnej i muzyki, Renata Różak - nauczy-
cielka klasy przedszkolnej, Włodzimierz Kutwin 
– nauczyciel wychowania fizycznego, Bolesław 
Stępnik – nauczyciel matematyki, Robert Obar-
ski – nauczyciel fizyki i chemii, dyrektor szko-
ły, Wanda Kania – pracownik administracyjny. 
Były to osoby, które  swoją pracą i zaangażowa-
niem, pozostawiły ślad w historii naszej placów-
ki.Odwiedziliśmy również grób ks. infułata Józe-
fa Wójcika oraz rodzinną mogiłę absolwenta SSP 
w Ostojowie - grób Wentkowskichi Ożdżeńskich, 
znajdujący się na suchedniowskim cmentarzu.

Obecność przy nagrobkach, modlitwa i zapa-
lenie znicza to symbol wyrazu szacunku i pamię-
ci o przeszłości,która zaznaczyła swoje miejsce 
w realizacji celów wychowawczych, w budowa-
niu postaw wdzięczności, pamięci, tożsamości lo-
kalnej i regionalnej. 

Korowód pamięci SSP w Ostojowie

14 czerwca uczniowie klasy III i IV pojechali 
na wycieczkę w okolice Chęcin. Najpierw razem 
z przewodnikiem weszli na wzgórze zamkowe. 

Po drodze poznali władców związanych 
z historią tego miejsca, których drewniane rzeź-
by zdobią drogą prze las prowadzącą do zamku. 
Z wieży podziwiali przepiękny krajobraz na Kiel-
ce i Góry Świętokrzyskie. Następnie spacerowali 
po dziedzińcu zamkowym, zarówno górnym jak 
i dolnym. Uczniowie mieli okazję przymierzyć 
średniowieczne hełmy, sprawdzić, jak czuł się 
człowiek zakuty w dyby czy wykonać średnio-
wieczny taniec. Następnie odbyto przechadzkę 
po miasteczku, którą rozpoczęto od Niemczów-
ki, gdzie uczniowie obejrzeli prezentację mul-

Wycieczka uczniów SSP w Ostojowie- Chęciny i okolice
timedialną na temat historii miasta. Prócz tego 
zobaczyli kościół św. Bartłomieja, zespół klasz-
torny franciszkanów, klasztor bernardynek oraz 
wyremontowany niedawno rynek i stojącą tam 
studnię. Kolejnym punktem programu było Po-
dzamcze Chęcińskie. Tam uczniowie mieli oka-
zję obejrzeć ogród w stylu włoskim oraz zwiedzić 
XVII-wieczny dwór starosty chęcińskiego, po któ-
rym oprowadzał przewodnik w stroju szlachecki-
mi z iście szlacheckimi manierami. Po tej dawce 
historii uczniowie odpoczęli w Parku Naukowo
-Technologicznym, a następnie zwiedzili Cen-
trum	Nauki	Leonardo	da	Vinci.	Na	parterze	obej-
rzeli wystawę, której tematem  jest  organizm 
ludzki. Przedstawia ona pięć czynności życiowych 

człowieka (oddycha-
nie, bicie serca, reakcja 
na bodźce, utrzymanie 
postawy pionowej ciała 
oraz odżywianie), któ-
re utrzymują organizm 
w stanie biologicznej 
równowagi. Na górnym 
piętrze uczniowie zna-
leźli wiele ciekawych 
atrakcji dla najmłod-
szych: zagadki logicz-
ne, układanie figur, złu-
dzenia optyczne oraz 
możliwość przeprowa-

dzenia różnych eksperymentów. Na  wystawę 
składa się wiele stanowisk multimedialnych i me-
chatronicznych, które niezwykle zainteresowały 
uczniów, bo mogli w ciekawy sposób poszerzyć 
swoją wiedzę. Kolejnym punktem wycieczki było 
Centrum Neandertalczyka,  gdzie w 4 salach te-
matycznych zostały przybliżone dzieje i losy czło-
wieka neandertalskiego. Uczniowie zobaczyli 
m.in. mierzącą 6 metrów długości i 3,5 metra wy-
sokości naturalnych rozmiarów replikę mamuta, 
multimedialne prezentacje i filmy udostępnione 
dzięki DISCOVERY, repliki czaszek ludzi pierwot-
nych, hologram 3D czaszki neandertalczyka oraz 
inscenizację polowań i życia codziennego. Ostat-
nią atrakcją wycieczki było zwiedzanie Jaskini 
Raj- jednej z najpiękniejszych jaskiń krasowych 
naszego kraju. Uczniowie podziwiali zwisające ze 
stropu sople, czyli stalaktyty oraz sople wyrasta-
jące z dna ku górze, czyli stalagmity, ale nie tylko 
to, bo bogactwo i uroda jaskini polega na tym, że 
znajdują się w niej nacieki skalne o różnorodnych, 
niezwykłych kształtach. Draperie na ścianach Ja-
skini Raj tworzą oryginalne i przepiękne wzory 
i zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających. 
Wszystkie atrakcje wycieczki przypadły uczniom 
do gustu. Wrócili do domów pełni wrażeń i nowej 
wiedzy, którą zdobyli w ciekawy sposób. Była to 
niezwykła podróż w prehistorię i historię najstar-
szych gór Europy.
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Uczniowie aptekarscy 
w Suchedniowie

W pierwszym okresie działalności apteki obok 
pracowników etatowych, odbywali tu swoje prakty-
ki adepci sztuki aptekarskiej. W okresie od 23 grud-
nia 1879 do 8 stycznia 1882 roku praktykę w su-
chedniowskiej aptece odbywał Stanisław Bruśnicki, 
późniejszy jej właściciel. Z dniem 1 września 1882 
roku z obowiązków podaptekarza został zwolniony 
Ksawery Kłopotowski, a apteką miał zarządzać pro-
wizor farmaceutyki Kazimierz Łoza-Bielicki.

W okresie od 25 sierpnia 1885 do 17 czerwca 1886 
roku praktykę odbywał uczeń aptekarski Stefan Jan 
Sołtykowicz, a od 27 stycznia do 13 maja 1886 roku 
Józef Dulemba. Od dnia 21 października 1887 do 3 
kwietnia 1888 roku praktykował tu uczeń aptekarski 
Lech Wiegorek, zaś od 28 grudnia 1887 do 29 lutego 
1889 roku uczeń Jan Milak, natomiast od 16 sierpnia 
1888 do 21 czerwca 1889 roku uczeń Mikołaj Kasper-
kiewicz.

Po przeniesieniu apteki do Zielińskiego, od 24 lu-
tego do 16 sierpnia 1890 roku praktykował tam Sta-
nisław Otwinowski, zaś od 30 grudnia 1889 do 20 
stycznia 1890 i od 10 września 1890 do 20 czerwca 
1891 roku Jan Stanisław Rogowski. Ostatnimi prak-
tykantami w domu Zielińskiego byli: Józef Artwiński 
(26 stycznia - 3 grudnia 1893), Bronisław Honowski 
(28 sierpnia 1893 - 20 września 1894), Mieczysław 
Zaremba (22 czerwca 1895 - 20 czerwca 1896). Jak 
widać w naszej aptece w tym samym czasie praktyki 
odbywało nawet po dwóch uczniów, co świadczy, że 
była dużą jak na tamte czasy. Od roku 1896 zaczyna 
się kolejny rozdział w historii suchedniowskiej apteki, 
o czym już wspominałem wcześniej. Została przenie-
siona na ulicę Bodzentyńską. 

W załączonej mapce „szosa państwowa” to dzisiej-
sze ulice Mickiewicza i Bodzentyńska, a „droga przez 
wieś” to ul. Słowackiego. Widać również zaznaczone 
domy pogórnicze, które teraz należą do Nadleśnic-
twa.
(Nasz Suchedniów z 17 grudnia 2014 r.)

Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

W austeryi
W dzisiejszych czasach, osoby będące gościnnie w Su-
chedniowie nie mają problemów z wyborem miejsc 
noclegowych. Jakże inaczej wyglądała sytuacja 
w 1871 roku, co najlepiej oddaje nam poniższy opis:
Jedna z osób przejezdnych użalała się na wielkie nie-
porządki istniejące w austeryi w Suchedniowie. Za-
jazd ten należy do dwóch dzierżawców, to jest sala 
gościnna do jednego, zaś pokoje numerowe trzyma 
żydek, który dość daleko mieszka od zajazdu, tak 
że w nocy potrzeba budzić i sąsiedni dom, aby uzy-
skać klucz od stancyj, w których niema ani zasuwek 
u okien ani jednego całego sprzętu. Utrzymująca zaś 
bufet za żadne pieniądze nie chciała w nocy nie tylko 
pokazać się, ale nawet wskazać przybyłemu gościowi 
gdzie ma dostać klucza od numeru.
(Nasz Suchedniów z 18 grudnia 2014 r.)

Młyn Jędrów i jego 
mieszkańcy (1)
Początkowo młyn na Jędrowie był w posiadaniu ro-
dziny Wieczorskich. Skąd się wzięli w tych stronach 
nikt nie pamięta, ale w rodzinie Wentkowskich jest 
bardzo ciekawy przekaz ustny.
W czasie wojen napoleońskich, wieczorem do klaszto-
ru w Wąchocku zajechała kareta zaprzężona w czte-
ry konie. Wysiadła z niej zawoalowana, wspaniałej 
postawy dama, która oddała braciszkom zakonnym 
dziecię płci męskiej, które było zawinięte w serwety 
z herbami książęcymi (miało to być nieślubne dziecko 
księżnej i generała armii napoleońskiej z arystokracji 
francuskiej). Poprosiła zakonników, aby wzięli to nie-
mowlę na wychowanie i kształcenie, zaznaczając aby 
nie zostało duchownym. Swoją prośbę poparła pełną 
sakiewką z kosztownościami. Dziecko zostało w klasz-
torze. Tam je ochrzczono, a że nie wiadome było jego 
pochodzenie dano mu nazwisko Wieczorski, od pory 
kiedy zostało im zostawione. Po latach Wieczorski za-
warł związek małżeński, z którego narodziła się Kon-
stancja, późniejsza żona Maksymiliana Ożdżeńskiego, 
właściciela młyna na Jędrowie.
Natomiast, według tego samego przekazu, nazwisko 
Ożdżeński mialo pochodzić od Ożga. Tak miał nazy-
wać się fornal czy koniuszy na dworze księcia Ma-
łachowskiego. Jedna z córek Małachowskiego po-
kochała Ożgę i wbrew rodzinie poślubiła go. Wobec 
mezaliansu została pozbawiona swoich majętności, 
a w przyszłości spadku. Ich potomek, Maksymilian 
Ożdżeński - nazwisko zostało spolszczone - trafił na 
Jędrów, gdzie poślubił Konstancję Wieczorską. (na 
podstawie wspomnień Artura Wentkowskiego).
(Nasz Suchedniów z 1 stycznia 2015 r.
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Aptekę przy ulicy Bodzentyńskiej w Suchednio-
wie będącą własnością Józefa Zielińskiego, w dniu 
1 września 1908 roku wziął w dzierżawę prowizor 
farmacji Alfons Krzanowski vel Chrzanowski, by 
następnie 2 listopada 1910 roku ją kupić za sumę 
15.500 rubli. Po czterech latach, 27 marca 1914 
roku Krzanowski uzyskał od Zarządu Górniczego 
zezwolenie na cesję - odstąpienie - swoich praw 
dzierżawnych na rzecz prowizora farmacji Stanisła-
wa Bruśnickiego. Tenże sam Bruśnicki 23 maja 1917 
roku kupił wspomnianą aptekę z działką za 17 tys. 
rubli.

Rok później, 1 maja 1918 roku prowizor farma-
cji Stanisław Bruśnicki sprzedał aptekę w Suche-
dniowie prowizorowi farmacji Stefanowi Górbielo-
wi, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii 
Aleksandra Kosteckiego, rejenta przy Wydziale Hi-
potecznym Królestwa Polskiego Sadu Okręgowe-
go w Radomiu. W akcie tym Bruśnicki oświadczył, 
że wszystkie przysługujące mu prawa dzierżawy 
działki placu przestrzeni 576 kwadratowych sążni 
tj. 2622 metry kwadratowe, do dnia 8 lutego 1956 
roku oraz swoje własne znajdujące się na tym placu 
budynki: dom mieszkalny i inne zabudowania go-
spodarskie bez placu pod nimi, zaprowadzony na 
tym placu ogród, jak również urządzoną w tym-
że domu własną aptekę, z całym jej urządzeniem, 
utensyliami, materiałami aptecznymi, preparata-
mi, towarami i przynależyłościami, na tych pra-
wach, jak sam to wszystko nabył, posiadał i posia-
dać miał prawo, bez żadnych dla sienie wyłączeń, 
sprzedaje niniejszym aktem Stefanowi Kazimierzo-
wi Górbielowi.

Dnia 1 lipca 1922 roku prowizor farmacji Stefan 
Górbiel otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Zdro-
wia koncesję i zarządzanie apteką publiczną w Su-
chedniowie. (na podstawie Kroniki Apteki Andrze-
ja Sułko).
(Nasz Suchedniów z 25 grudnia 2014 r.)
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ENGLISH? WHY NOT. 
           
          Początek lipca to początek wakacji - holidays. 
Każdemu  z  nas  marzy się wypoczynek, plaża zalana 
słońcem, turkusowe morze i bezchmurne niebo. Już pewnie 
zadecydowane gdzie wyjedziecie. Czy będą to wakacje 
zorganizowane (package holidays), czy też  wolicie jakieś 
mało popularne miejsca (off  the beaten track)? Każdy 
rodzaj wakacji  ma swoje wady i zalety. Najprościej, ale też i 
najdrożej jest skorzystać z wyjazdu, gdzie wszystko jest 
zorganizowane i wliczone w cenę  (all-inclusive).                               
Zaplanujmy więc wyjazd do znanego kurortu  (holiday 
resort) i zarezerwujmy hotel. Zarezerwować to „book”, a 
więc słowo o podwójnym znaczeniu, ponieważ jako 

rzeczownik 
oznacza książkę. 
Słowo 
„zabukować” 
weszło już tak 
daleko do 
codziennego życia, 
że można je  nawet 
znaleźć w 

słowniku języka polskiego PWN.  
           Organizacją wyjazdów zajmują się agencje 
turystyczne (travel agency), które zapewnią  nam  nie tylko 
zwiedzanie (sightseeing) ciekawych  miejsc (tourist 
attractions) w okolicy, ale także różnorakie  rozrywki. 
Zaletą tego rodzaju zorganizowanych wakacji jest fakt, że 
nie trzeba się o nic martwić i można  się spokojnie  oddać 
błogiemu  lenistwu. Z drugiej jednak strony, jesteśmy skazni 
na towarzystwo osób,  które nie zawsze nam odpowiadają. 
To agencja wybiera miejsca, które warto zwiedzić (places of 
interest) i rodzaj rozrywki. 
          Ci, którzy wolą być niezależni, do dyspozycji mają 
różnego rodzaju  zakwaterowanie (accommodation) 
poczynając od  hoteli, poprzez kwatery prywatne 
(appartments), a kończąc  na schroniskach   młodzieżowych 
(youth hostel). Przy wyborze miejsca ważne jest jakie 
udogodnienia (amenities) znajdują się w okolicy, czy daleko 
jest do sklepu, apteki,  kina. Ważne jest także co jest w 
wyposażeniu pokoju, czy jest klimatyzacja, (air 
conditioning), dostęp do internetu (internet access). 
Obecnie większość hoteli ma podstawowe  sprzęty, takie jak 
suszarka do włosów (hair dryer) czy czajnik elektryczny 
(electric kettle). Jeśli potrzebujemy czegoś dodatkowego, 
wtedy można zadzwonić do obsługi hotelowej (room 
service). Głównym miejscem w hotelu jest recepcja (front 

desk lub 
reception) gdzie 
trzeba się 

zameldować 
(check-in) po 
przybyciu oraz 

wymeldować 
(check-out) 

płacąc rachunek 
(pay the bill). 

          Hotele oferują pobyty z pełnym wyżywieniem (full-
board), ze śniadaniem  i  kolacją (half –board) albo tylko 
śniadanie (complimentary breakfast). Jeśli musimy rano 
wstać, aby wyjechać na wycieczkę lub zdążyć na samolot 
wtedy możemy sobie zamówić budzenie na telefon, 
 
 

 
 
 
 
(wake-up call), a także zorientować się czy nie jest dostępny 
specjalny autobus, który zawiezie nas do miasta lub na 
lotnisko (shuttle bus). 
 
Czasami  potrzebujemy pomocy poruszając się po mieście. 
 
Excuse me, I’m trying to find the … 
Przepraszam, usiłuję znaleźć … 
 
Gorzej, gdy coś zaczyna nam dolegać. 
 
I’m suffering from … is there a doctor here? 
Cierpię na … czy jest tu gdzieś lekarz? 
albo 
 
Do you have a first aid  kit I could use, please? 
Czy jest tutaj apteczka,  z której mógłbym skorzystać? 
 
Może się również zdarzyć, że się skaleczymy. 
 
I’ve cut my hand, could you please help me? 
Skaleczyłem  rękę czy mógłbyś  mi pomóc? 
 
Dzisiaj dużo słówek i zwrotów, ale mam nadzieję, że te 
ostatnie nie będą potrzebne.   

 
I hope you will enjoy your holidays,  see you soon  
 
 
 
 

package holidays – wakacje zorganizowane 
off the beaten track – zejść z utartego szlaku 
all inclusive – wszystko wliczone w cenę 
holiday resort – kurort 
sightseeing - zwiedzanie 
tourist attractions – atrakcje turystyczne 
places of interest – miejsca warte zwiedzenia 
accommodation - zakwaterowanie 
appartments – kwatery prywatne 
youth hostel – schronisko młodzieżowe 
amenities – udogodnienia 
air conditioning – klimatyzacja 
internet access -  dostęp do internetu 
hair dryer – suszarka do włosów 
electric kettle – czajnik elektryczny 
room service – obsługa hotelowa 
front desk/reception – recepcja 
check-in – zameldować  się 
check-out – wymeldować się 
pay the bill – zapłacić rachunek 
full-board – pobyt z pełnym wyżywieniem 
half-board – pobyt ze śniadaniem i kolacją 
complimentary breakfast - śniadanie wliczone w cenę 
wake-up call – budzenie na telefon 
shuttle bus – autobus wahadłowy 
Excuse me, I’m trying to find the … 
I’ve cut my hand, could you please help me? 
Do you have a first aid  kit I could use please? 
I’ve cut my hand, could you please help me? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AnGielski Z GAZetą
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Ta największa impreza kulturalno-rekreacyjna 
w roku bieżącym w Suchedniowie. Odbędzie się na 
terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica 
(piątek 30 czerwca) oraz na Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Suchedniowie w dniu 01-02 lipca 2017r. W związku 
z tym, że jest to impreza masowa (mowa o festynie 01 
lipca), pragniemy czytelnikom Gazety Suchedniowskiej 
i naszym mieszkańcom przybliżyć kilka spraw dotyczą-
cych praw i obowiązków uczestników imprezy oraz za-
sady organizacyjne i porządkowe jak i programu arty-
stycznego imprezy. 
(WYCIĄG Z REGULAMINU IMPREZY)
Prawa i obowiązki uczestników imprezy.
5.  Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bez-

płatny i przysługuje wszystkim uczestnikom impre-
zy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.

6.  Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpo-
wiedzialność.

7.  Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
1) wobec których zostało wydane orzeczenie zaka-

zujące wstępu na imprezę masową;
2) wobec których został wydany zakaz zagraniczny;
3) odmawiające poddania się czynnościom określo-

nym w pkt. 12 ppkt. 2 i 3;
4) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoho-

lu, środków odurzających, psychotropowych lub 
innych podobnie działających środków;

5) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, 
wyroby, napoje, środki lub substancje o których 
mowa w pkt. 9 i 6, zachowujące się agresywnie, 
prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się 
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych 
uczestników imprezy, a w szczególności przestrze-
gać postanowień regulaminów terenu i imprezy ma-
sowej.

9. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posia-
dania broni lub innych niebezpiecznych przedmio-
tów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub substan-
cji psychotropowych.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe.
10. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabez-

pieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy 
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez maso-
wych.

11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że 
wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem 
zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie 
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby 
w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpo-
wszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z ja-

Dni Suchedniowa - z okazji jubileuszu 55-lecia  nadania praw miejskich
kimkolwiek programem przedstawiającym impre-
zę.

 Fotografowanie przez fotoreporterów jest możli-
we tylko z miejsca pomiędzy sceną a barierkami 
zabezpieczającymi. Rejestracja telewizyjna i radio-
wa możliwa jest tylko z miejsca pomiędzy sceną 
a barierkami zabezpieczającymi. 

12. Służby porządkowe są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do 

uczestniczenia w imprezie masowej, a w przy-
padku stwierdzenia braku takich uprawnień – 
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsa-
mości;

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób 
w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 
przedmioty, o których mowa w pkt. 9;

4) wydawanie poleceń porządkowych osobom za-
kłócających porządek publiczny lub zachowują-
cych się niezgodnie z regulaminem imprezy ma-
sowej lub regulaminem terenu, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, 
osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopusz-
czających się czynów zabronionych;

6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów 
obezwładniających lub podobnych technik obro-
ny oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, 
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych 
ochronie lub odparcia ataku na członka służby 
porządkowej, służby informacyjnej lub inną oso-
bę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa 
w ppkt. 4, na zasadach określonych w art. 38 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia.

13.  Czynności wymienione w pkt. 12 powinny być wy-
konane w sposób możliwie najmniej naruszający 
godność ludzką oraz inne dobra osobiste, w stosun-
ku  do której zostały podjęte.

IV. Przepisy karne wynikające z ustawy.
14.  Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wy-

danego na podstawie ustawy, regulaminu terenu 
lub regulaminu imprezy masowej przez służby po-
rządkowe lub służby informacyjne podlega karze 
grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze 
podlega ten, kto w czasie trwania imprezy maso-
wej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla pu-
bliczności.

15.  Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Poli-
cję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie 
trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny 
nie niższej niż 2000 zł.

16.  Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje 
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności 

albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
17.  Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji (Dz. U.z 2004 r., Nr 52, poz. 525 z późn.
zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 
niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty 
lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie 
mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat.

18.  Postępowanie w sprawach o wykroczenie określo-
ne w pkt. 16 – 18 prowadzi się podstawie przepisów 
o postępowaniu przyspieszonym.

O  samej imprezie
Jej głównym celem będzie promocja gminy i regionu, 

przybliżenie bogatej historii i tradycji miasta, zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tożsamości 
lokalnej jak również, poszerzenie oferty spędzania wol-
nego czasu dla mieszkańców Suchedniowa.

Planowane są ciekawe koncerty, wydarzenia, wysta-
wy, filmy, promocje i inne przedsięwzięcia kulturalne. 
Gwiazdami Dni Suchedniowa będą kultowe i bardzo 
znane zespoły takie jak :Stare Dobre Małżeństwo, Czar-
no-Czarni obchodzący w roku bieżącym swój jubileusz 
20-lecia działalności. Wystąpi również formacja mu-
zyki dance Top Girls. Znane przeboje zaśpiewa Bożena 
Zielińska. Zaprezentuje się młodzieżowa kapela Celibat 
ze Starachowic.

Tradycyjnie będziemy promować suchedniowski 
dorobek kulturalny, wystąpi orkiestra dęta, formacja 
taneczna AXIS. Odbędą się konkursy rodzinne (2+1), 
konkursy na strongman’a. Do wygrania będzie rower, 
kuchenki mikrofalowe i inne bardzo atrakcyjne na-
grody ufundowane przez sklep Teldom RTV-AGD pana 
Piotra Karbownika.  Kulminacyjnym punktem będzie 
fantastyczny pokaz sztucznych ogni a festyn tradycyj-
nie zakończy zabawa taneczna z dj. W niedzielę 2 lipca 
odbędzie się piknik rodzinny oraz Suchedniowskie Mu-
zykowanie. Wystąpią zespoły realizujące się artystycz-
nie podczas oprawy muzycznej wesel. Będą one miały 
okazję zaprezentować się szerokiej publiczności. Wy-
stąpią	trzy	zespoły:	Impuls,	Eve	Line,	Kefi	Rock.	Wystę-
py te odbędą się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Suchedniowie.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłod-
szych naszych pociechach dla których szykowane są 
konkursy z nagrodami. Nie zabraknie dmuchańców, ka-
ruzeli i innych atrakcji. Ponadto odbędzie się gra miej-
ska Pętla czasu, jak i inne atrakcje.

Instytucje, firmy czy osoby prywatne, które chciały-
by reklamować się podczas świętojanek prosimy o kon-
takt z organizatorem. Kontakt e-mail - sok.kuznica@
wp.pl , tel. 41 2543-094 i kom.604 143 776.

Gorąco zapraszamy. Spędźcie z nami te cudow-
ne, niepowtarzalne dni !!!!!!!!!

Organizatorzy
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DKK w suchedniowskiej bi-
bliotece 

Dyskusyjny Klub Książki to kolejna kulturalna  
propozycja Biblioteki Publicznej w Suchedniowie 
, zachęcająca  do spędzenia wolnego czasu w gru-
pie miłośników książki i nie tylko.

Dla kogo są organizowane DKK ?
Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lek-

turze, poznawać nowych autorów i gatunki lite-
rackie. Ważne: uczestnicy nie muszą prowadzić 
poważnych dyskusji, ani znać się na literaturze.

Do DKK mogą należeć uczestnicy w różnym 
wieku , połączeni  wspólną pasją czytelniczą i za-
interesowaniem książką. Kluby działają przy bi-
bliotekach publicznych. Do DKK może przystąpić 
każdy, kto się zadeklaruje i zgłosi chęć uczestnic-
twa  w spotkaniach Klubu. Uczestnictwo w Klubie 
jest bezpłatne. Spotkania będą odbywać się w bi-
bliotece raz w miesiącu.

Pierwsze organizacyjne spotkanie suche-
dniowskiego DKK odbyło się  
30 maja 2017 roku w Czytelni 
dla Dorosłych MGBP. Kolejne 
spotkanie planowane jest na 
dzień  3 lipca br. o godz. 11:00.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Wypoży-
czalni/Czytelni dla  Dorosłych 
MGBP w Suchedniowie, lub 
u moderatora:  tel.41 25 44 
985 lub bpsuchedniow3@
op.pl. Moderatorem suche-
dniowskiego  DKK jest Małgo-
rzata Wiśniewska. 

Zapraszamy do  uczestnic-
twa w spotkaniach Dyskusyj-
nego Klubu Książki.

Małgorzata Wiśniewska

27 maja w Polsce obchodzimy 
Dzień Samorządu Terytorialnego 
upamiętniający pierwsze wybory 
samorządowe w III RP, które odby-
ły się 27 maja 1990 roku.Z tej oka-
zji przedstawiciele  Samorządu 
Uczniowskiego klas I-III i IV-VI SSP 
w Ostojowie udali się z wizytą do 
Urzędu Miasta i Gminy w Suchednio-
wie. Uczniowie spotkali się z Burmi-
strzem Miasta i Gminy panem Ce-
zarym Błachem oraz przyjrzeli się 
pracy poszczególnych wydziałów 
i jednostek organizacyjnych UMiG. 

Podczas spotkania z panem Bur-
mistrzem uczniowie zadawali pyta-
nia na temat zakresu jego obowiąz-
ków, kompetencji i umiejętności 
sprzyjających pełnieniu tego stano-
wiska oraz oczekiwań, dążeń i trud-
ności, z jakimi musi się zmierzać realizując swoje 
działania. Pan Burmistrz podkreślał, jak trudne 
i odpowiedzialne jest sprawowanie takiej funk-
cji  ze względu na bardzo zróżnicowane potrzeby 
lokalne. Zachęcał młodych członków samorządu 
do realizacji swoich dążeń, aktywnego włączania 
się w pracę na rzecz innych, zdobywania umiejęt-
ności, które będą mogły zaprocentować w przy-
szłości. Następnie Sekretarz urzędu UMiG Ewa 

Wizyta uczniów SSP w Ostojowie w Urzędzie Miasta 
i Gminy Suchedniów

Kaniewska zapoznała  uczniów z zadaniami 
poszczególnych wydziałów urzędu, dzięki czemu 
zyskali  oni świadomość, że to praca wszystkich 
tych osób składa się na sprawne funkcjonowanie 
całego organizmu, jakim jest samorząd lokalny. 
Dziękujemy panu  Burmistrzowi i pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów za serdecz-
ne przyjęcie, poświęcony nam  czas  i  wspaniałą 
lekcję kształtującą i umacniającą postawy oby-
watelskie, które będą procentować w przyszłości.
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Po raz 5. pobiegli dla Bartka
W niedziele, 28 maja w Kielcach odbyły się biegi 
w „Piątce dla Bartka”. To już piąta edycja tej coraz 
popularniejszej charytatywnej imprezy, która zgro-
madziła ponad 1500 uczestników. Pieniądze zebra-
ne z wpisowego zostały przeznaczone na zakup 
protez dla suchedniowianina Bartka Orzechow-
skiego. Co prawda nagrodzono najszybszych, ale 
w biegach czasu nie mierzono, liczyła się dobra za-
bawa, a taka z pewnością była.

Siatkarze grali w finale
Nie udało się wygrać Zdrowy Ty Orlicz w finale 

Pucharu Województwa Świętokrzyskiego w siat-
kówce. Fodder Kielce zwyciężył po pięciosetowej 
walce 3:2. Samo spotkanie stało na bardzo do-
brym poziomie. Marek Działowski podziękował 
zawodnikom za zaangażowanie, za pot i zdrowie 
zostawione na parkiecie nie tylko w tym meczu 
ale w całym sezonie. Dziękował również wszyst-
kim, a zwłaszcza Zdrowy Ty za pomoc dla drużyny. 
Osobne podziękowania skierował do osób, które 
pomagały w obsłudze meczów oraz kierownictwa 
hali za możliwość podjęcia treningów.  A specjalne 
dla kibiców - wielkie dzięki za obecność!!!! Tym pu-
charowym meczem, biało-niebiescy zakończyli se-
zon siatkówki w hali. Teraz lato i czas na siatków-
kę plażową.

SPORT

Awans juniorów starszych
W trzech ostatnich spotkaniach juniorzy zdobyli 7 
punktów, które dały im pierwsze miejsce i awans 
do Świętokrzyskiej Ligi. Decydujące było zwycię-
stwo we Włoszczowie z Hetmanem 3:2, bramki 
strzelili: Dawid Zbroja (20’), Bartek Pająk (39’), 
Mateusz Tumulec (55’).
Wcześniej otrzymali trzy punkty za walkower z So-
kołem Rykoszyn, a w ostatnim zremisowali z Gro-
dem Ćmińsk 3:3 po bramkach Mateusza Tumulca 
(35’), Patryka Relidzyńskiego (44’), Damiana 
Kity (55’).

Junior młodszy
Orlicz - Astra Piekoszów 7:1, bramki: Patryk Ślu-
sarczyk (47’, 79’), Karol Kamiński (5’), Rado-
sław Żak (39’), Dominik Breszko (53’), Mateusz 
Tumulec (63’ k.), Maciej Sroczyński (74’).
Czarnovia Kielce - Orlicz 2:1, bramka Kamil Fur-
mańczyk (50’)
Orlicz - Gród Ćmińsk 0:1
Młodzik młodszy
Orlicz - Łysica Bodzentyn 4:3, bramki: Jakub Prze-
worski (40’, 45’), Wiktor Michta (9’), Wojciech 
Wierzbiński (14’)
Orlicz - Orlęta Kielce 0:1
Juventa - Orlicz 11:2, bramki: Maksymilian Woś 
(14’), Kamil Tabiszewski (31’)
Łysica Bodzentyn - Orlicz 1:3, bramki: Wojciech 
Wierzbiński (16’), Karen Ghazaryan (32’), Ja-
kub Przeworski (58’).

SUCHEDNIOWSKI SPORT
  Redaguje: SZYMON PIASTA                                                                            Nr. 13 (464)/2017

Ostatnie mecze Orlicza
Nowiny, 27 maja
GKS - Orlicz 3:0 (0:0)
skład: Sebastian Drogosz - Hubert Janyst, Mar-
cin Tacij, Mateusz Sikora, Michał Bator - Karol 
Świtowski (85’ Daniel Kaczmarski), Piotr Mą-
dzik (62’ Damian Kita), Paweł Jarząb, Grzegorz 
Skarbek - Piotr Solnica (75’ Maciej Banacz-
kowski), Tomasz Staszewski.

Suchedniów, 4 czerwca
Orlicz Klimontowianka 4:1 (0:0)
1:0 Grzegorz Skarbek (15’)
2:0 Grzegorz Skarbek (33’)
3:0 Krystian Olejarczyk (35’)
4:0 Tomasz Staszewski (42’)
skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Marcin 
Tacij, Mateusz Sikora, Michał Bator - Karol 
Świtowski, Grzegorz Skarbek, Marek Banacz-
kowski  (76’ Daniel Kaczmarski), Piotr Solnica - 
Tomasz Staszewski (86’ Krzysztof Bałchanow-
ski), Krystian Olejarczyk (82’ Filip Czerwiński).
Starachowice, 11 czerwca
Star - Orlicz 2:4 (2:1)
0:1 Tomasz Staszewski (5’)
1:1 Damian Senderowski (25’)
2:1 Mariusz Fabjański (35’ karny)
2:2 Tomasz Staszewski (50’)
2:3 Tomasz Staszewski (70’)
2:4 Piotr Solnica (85’)
skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst (87’ Da-
niel Kaczmarski), Marcin Tacij, Mateusz Siko-
ra, Michał Bator - Karol Świtowski, Grzegorz 
Skarbek, Piotr Mądzik (85’ Filip Czerwiński), 
Paweł Jarząb - Tomasz Staszewski, Piotr Sol-
nica.
Suchedniów, 15 czerwca
Orlicz - Piast Stopnica 5:1 (2:0)
1:0 Tomasz Staszewski (28’ karny)
2:0 Daniel Kaczmarski (33’)
3:0 Tomasz Staszewski (49’)
3:1 Mateusz Jędrocha (60’)
4:1 Tomasz Staszewski (66’)
5:1 Tomasz Staszewski (88’)
skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Marcin 
Tacij, Mateusz Sikora (77’ Bartosz Pajek), Mi-
chał Bator - Karol Świtowski,  Daniel Kacz-
marski (59’ Mateusz Tumulec), Piotr Mądzik 
(77’Paweł Jarząb), Filip Czerwiński (59.Damian 
Kita)  - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica.

Triathloniści już startują
W Sierakowie zainaugurowano zawody triathlo-
nowe. W JBL Triathlon Sieraków wystartowało 
dwóch suchedniowskich zawodników. Na dystan-
sie 1/4, na który składało się 950 metrów pływania, 
44 kilometrów jazdy rowerem; 10,55 km biegania, 
była najliczniejsza obsada. Zawody ukończyło 1190 
uczestników, w tym nasi:
133. Gerard Magdziarz (M 35 - 39) - 2.24,20
311. Karol Mochocki (M 39 0 34) - 2.33,56
W niedzielę, 11 czerwca wzięli udział w kolejnych 
zawodach triathlonowych. Tym razem wystarto-
wali w Enea 5150 Warsaw Triathlon na dystansie 
olimpijskim. Musieli przepłynąć 1,5 km, przejechać 
na rowerze 40 km i przebiec 10 kilometrów. Poszło 
im całkiem nieźle, ponieważ na 883 sklasyfikowa-
nych uczestników zajęli miejsca:
144. Gerard Magdziarz (M 35 - 25) - 2.24,21
274. Karol Mochocki (M 30 - 54) - 2.34,07

Biegali nocą we Wrocławiu
W sobotę, 17 czerwca odbył się kolejny bieg 5. PKO 
Nocny Wrocław Półmaraton. W porównaniu z inny-
mi biegami ten jest nietypowy, ponieważ start był 
wyznaczony na godzinę 22. W biegu uczestniczy-
ło 11 000 biegaczy z prawie 30 krajów. Oto miejsca 
i czasy naszych:
3053. Stefan Baltyn (M 60 - 38) - 1.46,54
3067. Grzegorz Gałczyński (M 40 - 907) - 1.46,59
8276. Aneta Obara (K 40 - 540) - 2.15,40
8278. Karolina Janakowska (K 20 - 513) - 2.15,40
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Złoto i brąz Wiktorii na MP!!!
Wiktoria Dąbczyńska mistrzynią Polski w bad-

mintonie. Nasza najbardziej utytułowana zawod-
niczka odniosła kolejny sukces, tym razem w grze 
pojedynczej zdobyła złoty medal w kategorii elity, 
a więc w rywalizacji z najlepszymi w Polsce bad-
mintonistkami. Mając na wglądzie wiek Wiktorii, 
jest to tym cenniejszy rezultat. Ale to nie wszystko 
Wiktoria przywiezie drugi medal - brązowy wywal-
czony w deblu z Aleksandrą Goszczyńską. Gratula-
cje!

Zanim do tego doszło, w singlu w półfinale 
Wiktoria spotkała się z Joanną Stanisz rozstawio-
ną z numerem pierwszym, z którą przegrała rok 
temu w ćwierćfinale. Tym razem Wiktoria była górą 
i gładko wygrała 2:0 (21:13, 21:12). W finale spotka-
ła się z turniejową dwójką Kornelią Marczak i nie 
dała jej żadnych szans, wygrywając wysoko 2:0 
(21:13, 21:9).

W deblu Wiktoria i Aleksandra nie miały szczę-
ścia w losowaniu drabinki, ponieważ w półfinale 
trafiły na mistrzynie Polski, siostry Agnieszkę i Ane-
tę Wojtkowskie, z którymi przegrały rok temu w fi-
nale. I tym razem rywalki były górą wygrywając 2:0 
(21:15, 21:14).

Oprócz Wiktorii Dąbczyńskiej w mistrzo-
stwach brały udział: Zuzanna Glijer, Izabela 
Pajek, Aleksandra Pająk i Marcin Wnuk. Bar-
dzo blisko medalu była Zuzanna, która w ćwierćfi-
nale singla przegrała z Marczak 1:2 (13:21, 21:18, 
13:21). Po raz drugi grała w ćwierćfinale w deblu, 
gdzie z Magdaleną Świerczyńską przegrały z parą 
Dominika Cygan/Małgorzata Janiaczyk 0:2 (15:21, 
19:21). W deblu do ćwierćfinału dotarła również 
Izabela z Wiktorią Adamek, niestety przegrały 0:2 
(17:21, 14:21) z Kamilą Augustyn/Moniką Bieńkow-
ską. Izabela podobnie jak Zuzanna wywalczyła dru-
gi ćwierćfinał, tym razem z Radosławem Wróblem 
w mikście, gdzie przegrali 0:2 (7:21, 13:21) z Mi-
chałem Łogosz/Kamilą Augustyn. Gra w ćwierćfi-
nale oznacza, że Zuzanna i Izabela wywalczyły po 
dwa miejsca w przedziale 5-8, co jest z pewnością 

SPORT
ich sukcesami.

Aleksandra w singlu w drugiej rundzie trafiła na 
doświadczoną Dorotę Grzejdak, która w przeszło-
ści reprezentowała barwy Orlicza i przegrała 0:2 
(16:21, 13:21). Również w deblu z Oliwią Socha, Oli 
nie udało się wejść do ćwierćfinału, przegrywając 
w drugiej rundzie z Magdaleną Kulską/Zuzanną Pa-
rysz 0:2 (18:21, 8:21). W końcowej klasyfikacji dało 
to dwa miejsca w przedziale 9-16.

Bardzo dobrze zagrał nasz jedynak Marcin, któ-
ry dwukrotnie walczył o ćwierćfinał. W deblu 
z Michałem Kaźmierczakiem przegrali z parą Ad-
rian Jaśkowiak/Radosław Wróbel 0:2 (15:21, 16:21). 
W mikście Marcin z Martą Jewtuch w drugiej ru-
dzie przegrali z późniejszymi wicemistrzami Pol-
ski Pawłem Pietryja/Anetą Wojtowksą 0:2 (15:21, 
11:21). Ostatecznie Marcin zajął dwukrotnie miej-
sca w przedziale 9-16.

Pięć medali seniorów na MP
W dniach 10 - 11 czerwca w Zielonce odbyły się 38. 
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w bad-
mintonie. W zawodach uczestniczyli reprezentan-
ci Suchedniowa, którzy wywalczyli pięć medali. 
Tytuły mistrzowskie zdobyli Marek Gałczyński 
i Tomasz Stopa w deblu oraz Stanisław Wikło 
w mikście.

debel 45+
1. Marek Gałczyński/Tomasz Stopa
debel 50+
2. Zbigniew Przyjemski/Stanisław Wikło
mikst 30+
3. Karolina Olejarz/Łukasz Szmel
mikst 35+
2. Gałczyński/Dominika Guzik-Płuchowska
mikst 55+
1. Wikło/Maria Brzeźnicka

Srebro Oli na MP!
W Babimoście rozgrywano Ogólnopolską Olim-

piadę Młodzieży w badmintonie. Bardzo dobrze 
zagrała Aleksandra Pająk, która w deblu z Be-
atą Mycek wywalczyły srebrny medal. W finałowej 
rozgrywce uległy Agnieszce Foryta/Ida Wiśniewska 
0:2 (13:21, 14:21). Srebrny medal w kategorii junio-
ra młodszego (odpowiednik OOM) jest bardzo cen-
ny, a przegrały tylko z faworytkami rozstawionymi 
z numerem pierwszym.

Ola była bardzo blisko awansu do ćwierćfinału 
w singlu, ale przegrała minimalnie w trzech setach 
z Martyną Pietrzak 1:2 (21:17, 14:21, 18:21).  O krok 
od medalu był Miłosz Miernik w mikście z Oliwią 
Reichel, ale przegrali w ćwierćfinale z turniejową 
dwójką Patryk Kordek/Dominika Kwaśnik 0:2 (5:21, 
7:21). Miłosz podobnie jak Ola przegrał pojedynek 
o ćwierćfinał w grze pojedynczej, uległ Maciejowi 
Matusz 0:2 (7:21, 13:21).

Wiktoria grała na Łotwie
W Jegławie na Łotwie rozegrano międzynaro-

dowe mistrzostwa elita tego kraju w badmintonie. 
W zawodach uczestniczyła reprezentantka Orli-
cza Wiktoria Dąbczyńska i był to dobry występ. 
W grze pojedynczej wygrała swoją grupę i dopiero 
w rundkach finałowych uległa rozstawionej z nu-
merem drugim Georginie Bland (Anglia) 0:2 (-17, 
-12). W deblu grając z Aleksandrą Goszczyńską 
przegrały mecz o wejście do ćwierćfinału z parą 
rosyjską. Podobnie było w mikście, gdzie Wikto-
rii i Robertowi Cybulskiemu nie udało się wejść do 
ćwierćfinału ulegając minimalnie parze z Islandii 
1:2 (20, -19, -20). 
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Po raz 5. pobiegli dla Bartka
W niedziele, 28 maja w Kielcach odbyły się biegi 
w „Piątce dla Bartka”. To już piąta edycja tej coraz 
popularniejszej charytatywnej imprezy, która zgro-
madziła ponad 1500 uczestników. Pieniądze zebra-
ne z wpisowego zostały przeznaczone na zakup 
protez dla suchedniowianina Bartka Orzechow-
skiego. Co prawda nagrodzono najszybszych, ale 
w biegach czasu nie mierzono, liczyła się dobra za-
bawa, a taka z pewnością była.

Siatkarze grali w finale
Nie udało się wygrać Zdrowy Ty Orlicz w finale 

Pucharu Województwa Świętokrzyskiego w siat-
kówce. Fodder Kielce zwyciężył po pięciosetowej 
walce 3:2. Samo spotkanie stało na bardzo do-
brym poziomie. Marek Działowski podziękował 
zawodnikom za zaangażowanie, za pot i zdrowie 
zostawione na parkiecie nie tylko w tym meczu 
ale w całym sezonie. Dziękował również wszyst-
kim, a zwłaszcza Zdrowy Ty za pomoc dla drużyny. 
Osobne podziękowania skierował do osób, które 
pomagały w obsłudze meczów oraz kierownictwa 
hali za możliwość podjęcia treningów.  A specjalne 
dla kibiców - wielkie dzięki za obecność!!!! Tym pu-
charowym meczem, biało-niebiescy zakończyli se-
zon siatkówki w hali. Teraz lato i czas na siatków-
kę plażową.
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Awans juniorów starszych
W trzech ostatnich spotkaniach juniorzy zdobyli 7 
punktów, które dały im pierwsze miejsce i awans 
do Świętokrzyskiej Ligi. Decydujące było zwycię-
stwo we Włoszczowie z Hetmanem 3:2, bramki 
strzelili: Dawid Zbroja (20’), Bartek Pająk (39’), 
Mateusz Tumulec (55’).
Wcześniej otrzymali trzy punkty za walkower z So-
kołem Rykoszyn, a w ostatnim zremisowali z Gro-
dem Ćmińsk 3:3 po bramkach Mateusza Tumulca 
(35’), Patryka Relidzyńskiego (44’), Damiana 
Kity (55’).

Junior młodszy
Orlicz - Astra Piekoszów 7:1, bramki: Patryk Ślu-
sarczyk (47’, 79’), Karol Kamiński (5’), Rado-
sław Żak (39’), Dominik Breszko (53’), Mateusz 
Tumulec (63’ k.), Maciej Sroczyński (74’).
Czarnovia Kielce - Orlicz 2:1, bramka Kamil Fur-
mańczyk (50’)
Orlicz - Gród Ćmińsk 0:1
Młodzik młodszy
Orlicz - Łysica Bodzentyn 4:3, bramki: Jakub Prze-
worski (40’, 45’), Wiktor Michta (9’), Wojciech 
Wierzbiński (14’)
Orlicz - Orlęta Kielce 0:1
Juventa - Orlicz 11:2, bramki: Maksymilian Woś 
(14’), Kamil Tabiszewski (31’)
Łysica Bodzentyn - Orlicz 1:3, bramki: Wojciech 
Wierzbiński (16’), Karen Ghazaryan (32’), Ja-
kub Przeworski (58’).
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Ostatnie mecze Orlicza
Nowiny, 27 maja
GKS - Orlicz 3:0 (0:0)
skład: Sebastian Drogosz - Hubert Janyst, Mar-
cin Tacij, Mateusz Sikora, Michał Bator - Karol 
Świtowski (85’ Daniel Kaczmarski), Piotr Mą-
dzik (62’ Damian Kita), Paweł Jarząb, Grzegorz 
Skarbek - Piotr Solnica (75’ Maciej Banacz-
kowski), Tomasz Staszewski.

Suchedniów, 4 czerwca
Orlicz Klimontowianka 4:1 (0:0)
1:0 Grzegorz Skarbek (15’)
2:0 Grzegorz Skarbek (33’)
3:0 Krystian Olejarczyk (35’)
4:0 Tomasz Staszewski (42’)
skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Marcin 
Tacij, Mateusz Sikora, Michał Bator - Karol 
Świtowski, Grzegorz Skarbek, Marek Banacz-
kowski  (76’ Daniel Kaczmarski), Piotr Solnica - 
Tomasz Staszewski (86’ Krzysztof Bałchanow-
ski), Krystian Olejarczyk (82’ Filip Czerwiński).
Starachowice, 11 czerwca
Star - Orlicz 2:4 (2:1)
0:1 Tomasz Staszewski (5’)
1:1 Damian Senderowski (25’)
2:1 Mariusz Fabjański (35’ karny)
2:2 Tomasz Staszewski (50’)
2:3 Tomasz Staszewski (70’)
2:4 Piotr Solnica (85’)
skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst (87’ Da-
niel Kaczmarski), Marcin Tacij, Mateusz Siko-
ra, Michał Bator - Karol Świtowski, Grzegorz 
Skarbek, Piotr Mądzik (85’ Filip Czerwiński), 
Paweł Jarząb - Tomasz Staszewski, Piotr Sol-
nica.
Suchedniów, 15 czerwca
Orlicz - Piast Stopnica 5:1 (2:0)
1:0 Tomasz Staszewski (28’ karny)
2:0 Daniel Kaczmarski (33’)
3:0 Tomasz Staszewski (49’)
3:1 Mateusz Jędrocha (60’)
4:1 Tomasz Staszewski (66’)
5:1 Tomasz Staszewski (88’)
skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Marcin 
Tacij, Mateusz Sikora (77’ Bartosz Pajek), Mi-
chał Bator - Karol Świtowski,  Daniel Kacz-
marski (59’ Mateusz Tumulec), Piotr Mądzik 
(77’Paweł Jarząb), Filip Czerwiński (59.Damian 
Kita)  - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica.

Triathloniści już startują
W Sierakowie zainaugurowano zawody triathlo-
nowe. W JBL Triathlon Sieraków wystartowało 
dwóch suchedniowskich zawodników. Na dystan-
sie 1/4, na który składało się 950 metrów pływania, 
44 kilometrów jazdy rowerem; 10,55 km biegania, 
była najliczniejsza obsada. Zawody ukończyło 1190 
uczestników, w tym nasi:
133. Gerard Magdziarz (M 35 - 39) - 2.24,20
311. Karol Mochocki (M 39 0 34) - 2.33,56
W niedzielę, 11 czerwca wzięli udział w kolejnych 
zawodach triathlonowych. Tym razem wystarto-
wali w Enea 5150 Warsaw Triathlon na dystansie 
olimpijskim. Musieli przepłynąć 1,5 km, przejechać 
na rowerze 40 km i przebiec 10 kilometrów. Poszło 
im całkiem nieźle, ponieważ na 883 sklasyfikowa-
nych uczestników zajęli miejsca:
144. Gerard Magdziarz (M 35 - 25) - 2.24,21
274. Karol Mochocki (M 30 - 54) - 2.34,07

Biegali nocą we Wrocławiu
W sobotę, 17 czerwca odbył się kolejny bieg 5. PKO 
Nocny Wrocław Półmaraton. W porównaniu z inny-
mi biegami ten jest nietypowy, ponieważ start był 
wyznaczony na godzinę 22. W biegu uczestniczy-
ło 11 000 biegaczy z prawie 30 krajów. Oto miejsca 
i czasy naszych:
3053. Stefan Baltyn (M 60 - 38) - 1.46,54
3067. Grzegorz Gałczyński (M 40 - 907) - 1.46,59
8276. Aneta Obara (K 40 - 540) - 2.15,40
8278. Karolina Janakowska (K 20 - 513) - 2.15,40
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