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*  zapraszamy na Święto Konstytucji 3 Maja,
*  oto nowe logo Suchedniowa,
*  historyczny sten wrócił do Kuźnicy,
*  za nami sesja rady miejskiej,
*  intensywne przygotowania do rozpoczęcia 

inwestycji trwają,
*  Droga Krzyżowa ulicami miasta,
*  młodzi recytatorzy w Kuźnicy i w Mostkach,
*  angielski z GS oraz wydarzenia sportowe.
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1176 tancerzy na parkiecie!

Za nami rekordowy, XII Ogólnopolski Turniej 
Formacji Tanecznych ‘Suchedniów 2017, podczas 
którego prezentowało się 1176 tancerzy, 30 for-
macji tanecznych oraz 68 układów w 5 katego-
riach.

Czytaj na str. 12-13

Mali, ale odpowiedzialni bohaterowie
Wiosną Gminę Suched-

niów oraz cały powiat na-
wiedziła plaga wypalania 
traw i nieużytków. Strażacy 
interweniowali nawet kilka 
razy dziennie. W tej sytu-
acji godna uwagi jest po-
stawa braci Bartka (lat 11) 
i Kuby (lat 7) Dulembów.

Czytaj na str. 2

Za nami XV Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera
34. uczestników, trzy kategorie, doskonała atmosfera, wysoki profesjonalizm młodych recytato-

rów, co podkreśliła przewodnicząca jury Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk podsumowując konkurs: 
- Byłam bardzo wzruszona słuchając waszych wy-
stąpień. To bardzo piękne, co robicie. Tym, którzy 
nie wygrali mówię: nie zniechęcajcie się, nie pod-
dawajcie – mówiła.

Czytaj na str. 11

Misterium Męki Pańskiej

Diakonia Liturgiczna wraz ze swym duchowym opiekunem ks. Wojciechem Marchewką w Wielki 
Piątek po raz piąty zaprosiła mieszkańców miasta na Misterium Męki Pańskiej.

Czytaj na str. 9

Turniej charytatywny na hali
W sobotę 1 kwietnia na hali sportowo-rehabilitacyjnej z udziałem 11. drużyn 

oraz ponad 70. zawod-
ników rozegrany został 
turniej charytatywny. 
Zbierano środki dla pani 
Agnieszki Michta, któ-
ra w 2007 roku, w wieku 
20. lat zachorowała na 
stwardnienie rozsiane.

Czytaj na str. 21
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Wydarzenia

Suchedniów Naturalnie
Gmina Suchedniów ma nowe, charakteryzujące ją logo. Zostało one wprowadzone Zarządzeniem 

Nr 0050.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 23 lutego 2017 r. Logo Miasta i Gminy 
Suchedniów będzie wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych, na wszelkich materiałach po-
pularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

Logo to nazwa zbiorcza dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbol graficzny) oraz logo-
typu (tekstowe przedstawienie nazwy). Grafika zawarta w logo powstała poprzez połączenie inicjału 
Gminy – litery S z symbolami nawiązującymi do natury i położenia w bezpośredniej bliskości Puszczy 
Świętokrzyskiej (drzewo, liść). Jego kolorystyka również nawiązuje do malowniczych rzek, jezior i wa-
lorów przyrodniczych Suchedniowa i okolic. 

W kształt sygnetu wpisana jest skierowana ku górze strzałka oznaczająca wzrost i rozwój. Można 
się również doszukać w nim nawiązania do sposobu oznakowania szlaków pieszych co podkreśla po-
tencjał turystyczny gminy.  

Ważne jest także hasło, które ma dwuznaczny charakter: z jednej strony mówi o naturalnym charak-
terze tego miejsca, a z drugiej jest odpowiedzią na pytanie czy warto Suchedniów odwiedzić. Logotyp 
kojarzy się ze spokojem, bezpieczeństwem oraz miejscem, w którym każdy może odpocząć.

W nawiązaniu do nowego logo 
przebudowana została również 
szata graficzna strony internetowej 
Gminy Suchedniów www.suche-
dniow.pl

Paulina Pedryc

Wiosną Gminę Suchedniów oraz cały powiat 
nawiedziła plaga wypalania traw i nieużytków. 
Strażacy interweniowali nawet kilka razy dzien-

nie. Tym bardziej godna uwagi jest postawa bra-
ci Bartka (lat 11) i Kuby (lat 7) Dulembów, 
uczniów SSP Nr 3 w Suchedniowie.

3 kwietnia chłopcy zauważyli pożar traw i nie-
użytków na os. Bugaj. Mimo młodego wieku, 
niewiele się zastanawiając, zawiadomili numer 
alarmowy straży w Skarżysku-Kamiennej, dzięki 

Mali, ale odpowiedzialni bohaterowie

czemu pożar udało się szybko ugasić.
Ich odpowiedzialna postawa została uhonoro-

wana i nagrodzona kilka dni później, 11 kwietnia 
podczas powiatowych eliminacji Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Chłopcy z rąk 
komendanta powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej Marcina Machowskiego otrzy-
mali podziękowania i nagrody w postaci piłek. 
W spotkaniu towarzyszył im tata Sebastian, 
który podobnie jak mama chłopców Anna, jest 
funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku – Kamiennej.

Ich postawa zasługuje na uznanie.
(jaki)

Historyczny Sten po ponad  
3 latach wrócił  
na swoje miejsce!

4 kwietnia punktualnie o godz. 10.00 dyrek-
tor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Andrzej 
Karpiński, realizując postanowienie Sądu Rejo-
nowego w Skarżysku Kamiennej z dnia 7 marca 
tego roku odebrał z policyjnego magazynu histo-
ryczny pistolet Sten kal. 9 mm wyprodukowany 
w naszym mieście w czasie trwania II wojny świa-
towej. 

Dyrektor nie kryje radości i satysfakcji. –Choć 
trwało to nieco ponad 3 lata, jestem szczęśliwy, 
choć kosztowało to mnie dużo nerwów – mówi 
Andrzej Karpiński.

Przypomnijmy, że pistolet ten został zakupio-
ny w 2013 roku od kolekcjonera Andrzeja Grab-
kowskiego za 2,5 tys. zł zebranych ze składek 
radnych poprzedniej kadencji do suchedniowskiej 
Kuźnicy  i umieszczony w Izbie Tradycji powstałej 
rok wcześniej. 

Niewiele później pistolet zarekwirowała po-
licja i poddała go (mimo, iż jest skorodowany 
i niesprawny) specjalistycznym badaniom, aby 
stwierdzić, czy nie został użyty do przestępstwa. 
Dyrektorowi postawiono zarzut nielegalnego po-
siadania broni, ale sprawę ostatecznie umorzono. 

Steny z Suchedniowa były idealnymi kopiami 
oryginalnych stenów z Anglii, wyprodukowano 
ich zaledwie ponad 50 sztuk i są rzadkością. To 
pistolet najbardziej znany ze zdjęć partyzantów.

Jacenty Kita
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Świąteczne spotkanie u starosty
Burmistrz Cezary Błach oraz przedstawicie-

le lokalnych mediów uczestniczyli 11 kwietnia 
w spotkaniu świątecznym, które zorganizował 
starosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz człon-
kowie Zarządu Powiatu Skarżyskiego, który re-
prezentowali również: wicestarosta Artur Be-
rus, członkowie zarządu: Katarzyna Bilska, 
Anna Leżańska i Bogusława Krawczyńska 
oraz sekretarz Małgorzata Łakomiec i skarbnik 
Bogusława Wilczyńska.  

Przedświąteczne spotkania wielkanocne 
władz samorządu powiatu skarżyskiego z udzia-
łem włodarzy wszystkich gmin powiatu oraz me-
diów lokalnych należą do wieloletniej tradycji. Na 
zaproszenie starosty Jerzego Żmijewskiego 
oraz Zarządu Powiatu odpowiedzieli - burmistrz 
Suchedniowa Cezary Błach, wójt Bliżyna Ma-
riusz Walachnia, wójt Skarżyska Kościelnego 
Zdzisław Woźniak, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu  Skarżyskiego Janusz Kołodziej oraz 
przedstawiciele prasy, radia, telewizji i skarży-
skich portali internetowych.

Dzieląc się ze wszystkimi wielkanocnym jaj-
kiem - symbolem życia, nadziei i wiary w życie 
wieczne, starosta złożył życzenia świąteczne. 

Samorządowcom życzenia w imieniu dzienni-
karzy złożył redaktor Echa Dnia Mateusz Bole-
chowski. Do życzeń świątecznych dołączył tak-
że wiceprzewodniczący Janusz Kołodziej, który 
w imieniu rady powiatu i radnych życzył wszyst-
kim świąt zdrowych, spokojnych i pełnych ciepła 
rodzinnego. Nie zabrakło także życzeń od włoda-
rzy gmin powiatu, które złożył w imieniu przyby-
łych burmistrz Suchedniowa Cezary Błach.

Jacenty Kita

Majówka w kinie „Kuźnica”
Piękna i Bestia w dniach 28 kwietnia - 01 

maja o godz. 17:00. Produkcja: USA.  Gatunek: 
fantasy, romans  Czas: 129 min.  Od lat: 7.

Opis filmu: Belle jest mieszkanką francuskiej 
wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurice 
został uwięziony w pałacu okrutnej bestii, postana-
wia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu 
swe życie, w zamian za życie ojca. Potwór przystaje 
na propozycję. Ku zdziwieniu Belle, bestia nie więzi 
jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje 
w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przed-
miotów. Tymczasem Maurice chcąc uratować swą 
córkę, zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego 
- Gastona, który jest zakochany w Belle.

Azyl w dniach 28 kwietnia - 01 maja o godz. 
19:15. Produkcja: USA.  Gatunek: dramat, biogra-
ficzny.  Czas: 126 min.  Od lat: 12.

Opis filmu: Poruszająca filmowa opowieść, któ-
ra wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, 
żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mę-
żem, Janem, ukrywali podczas II wojny światowej 
dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich z get-
ta i pomagali przetrwać w opustoszałych murach 
ogrodu zoologicznego. Niektórzy ukrywani byli 
w miejscach przeznaczonych dla zwierząt, inni 
w willi Żabińskich.

Serdecznie zapraszamy!

Świętujmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja przypada 226. rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Świętujmy wspólnie to pięk-
ne święto wolności i demokracji. Uroczystości 
w naszym mieście będą miały następujący prze-
bieg.

O 11.30 w kościele parafialnym odprawiona 
zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny, na którą 
zaprasza Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Suchedniowie. Tuż przed nabożeństwem 
delegacje pod tablicami wmurowanymi w ścianę 
świątyni złożą wiązanki kwiatów i zapalą znicze.

O godz. 13.00 na hali sportowo – rehabilita-
cyjnej w Suchedniowie rozpocznie się siatkarski 
turniej piłkarki Młodzieżowych Rad Miejskich 

w Kielc, Starachowic, Wąchocka i Suchedniowa.
Po południu Suchedniowski Ośrodek Kultury 

Kuźnica zaprasza na koncert z okazji 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koncert rozpocz-
nie się w dniu 3 maja o godz. 16.00. W programie 
m.in. program słowno-muzyczny w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum im. Stanisława Staszica oraz 
występy sekcji działających przy ośrodku.

Szczegóły znajdą się na plakatach oraz stro-
nach internetowych SOK Kuźnica i Gminy Suched-
niów.

Serdecznie zapraszamy!
(jaki)
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Z prAc rAdy Miejskiej

Za nami 32. sesja rady miejskiej
Już po raz 32. radni spotkali się na sesji rady 

miejskiej. 34 punkty oraz podziękowania i wyróż-
nienia zajęły radnym ponad trzy godziny. Przy-
jęto kilkanaście uchwał, zapoznano się z wielo-
ma sprawozdaniami oraz z informacją na temat 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, 
Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock 
(obszar działania LGD).

Początek obrad to podziękowania od burmi-
strza Cezarego Błacha i przewodniczącej rady za 
osiągnięcia sportowe w 2016 r. Nagrody zostały 
przyznane na wniosek MKS Orlicz po pozytyw-
nym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Spor-
tu w Suchedniowie, a otrzymały je zawodniczki 
i trenerzy sekcji badmintona Miejskiego Klubu 
Sportowego Orlicz w Suchedniowie Julia Pająk, 
Julia Pajek, Aleksandra Pająk, Katarzyna 
Zięba, Izabela Pajek, Zuzanna Glijer, Wikto-
ria Dąbczyńska, Joanna Więckowska, Wero-
nika Zięba, Aleksander Pawlukiewicz, Alek-
sandra Dąbczyńska, Stefan Pawlukiewicz.

Warto wspomnieć, iż trzy zawodniczki MKS 
Orlicz - Wiktoria Dąbczyńska, Zuzanna Glijer 
oraz Iza Pajek - zostały powołane do reprezen-
tacji Polski na Mistrzostwa Europy.

Nagrody otrzymali również trenerzy Aleksan-
dra Dąbczyńska i Stefan Pawlukiewicz, któ-
rych wysiłek wychowawczo-szkoleniowy przeło-
żył się na sukcesy zawodników.

Następnie radni przeszli do realizowania po-
rządku obrad. Wysłuchali informacji Zarządu 
NZOZ Promyk Sp. z o.o. o sposobie wykorzysta-

nia środków uzyskanych z czynszów za 2016 rok, 
sprawozdania z realizacji przez Gminę Suched-
niów programów polityki zdrowotnej w roku 
2016, sprawozdań z działalności Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchednio-
wie za rok 2016 oraz z działalności Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Suchedniowie za rok 2016, z realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie 
Suchedniów za rok 2016 oraz sprawozdania z wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Suchedniów w 2016 roku.

W dalszej części obrad podjęto następują-
ce uchwały:
1. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2017;

2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019;

3. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ko-
rzystanie z wychowania przedszkolnego dzie-
ci w wieku do lat 5 w publicznym przedszko-
lu prowadzonym przez Gminę Suchedniów 
i określenia warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia z tych opłat;

4. w sprawie określenia kryteriów obowiązują-
cych na drugim etapie postępowania rekru-
tacyjnego do publicznych przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych dla których Gmina Suched-

niów jest organem prowadzącym, liczby 
punktów za każde kryterium oraz dokumen-
tów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów;

5. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kan-
dydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych 
poza obwodem publicznych szkół podstawo-
wych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Suchedniów, liczby punktów za każde 
kryterium oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów;

6. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy 
Suchedniów do nowego ustroju szkolnego;

7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Suchedniów na lata 2017 – 
2038;

8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suched-
niów na rok 2017;

9. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Su-
chedniów w 2017 roku;

10. w sprawie uchwalenia Wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Suchedniów na lata 2017-2021 oraz 
zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

11. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne na-
bycie nieruchomości gruntowej;

12. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gmi-
ny Suchedniów;

13. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany 
siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie.

 Paulina Pedryc



maj  2017 • Gazeta Suchedniowska 5

Suchedniowska
GazetaGazeta

O kim to świadczy?
W oczekiwaniu na pełne nadejście wiosny czte-

rech członków Rycerzy Kolumba: Szymon Lech, 
Józef Zegadło, Zdzisław Wojnarski i Janusz 
Andre, mimo zimnego, przejmującego deszczu, 
postanowiło posprzątać mały odcinek ul. Stoko-

W GMinie i okolicy

Suchedniowianie, przede wszystkim młodzież, 
od lat czekają na wybudowanie w mieście boiska 
z prawdziwego zdarzenia. Z uwagi na trudną sy-
tuację finansową miasta w niedalekiej przeszłości 
nie udało się wybudować ani boiska Orlik, ani bo-
iska wielofunkcyjnego, choć gotowy teren jest już 
przygotowany od dawna i częściowo wyplanto-
wany m.in. z wykorzystaniem ziemi z budowanej 
drogi ekspresowej. Innym samorządom w powie-
cie to się udało. Orliki powstały w Skarżysku-Ka-

miennej, dwa w gminie Bliżyn (oraz dwa boiska 
wielofunkcyjne przy szkołach), jedno w Skarży-
sku Kościelnym. 

Teraz to się na reszcie zmieni. Lokalna Grupa 
Działania Wokół Łysej Góry ogłosiła listę wybra-
nych operacji w ramach: Przedsięwzięcie: I.I.4 
Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i nieko-

PKP PLK potwierdza 
zamierzenia inwestycyjne

We wtorek, 11 kwietnia w Skarżysku-Kamien-
nej odbyła się konferencja pod nazwą Przyjazne 
sąsiedztwo kolei z udziałem m.in. parlamentarzy-
stów, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktu-

ry i Budownictwa, przedstawicieli Polskich Kolei 
Państwowych, Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach, samorządów wojewódz-
twa.

Konferencja poświęcona była przede wszyst-
kim inwestycjom kolejowym realizowanym na 
terenie województwa świętokrzyskiego. Omó-
wiono m.in. inwestycje takie jak - modernizacja 
linii kolejowej nr 8 (na odcinku Skarżysko-Ka-
mienna - Kielce - Kozłów), linii kolejowej nr 25 

(na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz), 
połączenia kolejowego Busko-Zdrój - Tarnów 
oraz modernizacja dworca kolejowego w Kiel-
cach. W ramach tych inwestycji realizowane będą 
także zadania na terenie miasta Skarżyska-Ka-
miennej i Suchedniowa. Na realizację inwestycji 
w województwie przeznaczono łącznie blisko 1,4 
miliarda złotych. 

Jak wyjaśnia uczestniczący w konferencji bur-
mistrz Cezary Błach przedstawiciele PKP PLK 
nie tylko potwierdzili zamiar zrealizowania inwe-
stycji na obszarze naszego miasta tj. likwidację 
przejazdu na ul. Bugaj (wraz z wybudowaniem 
w tym miejscu przejścia podziemnego), wykona-
nie objazdu, likwidację przejazdu na wysokości 
ul. Józefów, ale w planach jest również remont 
dworca w Suchedniowie. 

Prace modernizacyjne skrócą między innymi 
czas pokonywanych odległości, a także uspraw-
nią i unowocześnią infrastrukturę kolejową. 

(jaki)

mercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyj-
nej. Znalazł się na niej Klub Sportowy Orlicz, który 
uzyska dotację na realizację projektu Budowa bo-
iska do piłki nożnej. 

W ramach inwestycji planowana jest budo-
wa boiska do piłki nożnej o wymiarach pola gry 
68 m x 105 m z nawierzchnią naturalną trawia-
stą z bramkami, piłkochwytami, systemem pod-
lewania płyty boiska. Dzięki realizacji operacji 
powstanie nowy, ogólnodostępny obiekt infra-

struktury rekreacyjnej. Szacunkowa wartość ca-
łości zadania szacuje się na 260.000,00 zł. Nasz 
wniosek spośród czterech uzyskał najwyższą oce-
nę – 80pkt. Projekt został opracowany przy zaan-
gażowaniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie. Teraz projekt jest uzupełniany 
o budowę oświetlenia i system nawadniający.

(jaki)

wiec – od ul. Langiewicza do ul Szerokiej. Efekty 
ich pracy widać na poniższym zdjęciu. 

Kto te śmieci pozostawił? O czym i o kim to 
świadczy? Zapewne takich zakątków w naszym 
mieście jest wiele. Tym bardziej to dziwi, że prze-
cież każdy z nas płaci za wywóz odpadów komu-
nalnych bez względu na ilość, jaką ich wystawi.

(jaki)

Wreszcie powstanie boisko z prawdziwego zdarzenia
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Przewiduje się, że dokumentacja do etapu II 
zostanie również wykonana przed terminem, 
co pozwoli na zakończenie realizacji inwestycji 
przed 1 września 2017 r.

Paulina Pedryc

GMinne inWestycje 

Zakończył się I etap prac nad opracowaniem 
projektu budowlanego na przebudowę, rozbu-
dowę i zagospodarowanie terenu wokół szkoły 
oraz termomodernizację budynku przy ul. Sza-
rych Szeregów 6. 

W dniu 13 kwietnia 2017 r. dokonano odbio-
ru projektu, którego zakres obejmuje prace mo-
dernizacyjne wewnątrz budynku: przygotowanie 
kuchni, stołówki, szatni z wyposażeniem, sal lek-
cyjnych, sanitariatów, przystosowane obiektu dla 
osób niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji są kolejne etapy:
- wykonanie projektu termomodernizacji bu-

dynku szkoły (etap II) – termin realizacji do 30 

Projekty modernizacji szkoły coraz bliżej
maja 2017 r.

- wykonanie pro-
jektu rozbudowy sali 
gimnastycznej, zago-
spodarowania terenu: 
boisko o nawierzchni 
z trawy sztucznej oraz 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliureta-
nu, wykonanie oświetlenia, placu zabaw, chodni-
ków, zieleni, małej architektury, itp. (etap III) – 
termin realizacji do 30 września 2017 r.

Czekamy tylko na pieniądze
Woda z zalewu została już spuszczona (co 

rozpoczęło się 27 marca), nie ma także ryb, któ-
re wywieziono (3 i 4 kwietnia) do okolicznych 
zbiorników przez wynajętą przez Polski Związek 
Wędkarski ekipę rybacką wyposażoną w specja-
listyczny sprzęt do odłowu.

Sama akcja odłowu ryb cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców miasta, nie tyl-

ko członków Polskiego Związku Wędkarskiego. 
A ci z zazdrością patrzyli, jak ponad 7 ton ryb, któ-
rych nie udało im się wcześniej złowić, opuszcza 
suchedniowski zbiornik. 

Po spuszczeniu wody dno pokazało swe bo-
gactwo: mnóstwo śmieci, butelek, kół samocho-
dowych, opon. Odnalazły się też kosze wcześniej 
znikające z deptaka przy zalewie. Niestety, moc-
no skorodowane. Okazało się również, jaki ogrom 
pracy jest do wykonania. Ilość naniesionego mułu 

jest ogromna (szacuje się, że trzeba go wywieść 
około 120.000 m3). 

Sami wędkarze są zaskoczeni bogactwem 
i wielkością odłowionych ryb. –Sumy mające 
nawet ponad półtora metra, wspaniale wyro-
śnięte płocie, dorastające 40 centymetrów! Wie-
le było też pokaźnych jazi i około półmetrowych 
szczupaków. Trafiały się spore bolenie i sanda-
cze. W kolejnych odłowach dominowały średniej 

wielkości leszcze, były pojedyncze karpie, duże 
okonie i liny – mówi Mateusz Bolechowski, 
członek zarządu koła PZW w Suchedniowie, za-
palony wędkarz.

Teraz gmina czeka tylko na obiecane pienią-
dze, aby gdy tylko pogoda pozwoli, móc przystą-
pić do prac odmulających. W ostatnim czasie, na 
prośbę Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
gmina pismem z dnia 12 kwietnia poinformowa-
ła o dotychczasowych działaniach tj. spuszczeniu 

wody, oszacowaniu wielkości zamulenia, odby-
ciu spotkań z mieszkańcami przyległych działek 
w celu ustalenia dróg wywozu mułu. Gmina w pi-

śmie dodaje, że specyfika zadania wymaga wielu 
uzgodnień oraz działań planistycznych i przygoto-
wawczych związanych z projektowaniem, praca-
mi geodezyjnymi, osuszeniem zbiornika i w końco-
wym etapie wywiezienie namułu oraz konserwacją 
urządzeń piętrzących. 

Przypomnijmy, że remont zbiornika wodnego 
w Suchedniowie znalazł się na ogłoszonej przez 
wojewodę świętokrzyskiego liście rankingowej 
projektów do dofinansowania, z proponowaną 
kwotą dofinansowania 3.198.000 złotych (65% 
wartości zadania oszacowanego na 4.920.000,00 
zł). –Pani wojewoda zapewniła nas, że przyzna-
nie dotacji nie jest zagrożone – mówi zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik.

Jacenty Kita
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postojowych, remontu nawierzchni asfaltowej 
parkingu przy ul. Sportowej 1. 

W II połowie roku Gmina będzie dysponować 
całą niezbędną dokumentacją, by inwestycje mo-
gły się fizycznie rozpocząć. Budowa chodnika na 
tej ulicy jest bardzo ważna z uwagi na znajdujący 
się przy niej Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewi-
cza, halę sportowo - rehabilitacyjną oraz boisko 
Orlicza, które powodują, że występuje na niej 
okresowo duże natężenie ruchu pieszego. Ponad-
to, ze względu na duże imprezy, jakie odbywają 
się na tych obiektach (m.in.  międzynarodowe 
i ogólnopolskie zawody sportowe czy chociażby 
niedawny turniej formacji tanecznych) do miasta 
przyjeżdża dużo osób z zewnątrz, a obecny wy-
gląd i stan chodnika nie jest najlepszą wizytów-
ką miasta.

Gmina w budżecie na ten cel zaplanowała 
kwotę 100.000 złotych.

Podobne uczucia jak wyżej budzi estetyka 
i stan techniczny remizy strażackiej w Ostojowie. 

Stąd nasz samorząd zlecił opracowanie doku-
mentacji projektowej modernizacji budynku tego 
budynku w zakresie: wykonanie inwentaryzacji 
budynku, opis stanu istniejącego oraz projekto-
wanego zadania, projekt instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznej, 
przedmiar robót, opracowanie kosztorysu oraz 
specyfikacji technicznej.

Termin realizacji to 27 czerwca 2017 r. Środki 
zaplanowane do wydania na ten cel w tym roku 

to kwota niemal 25.000 złotych i pochodzi z Fun-
duszu Sołeckiego.

Do połowy maja powstanie również projekt na 
zadanie pod nazwą Remont chodnika przy ul. Sło-
wackiego nr 389052 T w Suchedniowie na odcinku 
do ul. Bodzentyńskiej do ul. Emilii Peck. Był to po-
stulat zgłaszany od ponad dekady przez byłego, 

GMinne inWestycje

W ostatnim miesiącu Gmina Suchedniów zle-
ciła wykonawcom opracowanie kilku projektów, 
które znacząco poprawią warunki życia miesz-
kańców Michniowa, Ostojowa, ul. Sportowej 
i Słowackiego.

Pierwszy z nich dotyczy przebudowy dro-
gi gminnej przy CKI w Michniowie biegnącej po 
dużym spadku w kierunki drogi wojewódzkiej 
nr 751. To postulat zgłaszany od lat, cząstkowe 
naprawy nie mają sensu, gdyż dowożone kru-
szywo jest każdorazowo wypłukiwane po opa-
dach deszczu.

W dniu 28 marca 2017 r. podpisana została 
umowa z Pawłem Nepelskim, któremu po-
wierzono wykonanie powyższego zadania. Za-
kres prac obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi o nawierzchni 
asfaltowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 
751 do Centrum Kształceniowo-Integracyjnego 
w zakresie m.in.: budowy chodnika, przebudowy 
przepustu pod drogą, przebudowy rowu przy-
drożnego, zjazdów na przyległe nieruchomości. 
W budżecie gminy na ten rok na to zadanie za-
planowana jest kwota 39.000 złotych w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

Temu samemu projektantowi zlecono opraco-
wanie dokumentacji projektowej budowy chod-
nika od skrzyżowania z ul. Berezów do końca 
ogrodzenia stadionu MKS Orlicz, w zakresie m.in.: 
przebudowy chodnika, zjazdów na przyległe nie-
ruchomości, rowu przydrożnego, budowy miejsc 

Powstają projekty, które ułatwią życie mieszkańców

Czy budynek NZOZ „Promyk” 
będzie bardziej estetyczny?

Sam wygląd estetyczny budynku jest fatalny. 
Mówi się o tym w Suchedniowie od lat, ale dopie-
ro teraz pojawia się szansa na stopniową popra-
wę tego stanu rzeczy. Promyk – jak wyjaśniła na 
ostatniej sesji dyrektor spółki Elżbieta Dziekan, 
ma na tzw. koncie remontowym około 30.000 
złotych i są to pieniądze pochodzące z dzierżawy 
znajdujących się tam lokali. Mogą one być prze-
znaczone tylko na utrzymanie budynku oraz ko-
nieczne remonty.

O ile w ostatnich latach wewnątrz obiektu cały 
czas prowadzone były większe lub mniejsze in-
westycje i prace remontowe, o tyle na zewnątrz 
nic się nie zmieniało. –W budżecie gminy na ten 
rok mamy 12.000 złotych na opracowanie doku-
mentacji technicznej na termomodernizację tego 
budynku, który jest własnością gminy. Wcześniej 
jednak konieczny jest remont dachu, który prze-
cieka. Sporządzimy wycenę niezbędnych prac, 
a jeśli wystarczy pieniędzy, to je rozpoczniemy – 
wyjaśnia burmistrz Cezary Błach.

(jaki)

wieloletniego przewodniczącego komitetu osie-
dlowego Mirosława Lorenza. 

Ostatni z już zleconych projektów to opra-
cowanie warunków technicznych tego zadania 
w zakresie: wykonanie niezbędnych pomiarów 
w terenie, opis stanu istniejącego oraz projekto-
wanego zadania, przedmiar robót, opracowanie 
kosztorysu oraz specyfikacji technicznej. 

(jaki)
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Społeczeństwo, w którym poszczególne osoby 
czują się członkami społeczności lokalnych, czują 
się współodpowiedzialni za rozwój swojej gmi-
ny, potrafią samoorganizować się i podejmować 
wspólne działania mające na celu dobro wspólne 
ogółu, nazywamy społeczeństwem obywatel-
skim. Organizacje społeczeństwa obywatelskie-
go stanowią podwaliny współczesnej demokra-
cji. Nie tylko wzmacniają prawa obywateli do 
aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, 
ale także dają możliwość samorealizacji w róż-
nych sferach życia. 

Partycypacja - rozmawiamy, decyduje-
my, działamy 

Aktywność obywateli jest podstawą partycy-
pacji społecznej, rozumianej jako uczestnictwo 
obywateli w działaniach i decyzjach, które ich 
dotyczą, wzajemne wspieranie się obywateli oraz 
władzy we wspólnym podejmowaniu decyzji na 
rzecz społeczności lokalnej. Partycypacja przy-
biera różne formy, uwzględniające zróżnicowany 
stopień zaangażowania obywateli w podejmo-
wane decyzje:
•	 informowanie	 -	 informowanie	 obywateli	

o decyzjach ich dotyczących, bez możliwości 
wpływu na kształt decyzji podejmowanych 
przez władzę;

•	 konsultowanie	-	możliwość	wypowiedzenia	się	
na temat planowanych działań;

•	 współdecydowanie	 -	 przekazanie	 obywate-
lom części kompetencji (a tym samym odpo-
wiedzialności) dotyczących podejmowanych 
działań i decyzji. Obywatele mają więc realny 
wpływ na planowane, dotyczące ich (bezpo-
średnio lub pośrednio) działania.
Możliwości zaangażowania mieszkańców 

w kreowanie rzeczywistości lokalnej jest coraz 
więcej. Partycypacja to zbiór różnorodnych tech-
nik i narzędzi, takich jak: konsultacje społeczne, 
referenda, debata publiczna, rady sołeckie, rady 
działalności pożytku publicznego, wolontariat, 
organizacje pozarządowe, program współpracy 
samorządu lokalnego z organizacjami pozarzą-
dowymi, Inicjatywa lokalna, rady seniorów.

Rada Seniorów – co to takiego?
W związku ze zmianami demograficznymi 

skutkującymi wzrostem mieszkańców Gminy Su-
chedniów w wieku senioralnym, koniecznym sta-
je się włączenie osób starszych w życie społecz-
ne, w działania mające na celu zaspokojenie ich 
potrzeb i rozwiązywanie istotnych problemów. 
Aktywizacja seniorów jest kluczem do sprawne-
go funkcjonowania społeczności lokalnych.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 11 października 2013 r. wprowadziła moż-
liwość tworzenia gminnych rad seniorów złożo-
nych z przedstawicieli osób starszych oraz przed-
stawicieli podmiotów działających na rzecz osób 
starszych, które stanowią ciało o charakterze:
-  konsultacyjnym - opiniują lokalne strategie, 

programy rozwoju, projekty uchwał, podejmo-
wane przedsięwzięcia czy inwestycje, w szcze-
gólności te, które mają wpływ na jakość życia 
osób starszych 

-  doradczym - dają możliwość zgłaszania uwag 
i sugestii do działań gminy, co jeśli zostaną one 
uznane za zasadne, może oznaczać wprowa-
dzenie ich w życie. 

-  inicjatywnym - dają możliwość zgłaszania wła-
snych pomysłów na działania dla seniorów.
Rada seniorów poprzez umożliwienie jej wy-

rażania swoich opinii dotyczących potrzeb środo-
wiska osób starszych, wychodzenia z inicjatywą 
i doradztwem pozwala zwrócić uwagę na pro-

blemy tej grupy społecznej. Przedstawicielstwo 
osób starszych wobec podejmowanych działań 
władz samorządowych jest bardzo ważne. Po-
wołanie Rady Seniorów oraz określenie celów 
i zadań polityki społecznej wobec osób starszych 
daje wyrażenie woli korzystania z ich bogatego 
doświadczenia życiowego i wiedzy, a tym samym 
stanowi szansę aktywnego udziału w życiu spo-
łecznym tej grupy mieszkańców.

Rada 60+ w Suchedniowie
W celu zapewnienia seniorom wpływu na 

sprawy dotyczące lokalnej społeczności Stowa-
rzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD w part-
nerstwie z Gminą Suchedniów podejmują dzia-
łania zmierzające do powołania Rady Seniorów 
i przyjęcia uchwałą Rady Miasta Statutu Rady 
Seniorów, która będzie podmiotem trwałym i w 
istotny sposób wpłynie na budowanie lokalnych 
rozwiązań na rzecz seniorów. W ramach projektu 
Milowy krok – Rada 60+ odbędzie się szereg spo-
tkań dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 
Suchedniów w wieku 60+, podczas których te-
matyka ta zostanie szczegółowo omówiona. do 
udziału w Projekt Milowy krok – Rada 60+ zo-
stał dofinansowany ze środków Rządowego Pro-
gramu Aktywizacji Osób Starszych ASOS na lata 
2014-2020.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 
POD PRĄD

Senior – świadomy i pełnoprawny obywatel

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i klientów Urzędu Miasta i Gminy na parkingu, na 
którym urządzono gieł-

dę przydrożną od 24 
kwietnia wprowadzo-
ne zostały ograniczenia 
w parkowaniu w godz. 
od 7.00 do 16.00 tylko 
i wyłącznie dla klien-
tów i pracowników 
magistratu. Przypadki 
naruszania ww. ograni-
czenia będą zgłaszane 
na Policję.

Ograniczenia w parkowaniu przy ul. Fabrycznej
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W parafii

liturgicznej, Urzędu Miasta i Gminy oraz Rady 
Miejskiej, SSP nr 3, Chóru Parafialnego, Kółek Ró-

żańcowych i Straży Honorowej NSJ, Akcji Katolic-
kiej, zespołu wokalnego Sonatina, Związku Strze-
leckiego oraz Harcerzy, a także przedstawiciele 
przedsiębiorców i pracodawców. Na trasie było 14 
stacji, na których rozważano Mękę Pańską.

Organizatorem Drogi Krzyżowej byli Ryce-
rze Kolumba.

(jaki)

Mimo przejmującego zimna i deszczu 7 kwiet-
nia ulicami Suchedniowa przeszła już po raz piąty 
Droga Krzyżowa. 

Krzyż między poszczególnymi stacjami nieśli 
przedstawiciele SSP nr 1, Zespołu Szkół im. Hen-
ryka Sienkiewicza, Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i scholi parafialnej, Gimnazjum, Nadle-

śnictwa Suchedniów, Suchedniowskiej Korporacji 
Samorządowej im. Stanisława Staszica, diakonii 

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Misterium Męki Pańskiej
Diakonia Liturgiczna wraz ze swym ducho-

wym opiekunem ks. Wojciechem Marchewką 

w Wielki Piątek po raz piąty zaprosiła mieszkań-
ców miasta na Misterium Męki Pańskiej. Uroczy-
stość, wpisana w Triduum Paschalne, zgromadzi-
ła kilkuset mieszkańców miasta.

Inscenizacja Męki Pańskiej rozpoczęła się tym 
razem nad rzeką, po czym, odtwarzając sceny za-
pisane w Ewangelii, uczestnicy uroczystości prze-
szli na plac przed kościołem, gdzie przedstawiono 
ukrzyżowanie Jezusa (w tej roli Szymon Lech).

Reżyserem wydarzenia był ks. Wojciech Mar-
chewka, w pozostałe role wcielili się: Aposto-
łowie: Tomasz Zubiński, Tomasz Tumulec, 
Piotr Markiewicz, Jan Komoń, Jan Łako-
miec, Tadeusz Kowalik, Jakub Durlej, Bog-
dan Jaworski, Janusz Andre, Ryszard Krako-
wiak, Bronisław Grabowski; Niewiasty: Maria 

Fąfara, Krystyna Fice, Aleksandra Serek, 
Ewa Stanisławska, św. Weronika - Joanna 
Maślak, Maria Magdalena - Wiktoria Bogusie-

wicz, służąca Piłata - Danuta Pająk, Matka Je-
zusa: Janina Kateusz, Żołnierze: Jerzy Okulski, 
Jacek Furmańczyk, Mateusz Furmańczyk, 
Michał Ślusarczyk, Krzysztof Stanisławski; 
Łotrzy: Damian Zegadło, Bartosz Wilkowski, 
Arcykapłan - Krzysztof Szewczyk, Słudzy arcy-
kapłana: Maciej Sroczyński, Krzysztof Odzi-
mek, Piłat - Jacek Odzimek. Narratorem był Ja-
rosław Sidelnikow, o opracowanie muzyczne 
zatroszczyli się: Halina Tuśnio, Andrzej Janiec.

Inscenizacja trwała niemal godzinę, po czym 
wierni udali się do kościoła, by wziąć udział w li-
turgii i adorować krzyż.

Jacenty Kita
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34. uczestników, trzy kategorie, doskonała 
atmosfera, wysoki profesjonalizm młodych re-
cytatorów, co podkreśliła przewodnicząca jury 
Karolina Gałczyńska-Szymczyk podsumowu-
jąc konkurs: -Byłam bardzo wzruszona słuchając 
waszych wystąpień. To bardzo piękne, co robicie. 
Tym którzy nie wygrali mówię: nie zniechęcajcie 
się, nie poddawajcie – mówiła.

Do suchedniowskie Kuźnicy przybyli recytato-
rzy m.in. z Suchedniowa, Skarżyska-Kamiennej, 
Łącznej, Tumlina, Wądołu Rządowego. Ocenia-
ło ich jury w składzie: Karolina Gałczyńska-
Szymczyk, Małgorzata Wiśniewska i Marta 
Ptak. 

W oczekiwaniu na ich werdykt zebrani wy-
słuchali programu artystycznego w wykonaniu 
uczniów suchedniowskiego Gimnazjum pod kie-
runkiem Andrzeja Jańca. Byli to: Kinga Matla, 
Wiktoria Bogusiewicz, Wiktoria Lasota, Da-
ria Redlica i Marcel Podniesiński, który akom-

paniował na gitarze.
W części podsumowującej najpierw dyplo-

my wszystkim uczestnikom w imieniu organiza-
torów wręczyli dyrektor Zdzisław Wojnarski 
i Maciej Brzoza. Protokół jury odczytała Mał-
gorzata Wiśniewska, nagrody wręczyli zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik i inspektor ds. 
edukacji Beata Kaszuba. 

Wyniki były następujące:

Za nami XV Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera
Kat. szkoły podstawowe
I miejsce – Roksana Pokrzywka
II miejsce – Dominika Berus

III miejsce – Aleksandra Świtek, Jakub  
Relidzyński 

Wyróżnienie: Nikola Przeorska

Kat. gimnazja
I miejsce – Małgorzata Kargul
II miejsce – Wiktoria Bogusiewicz
III miejsce – Aleksandra Dąbrowa

Kat. szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Paweł Pera
II miejsce – Urszula Krzemińska
III miejsce – Klaudia Michta
Nagrodę za najlepszą interpretację utworu 

Jana Gajzlera otrzymał Maksymilian Wydrych, 
zaś nagrodę publiczności Paweł Pera.

Zarówno zwycięzcom jak i wszystkim uczestni-
kom gratulujemy!

Jacenty Kita

IX edycja Ludowym Mostek 
za nami

Z udziałem 21. młodych recytatorów 21 kwiet-
nia w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach odbył 
się IX Wojewódzki Turniej Recytatorski Święto-
krzyskiej Literatury Ludowej Mostki ‘2017. 

Recytatorów, ich opiekunów oraz gości po-
witali inicjatorka wydarzenia Monika Kowal-
czyk-Kogut oraz kierownik WDK Krzysztof 
Szczygieł, którzy – poprzez przekazanie symbo-
licznych serduszek – podziękowali burmistrzowi 
Cezaremu Błachowi, radnemu Waldemarowi 
Krogulcowi oraz sołtysowi Jackowi Uba za po-
moc organizacyjną i… kulinarną.

Występy oceniało jury: Jagoda Juchniewicz, 
Ilona Krogulec i Piotr Kogut, które po wy-
słuchaniu wszystkich prezentacji recytatorów 
w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – III oraz 
klas IV – VI, postanowiło przyznać następują-
ce nagrody i wyróżnienia - w młodszej kategorii 
wiekowej: I nagroda – Kaja Skrzypczyk z Dębo-
wej Woli, II nagroda – Maria Bolechowska z Su-
chedniowa, III nagroda – Wiktoria Bęben z Sar-
nówka, wyróżnienie: Adrian Bocian z Dębwskiej 
Woli, zaś wyróżnienia honorowe: Julia Kalem-
ba, Piotr Przeorski i Oksana Chabik (wszyscy 
z Zalezianki). W starszej kategorii wiekowej: I na-
groda – Magdalena Kaczmarska z Sarnówka, 
II nagroda – Antoni Bolechowski z Suchednio-
wa, Fryderyk Kaczorek z Baniochy, Aleksan-
dra Biskup z Psar Kątów, Klaudia Julia Lach 
z Psar Podlesia, III nagroda – Karol Dąbrowski 
z Baniochy.

Turniej dofinansowano ze środków Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, organizatorem 
było stowarzyszenie Miedzy wierszami we współ-
pracy z innymi instytucjami kultury.

Jacenty Kita
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W dniu 8 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowo
-Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. Henry-
ka Sienkiewicza w Suchedniowie odbył się XII 
Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suched-
niów 2017. Impreza organizowana przez suche-
dniowską Kuźnicę cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem i jest świetnie oceniana w kraju 
przez środowisko taneczne. Tegoroczna, 12. edy-
cja imprezy zgromadziła prawie 1200 tancerek 
i tancerzy z 30 formacji tanecznych. Na parkie-
cie zobaczyliśmy łącznie aż 67 układów choreo-
graficznych w 5 różnych kategoriach tanecznych. 
Nasze miasto reprezentował dwie grupy Formacji 
Tanecznej AXIS pod kierunkiem Katarzyny Mo-
skal, które we wspaniałych występach podczas 
turnieju wytańczyły trzecie miejsca w swoich ka-
tegoriach tanecznych.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu przy-
byłych zespołów oraz gości przez dyrekto-
ra Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie Andrzeja Karpińskiego oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezare-
go Błacha wszystkie formacje przemaszerowały 
w barwnej paradzie, prezentując się zgromadzo-
nej publiczności, po czym rozpoczęła się rywali-
zacja w następujących kategoriach tanecznych 
i wiekowych:

Patronat nad imprezą objęli Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Suchedniów,  patronat medialny: 
Radio Kielce, Echo Dnia, Gazeta Suchedniowska, 
Nasz Suchedniów, TSK 24, Tygodnik Skarżyski.

Wspaniałe zmagania tancerzy w Suchedniowie

Komisja Sędziowska pracowała w składzie:  sę-
dzia główny -  Małgorzata Szulc (międzynaro-
dowa sędzina  International Dance Organization 
oraz Polskiej Federacji Tańca, sędzia Międzynaro-
dowy World Artistic Dance Federation, właściciel-
ka Szkoły Tańca Born 2 Dance, wybitna tancerka 
i trener wielokrotnych Mistrzów Polski i Świata 
w tańcu nowoczesnym oraz wieloletni szkole-
niowiec Kadry Polski, Ukrainy i Norwegii w Disco 
Dance oraz: Mariusz Jasuwienas (reżyser, cho-
reograf, tancerz, instruktor, finalista I edycji pro-
gramu You Can Dance. Ukończył studium tańca 
jazzowego pod okiem Piotra Galińskiego. Szkolił 
się u najlepszych instruktorów na świecie w Los 
Angeles, Paryżu i Londynie),  Paweł Żołądek 
(absolwent Liceum o profilu  Aktor Teatru Tańca 
Współczesnego - Kraków. Dyplomowany cho-
reograf sceniczny. Zawodowy tancerz. Student 
prestiżowego Uniwersytetu Wyższego Anton 
Bruckner Privatuniversität - Institute of Dance 
Art – kierunek  taniec współczesny, performance 
oraz pedagogika tańca, Ornilia Ubisse (zawodowa 
tancerka. Choreograf. Nauczyciel tańca współ-

czesnego. Studentka Norweskiego Uniwersytetu 
Tańca o kierunku pedagogicznym ze specjalizacją 
taniec współczesny oraz modern Dance. Skoń-
czyła siedmioletnią edukacje taneczną na Escola 
Nacional de Danca Mozambik - po przesłuchaniu 
i obejrzeniu 67 prezentacji konkursowych przy-
znała następujące nagrody i wyróżnienia:
TANIEC NOWOCZESNY - kategoria do lat 11 
I miejsce – PROGRES QUICK POWER – Ostrowiec 
Świętokrzyski
I miejsce – PROGRES KIDS - Ostrowiec Święto-
krzyski
II miejsce – 3 YOUR MIND KIDS - Ostrowiec Świę-
tokrzyski
III miejsce – FRESH STUFF KIDS – Kielce
III miejsce MAŁY AEROBIK – Piotrków Trybunalski 
Wyróżnienie: GEST – Brzozów, JUMP CHEERLE-
ADARKI – Kielce, JUMP I – Kielce, JUMP II – Kiel-
ce, ZAMECZEK – Bodzentyn.
TANIEC NOWOCZESNY - kategoria 12 – 15 lat
I miejsce - 3 YOUR MIND JUNIOR - Ostrowiec Świę-
tokrzyski
II miejsce – PROGRES CRISPY - Ostrowiec Święto-
krzyski
II miejsce – FLEX – Grodzisk Mazowiecki
III miejsce – MAŁY FLEX - Grodzisk Mazowiecki
Wyróżnienie: AEROBIK - Piotrków Trybunalski 
INSCENIZACJA TANECZNA - kategoria do lat 10
I miejsce – EXERCISE – Rzeszów
II miejsce – UŚMIECH – Rzeszów
III miejsce - PERŁA - Piotrków Trybunalski 
Wyróżnienie: ETNA – Kielce
INSCENIZACJA TANECZNA - kategoria 11 - 15 lat
I miejsce – KLEKS – Staszów
II miejsce – IMPULS III – Kielce
III miejsce – UŚMIECH Gr.A – Rzeszów
Wyróżnienie: KLEKS III - Krosno
WIDOWISKO TANECZNE - kategoria do 11 lat
I miejsce – NEMEZIS – Ustrzyki Dolne
II miejsce – KLEKS II – Staszów
WIDOWISKO TANECZNE - kategoria 12 – 15 lat
I miejsce – KAPRYS – Małogoszcz
II miejsce – DZIECIĘCY TEATR TAŃCA  ALE TO NIC 
- Mielec
III miejsce – SOKOLIKI – Dąbrowa Tarnowska
TANIEC WSPÓŁCZESNY - kategoria do 11 lat
I miejsce – BARTEK DZIECI – Góra Kalwaria
II miejsce – MACZEK I – Zabrze
III miejsce – UŚMIECH Gr.A – Rzeszów
Wyróżnienie: GEST - Brzozów
TANIEC WSPÓŁCZESNY - kategoria 12 – 15 lat
I miejsce – NEW BARTEK – Góra Kalwaria
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II miejsce – BARTEK JUNIORKI – Góra Kalwaria
III miejsce – PROGRESS - Bełchatów
INNE FORMY TAŃCA - kategoria do 11 lat
I miejsce – IMPULS V – Kielce
II miejsce – KRYSZTAŁKI – Daleszyce
II miejsce – JUMP SHOW DZIECI – Kielce
III miejsce – AXIS II – Suchedniów
III miejsce – MAŁE AKRO – Kielce
Wyróżnienie: EVENA I, EVENA II – Kielce

TANIEC WSPÓŁCZESNY - kategoria 12 – 15 lat
I miejsce - IMPULS IV – Kielce
I miejsce – AKRO – Kielce
II miejsce – JUMP SHOW JUNIORKI – Kielce
II miejsce – EXERCISE – Rzeszów
III miejsce – BARTEK – Góra Kalwaria
III miejsce – AXIS I – Suchedniów

Wyróżnienie: VOCE – Dąbrowa Tarnowska, KLEKS 
III – Staszów, RAZEM I – Bukowa
TANIEC NOWOCZESNY - kategoria powyżej 
16 lat
I miejsce – NOT 43 – Kielce
II miejsce – BACK TO BLACK – Strzyżów
TANIEC WSPÓŁCZESNY - kategoria powyżej 
16 lat
I miejsce – BARTEK DANCE ART – Góra Kalwaria
II miejsce – MAK IV – Zabrze
III miejsce – PROGRESS – Bełchatów
Wyróżnienie: AEROBIK MAXI – Piotrków Trybu-
nalski, eMGie – Stąporków
INNE FORMY TAŃCA - kategoria powyżej 16 
lat
I miejsce – TEATR TAŃCA „ALE TO NIC” - Mielec

II miejsce – IMPULS II – Kielce
II miejsce – PARADOX I – Sandomierz
III miejsce – IMPULS I – Kielce
III miejsce – KLEKS I – Krosno
Wyróżnienie: BARTEK DANCE ART – Góra Kalwa-
ria, eMGie – Stąporków

Grand Prix XII Ogólnopolskiego Turnieju Forma-
cji Tanecznych Suchedniów’2017 otrzymał zespół 
Teatr Tańca Ale to nic z Mielca za choreografię Ka-
dry Przeszłości. Najsympatyczniejszą formacją zo-
stały Kryształki Daleszyce.

Jury zauważa: Wysoki poziom prezentacji. Wie-
le innowacyjnych rozwiązań choreograficznych 
z wykorzystaniem rekwizytów, w pięknej oprawie 
świetlnej i atmosferze zdrowej rywalizacji.

Wszystkie grupy taneczne otrzymały pucha-
ry i dyplomy, a każdy z młodych wykonawców 
pamiątkowy medal, który będzie przypominał 
o występie na XII Ogólnopolskim Turnieju Forma-
cji Tanecznych Suchedniów 2017. Najsympatycz-
niejsza formacja Turnieju otrzymała natomiast 
dyplom i dużego pluszowego misia. 

Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez 
udziału sponsorów i ludzi, którzy pomogli w jej 
organizacji. Im dziękujemy: Sponsorzy -  TOOL
-MEX TRUCK – Witold Wędrzyński, Bank 
Spółdzielczy Suchedniów, Spółdzielnia Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie, Firma 

DRINKFOOD Suchedniów,  Centrum Motoryzacyj-
ne EUROMOBIL – Grzegorz Tumulec, PHU GE-
RARD – Gerard Magdziarz, Hotel Świętokrzyski 
– Przemysław Działak, Pizza na hali Rafał Soko-
łowski, Hotel i Restauracja Stary Młyn.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania osobom, które zaangażowały się w przy-
gotowanie i przeprowadzenie XII Ogólnopolskiego 
Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów’2017:  
Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów – Ce-
zaremu Błachowi, wiceburmistrzowi Dariu-

szowi Miernikowi, radnym rady 
miejskiej Małgorzacie Kuszewskiej 
i Krzysztofowi Szlęzakowi,  dyrek-
torowi OSiR Rafałowi Lorenzowi, 
dyrektorowi Zespołu Szkół im. Henry-
ka Sienkiewicza Grzegorzowi Mich-
nowskiemu, prezesowi KS Orlicz Emi-
lowi Naszydłowskiemu, Zarządcy 
Hali – Krzysztofowi Adamcowi

Pomogli także Młodzieżowa Rada 
Miasta w składzie: Katarzyna Łopac-
ka, Anna Kazarjan, Kamila Front-
czak, Kinga Kowalik, Karol Fran-
czyk, Radosław Żak, Bartłomiej 
Graba, Patrycja Gryz. 

Osoby: Dariusz Żołądek, Mariusz 
Karpiński, Zbigniew Brzoza, Jacek 
Świtek, Piotr Piasecki, Sebastian 
Bolechowski, Paweł Kupidura, 
Robert Zając, Monika Skiba, Ewa 
Brzoza oraz pracownicy SOK Kuźnica: 
Maria Styczeń, Agnieszka Mazurek 
– Włodarczyk, Barbara Kwaśniew-

ska, Monika Pająk, Anna Świtek, Roman 
Nieczajew, Zenon Juchniewicz. Szczególne 
podziękowania dla Pawła Zubińskiego. Opiekę 
medyczną sprawował lekarz med. Konrad Stą-
pór.

Do zobaczenia za rok!
Dyr. SOK Kuźnica w Suchedniowie

Andrzej Karpiński
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W drodZe do sejMu

Wzorem lat ubiegłych młodzież z suchedniow-
skiego gimnazjum, pod opieką Anity Sołkie-
wicz, przystąpiła do wyjątkowego projektu edu-
kacyjnego Kancelarii Sejmu, pod nazwą Sejm 
Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu jest między innymi aktywiza-
cja młodych ludzi do działania na rzecz ich śro-
dowisk lokalnych. - W ramach SDiM, co roku 
ogłaszany jest konkurs dla uczniów, w którym 
nagrodą jest udział w posiedzeniu SDiM odby-
wającym się tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Mię-
dzynarodowym Dniu Dziecka. W tym roku odbę-
dzie się już XXIII edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Tytuł tegorocznej, XXIII sesji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży to Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne 
od symboli propagujących systemy totalitarne. Lo-
kalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Nasza 
młodzież startuje już po raz ósmy – mówi Anita 
Sołkiewicz. 

W ramach projektu realizowane się trzy zada-
nia. Kamila Frontczak i Ania Kazarjan z po-
mocą przyjaciół 1 kwietnia odnowiły metalową 
konstrukcje z wizerunkiem orła na szczycie, która 
znajduje się na terenie klubu sportowego Orlicz. 

Tym samym zwiększy się świadomość miesz-
kańców o tym, że jest postawiona taka budow-
la i orzeł na niej posiada koronę. Podziękowanie 
i otworzenie nowej konstrukcji miało miejsce  
2 kwietnia o godzinie 16.00 podczas rozpoczęcia 
sezonu piłkarskiego Orlicza przed meczem z Wi-

Suchedniowska Młodzież startuje do Sejmu Dzieci i Młodzieży
chrem Miedziana Góra.

Jako cel projektu Zuzanna Fortuna i Marta 
Świtek postawiły sprostowanie informacji na ta-
blicy pamiątkowej, która mieści się przy pomniku 
upamiętniającym 33. rozstrzelanych zakładników 
przy ulicy Fabrycznej.

O wsparcie dziewczyny wystąpiły do Adama 
Przyborowskiego, który w imieniu Władysła-
wa Borowca - żołnierza Armii Krajowej oddziału 
partyzanckiego im. Antoniego Hedy pseudonim 
Szary, zaoferował im pomoc w sprawie zmiany 
informacji na tablicy. Nowy zapis został skonsul-
towany z pracownikiem IPN w Kielcach. 

W dniu 7 kwietnia miało miejsce uroczyste od-
słonięcie tablicy z udziałem zastępcy burmistrza 
Dariusza Miernika, dyrektora gimnazjum Zdzi-
sława Wojnarskiego, księdza Wojciecha Mar-
chewki, który poświęcił tablicę oraz odmówił 
modlitwę. 

Brali w nim udział uczniowie gimnazjum, 
harcerze, przedstawiciele KSM, wolontariusze, 
przedstawiciele MRM, poczet sztandarowy gim-
nazjum. Złożono wiązanki i zapalono znicze. 

W dniu poprzedzającym wysprzątano pomnik 
oraz jego otoczenie. Po części uroczystej w bu-
dynku gimnazjum odbyła się pogadanka o Sza-
rym prowadzona przez ucznia klasy pierwszej 
Wojciecha Raka. 

W czerwcu w ramach projektu zaplanowy-
wana została także debata, współorganizowana 
przez IPN z udziałem Władysława Borowca, hi-

storyków i zaproszonych gości na temat postaci 
Antoniego Hedy ps. Szary.

Antonina Bolechowska i Alicja Fitas wy-

brały sobie za cel doprawienie koron orłom znaj-
dującym się na moście na ulicy Bodzentyńskiej. 
W wykonaniu pomógł im suchedniowski artysta 

Dawid Szlufik.
Wcześniej przy pomocy przyjaciół most został 

odnowiony  i pomalowany. Pomógł również sta-
rosta skarżyski Jerzy Żmijewski poprzez zakup 

farby do odmalowania barierek, wyposażenie 
młodzież w kamizelki odblaskowe podczas prac 
oraz wsparcie służb powiatowych, które zapew-
niły bezpieczeństwo w trakcie prac na moście.

Jacenty Kita
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W niedzielę, 2 kwietnia w Łącznej odbyła się 
kolejna, V edycja Kiermaszu Wielkanocnego, pod-
czas którego rozstrzygnięto konkurs na potrawę 
wielkanocną. Stowarzyszenie Michniowianie za 
kiełbasę w piwie zdobyło wyróżnienie. I miejsce 
zdobył Barszcz wielkanocny wykonany przez KGW 
z Woli Jachowej, gmina Górno.

Warto się było tego dnia wybrać do Łącznej nie 

„Michniowianie” na Kiermaszu Wielkanocnym w Łącznej
tylko po to, aby degustować potrawy świątecz-
ne m.in. różne rodzaje barszczu, kiełbas świą-
tecznych, golonki, paszteciki, ale również króli-
ka w zielonej polanie, kiszone schabowe czy też 
paszteciki z borowika. Przede wszystkim w oczy 
rzucały się przepiękne ozdoby świąteczne, które 
można było nabyć na miejscu.

(jaki)

W nakładzie 300 egzemplarzy ukazała się 
płyta Suchedniowskiej Orkiestry Dętej działają-
cej w Kuźnicy pod batutą kapelmistrza Stefana 
Malinowskiego. Znajduje się na niej 12 prze-
pięknych utworów, wykaz muzyków oraz histo-
ria orkiestry. To elitarne i wyjątkowe wydawnic-
two muzyczne można nabyć w Kuźnicy za kwotę 
20,00 zł.

W nagraniu, które odbyło się 28 stycznia 2017 
roku uczestniczyli: Marek Kowalik (flet I), Kata-
rzyna Materek (flet II), Henryk Dudek (klarnet 
I), Artur Dorobczyński (klarnet II), Barbara Ja-
worska (klarnet III – gościnnie), Wiktor Mate-
rek (saksofon altowy), Kazimierz Ślusarczyk 
(saksofon tenorowy I), Bogdan Kowalik (sak-
sofon tenorowy II), Waldemar Bakalarz (sak-
sofon tenorowy III-gościnnie), Mariusz Ślusar-
czyk (trąbka I), Piotr Źiółkowski (trąbka II), 
Władysław Odelski (kornet I), Tomasz Łubek 
(kornet I), Patryk Pawłowski (kornet I-gościn-
nie), Janusz Przybycień (kornet II), Kamil Bo-

Ukazała się płyta Suchedniowskiej Orkiestry Dętej

rysiuk (kornet II), Daniel Karpiński (puzon 
I), Anna Połowniak (puzon I-gościnnie), Ja-
kub Antoniewicz (puzon II-gościnnie), Robert 
Adamczyk (tenor I-gościnnie), Jan Kupis (tenor 
II), Jerzy Kamola (baryton-gościnnie), Eliasz 

Kapturski (bary-
ton), Marek Kupis 
(tuba I), Wojciech 
Materek (tuba II), 
Mieczysław Ślu-
sarczyk (instru-
menty perkusyj-

ne), Bartosz Kuroś (czynele) i Grzegorz Glijer 
(bęben).

Na płycie znajdują się następujące utwory: 
Wien bleibt Wien, Sakvicka - polka, Most na rzece 
Kwai – marsz, Wiedeńska odsiec z – marsz, Sobót-
ka, Zhivago – walc, Quando m’innamoro, Amor, 
Amor, Kwiat jednej nocy, Najtrudniejszy pierwszy 
krok, Poranna poczta, Billy Boy.

Jacenty Kita

Bratek dla brata… w wierze

Uczniowie SSP w Ostojowie uczcili pamięć Jana 
Pawła II.  W 12. rocznicę Jego śmierci zorganizo-
wali akcję sadzenia kwiatów. 

Bratki w kolorach papieskich: białym i żółtym 
posadzili na rabacie przed budynkiem szkoły. 
Przedsięwzięcie to stało się okazją do oddania 
szacunku Wielkiemu Polakowi.

Suchedniowski Sztab wy-
różniony medalem 25-lecia 
Fundacji WOŚ

Suchedniowski Sztab WOŚP mieszczący się 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie został wyróżniony Medalem 
25.lecia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 

Przypomnijmy, iż Suchedniów w tym roku za-
silił Fundację o kwotę 26.701,41 zł, a na ten medal 
złożyła się praca wielu osób działających w Su-
chedniowskim Sztabie, które pomogły w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu finałowej imprezy. 
Medal stanowi podziękowanie dla mieszkańców 
miasta i gminy Suchedniów za hojność, dobre 
serca oraz chęć niesienia bezinteresownej pomo-
cy.   

Paweł Zubiński
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Dni poprzedzające Triduum Paschal-
ne uczniowie SSP w Ostojowie poświę-
cili na przygotowanie wielkanocnych 
palm, sianie owsa, ozdabianie pisanek, 
plecenie koszyczków i przygotowanie 
życzeń dla wszystkich zaprzyjaźnio-
nych ze szkołą osób prywatnych oraz 
przedstawicieli instytucji. 

Życzenia powstały z kompilacji 
sztuk: literatury Małego księcia Anto-
ine’a de Saint-Exupéry’ego, sekwencji 
z filmu Love Actualy (To właśnie mi-

W finale turnieju wystąpiły dwie pary polskie: 
debel Wojtek Szkudlarczyk w parze z Łuka-
szem Moreniem oraz mikst Nadia Zięba w pa-
rze z Robertem Mateusiakiem,którzy okazali 
się późniejszymi złotymi medalistami turnieju 
YonexPolish Open 2017. Michał Rogalski zdobył 
w grze singlowej medal brązowy. Finał polskich 
par transmitowany była na żywo w TVP Sport HD 
i kilkakrotnie rodzice dzwonili i powiadamiali nas 
o oglądaniu nas w telewizji.

Z ŻyciA ssp ostojóW

26 marca sześcioro uczniów z Ostojowa (San-
dra Skarbek, Kornelia Baran, Łukasz Zolbach, 
Mateusz Mirek, Patryk Potkański, Tymon Obara)  
wraz z opiekunem Krzysztofem Piątkiem po-
jechało do Warszawy na YonexPolish Open 2017,  
by oglądać gry finałowe na Hali Ursynów oraz ki-
bicować polskim parom. 

W zawodach brało udział ponad 250. zawodni-
ków z 33. krajów świata (należy tutaj wspomnieć, 
że do turnieju głównego awansowała, po feno-
menalnej grze, juniorka Wiktoria Dąbczyńska 
we wszystkich trzech grach: singel, debel  z Alek-
sandrą Goszczyńską i mikst z Robertem Cybul-
skim. 

Uczniowie z Ostojowa na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w badmintonie

Sukcesy uczennic SSP w Ostojowie w Międzyszkol-
nym Konkursie Ortograficznym

Zuzanna Krogulec, Natalia Leska i Nikola Przeorska z SSP w Ostojowie wzięły udział 
w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii, który odbył się 5 kwietnia 
2017r. w SP w Zaleziance. 

Uczniowie z czterech szkół podstawowych (Łącznej, Gozdu, Zalezianki i Ostojowa) zmagali 
się z testem ortograficznym. Dla uczennic z Ostojowa nie był on trudny. Zuzanna Krogulec 
uzyskała największą ilość punktów, zdobyła więc I miejsce, a tym samym uzyskała tytuł Mistrza 
Ortografii, natomiast Natalia Leska zdobyła wyróżnienie. 

Gratulujemy!

Przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy w SSP w Ostojowie łość) Richarda Curtisa i muzyki Hallelujah Leonar-
da Cohena. 

Przesłanie Jeśli ktoś pragnie Baranka, stanowi 
dowód, że istnieje naprawdę zanieśliśmy wszyst-
kim przygotowującym się do Świąt Wielkiej Nocy.  

Dzieci miały zapewniony dojazd do Warszawy, 
dwa posiłki oraz udział w turnieju Grand Prix Pol-
ski (174. uczestników w dwóch kategoriach wie-
kowych ). Najlepiej w turnieju wypadł Łukasz 
Zolbach, zajmując 5 miejsce. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale. 

Sponsorem wyjazdu była Fundacja Polskiego 
Związku Badmintona, której prezesem jest pan 
Marek Krajewski.

DZIĘKUJEMY !!!
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90 lat Szkoły Żeńskiej
Ponad 90 lat temu (1926r.), otwarto w Suchednio-

wie Średnią Szkołę Zawodową Żeńską z inicjatywy 
m. in. ks. proboszcza Tadeusza Szubstarskiego i dr 
Witolda Poziomskiego. Funkcjonowała pod nazwą 
Stowarzyszenia „Nauka i Praca”. Pierwszym dyrekto-
rem został Zenon Ruzikowski, który sprawował pieczę 
nad 60. uczennicami. Szkoła kształciła w zawodach: 
krawiectwo - bieliźniarstwo, czapnikarstwo - kape-
lusznictwo oraz trykotarstwo. Nauka trwała 3 lata. 
Przyjmowano uczennice po ukończeniu piątej klasy 
szkoły powszechnej. W czasie okupacji szkoła funk-
cjonowała pod nazwą Prywatnej Rzemieślniczej 
Szkoły Żeńskiej. Po wyzwoleniu wznowiła działalność  
pod szyldem Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum Kra-
wieckiego Stowarzyszenia „Nauka i Praca” w przed-
wojennym wymiarze programowym. Nauka była 
bezpłatna, a opłata była tylko za internat. Przy szkole 
utworzono Prywatne Liceum Przemysłu Odzieżowego 
I st. Towarzystwa „Nauka i praca”. 30 marca 1950r. 
Okręg Szkolenia Zawodowego w Kielcach zamknął 
obie placówki.

Na przełomie 1956/1957 Stowarzyszenie Kształce-
nia Zawodowego Młodych Dziewcząt „Nauka i praca” 
próbowało reaktywować szkołę zawodową w Suche-
dniowie, ale bezskutecznie.
(Nasz Suchedniów z 1 września 2014 r.)

Suchedniowski Komitet 
Kontroli Społecznej

Prawie 40 lat temu powołano Komitet Kontro-
li Społecznej w Suchedniowie. Przy każdej radzie 
narodowej działał komitet kontroli społecznej, nie 
inaczej było w Suchedniowie, gdzie został powoła-
ny do życia 29 sierpnia 1978 roku uchwałą Miejsko
-Gminnej Rady Narodowej pod przewodnictwem 
Włodzimierza Przybylika.

Zadaniem Komitetu było podniesienie rangi kon-
troli społecznej jako ważnej  formy udziału obywa-
teli w rządzeniu, istotnego elementu wychowania 
obywatelskiego oraz instrumentu poprawy efek-
tywności gospodarowania i walki ze zjawiskami 
społecznie negatywnymi. Starsi mieszkańcy miasta 
z pewnością pamiętają wizyty członków Komitetu 
w sklepach, gdzie sprawdzali, czy nie został ukryty 
towar „dla swoich”, ponieważ w tamtych czasach 
wszystko się załatwiało, a nie kupowało.
(Nasz Suchedniów z 29 sierpnia 2014 r.)

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

Konsekracja dzwonów
W naszym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła znajdu-
ją się trzy dzwony, których historia jest długa i cieka-
wa. Jeden z nich odlany w roku 1791 uległ zniszczeniu 
i został ponownie odlany w 1886 roku. Drugi pocho-
dził z roku 1822 i był ufundowany przez suchedniow-
skie huty. Trzeci był niewiadomego pochodzenia.

76 lata temu, 10 września 1941 roku, podczas oku-
pacji dzwony zostały zdjęte i przetopione na potrzeby 
armii niemieckiej. Dopiero 30 września 1956 roku ks. 
bp Jan Kanty Lorek dokonał konsekracji nowo odla-
nych dzwonów, które ważyły odpowiednio 700, 420 
i 220 kg i otrzymały imiona: Andrzej, Maryja, Stani-
sław. W dniu 5 października 1958 roku poświęcono 
nową dzwonnicę, w której do dnia dzisiejszego znaj-
dują się wspomniane dzwony.
(Nasz Suchedniów z 10 września 2014 r.)

Okupacyjna gazetka
Minęło ponad 70 lat od wydania pierwszego numeru 
„Hejnału”. Była to gazetka wydawana w czasie oku-
pacji w Suchedniowie przez zastęp „Kretów” z Sza-
rych Szeregów, który tworzyli bracia Wędrychowscy: 
Ludwik „Wyga”, Jan „Topór”, Antoni „Topola”, Sta-
nisław „Dewajtis” i Kazimierz „Rokita”. Ukazywała 
się od 4 października 1944 do 13 stycznia 1945 roku. 
Każdy numer miał jednolitą i przemyślaną koncep-
cję. W artykułach nawoływał młodzież do czynnych 
postaw patriotycznych, zawierał pogadanki, nawią-
zywał do tradycji historycznych, wskazywał wzorce 
szlachetnych postaw.
(Nasz Suchedniów z 4 października 2014 r.)

Konsekracja dzwonów przez bp Jana Kanty Lorka..

Generał-major artylerii 
z Suchedniowa

Na początku XIX wieku w Suchedniowie mieszkał 
Jędrzej Węgłowski (prawidłowo Węglowski) uro-
dzony w 1789 roku. 15 sierpnia 1824 roku odbył się 
jego ślub z Karoliną Iblak.

W 1806 roku wstąpił do armii francuskiej jako 
kanonier. W latach 1815-1830 służył jako artyle-
rzysta w twierdzy Zamość. W kwietniu 1818 roku 
awansowany ze stopnia starszego sierżanta na 
stopień podporucznika w Pułku grenadierów. Na-
stępnie służył w Dyrekcji Arsenału Budowniczego, 
skąd w roku 1830 został przeniesiony do Dyrekcji 
Artylerii twierdzy Zamościa i awansowany na po-
rucznika artylerii. 12 listopada 1830 roku por. Ję-
drzej Węglowski został promowany na kapitana 
klasy 2. W roku 1833 został skierowany do Arsenału 
Brańskiego w randze Sztabs-Kapitana artylerii. 16 
lutego 1833 roku w nagrodę gorliwej służby mia-
nowany Kawalerem Orderu Św. Włodzimierza 2-ej 
klasy. Rozkazem dziennym cesarskim z 1 lipca 1845 
roku, jako znajdujący się w obowiązkach Sztab-ofi-
cera przy warszawskim arsenale, awansowany na 
pułkownika. Po upadku powstania listopadowego 
w armii carskiej doszedł do rangi generała-majo-
ra artylerii.

Jako podpułkownik był wynalazcą żelaznej la-
wety fortecznej tzw. lawety Węgłowskiego. Został 
pochowany na cmentarzu powązkowskim w War-
szawie we wspólnym grobie ze swoim praprawnu-
kiem, ppłk. Stanisławem Węglowskim. 27 listo-
pada (9 grudnia) 1863 roku Rada Administracyjna 
Królestwa Polskiego zatwierdziła darowiznę 5% 
od sumy 300 rubli darowanych przez Jędrzeja Wę-
glowskiego na utrzymanie w porządku jego grobu. 
Stało się to z przedłożenia Rządowej Komisji Spra-
wiedliwości.  (info: Wikipedia).

Prawdopodobnie wspomniany Węglowski brał 
udział w tłumieniu powstania listopadowego, co 
nie jest powodem do dumy, ale mieszkał w Suche-
dniowie i być może tutaj też się urodził. Suchednio-
wianie powinni o tym wiedzieć i dlatego zamieści-
łem powyższą informację.
(Nasz Suchedniów z 5 października 2014 r.)
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AnGielski Z GAZetą

 ENGLISH ?  WHY  NOT.
 
          On foot czy też by foot - oto jest pytanie. Oczywiście 
poprawne angielskie wyrażenie to on foot. Gdybyśmy chcieli 
tłumaczyć dosłownie, to polska wersja brzmiałaby: „iść na 
nogach”. Tak jakby można było iść w inny sposób. My z 
terenów dawnej Kongresówki powiemy: iść pieszo, co dla 
krakowian będzie rusycyzmem od „pieszkom”. Mieszkańcy 
dawnych terenów Galicji powiedzą właśnie: „iść na nogach”. 
W każdym razie po angielsku mówimy: on foot, by car, by 
plane, on horseback, by bike, by train.  
          Samolot, pociąg, autobus, samochód - to środki 
transportu (means of transport). Jeśli prowadzimy samochód 
oznacza to, że mamy prawo jazdy (driving licence), a kiedy 
potrzebna jest nam benzyna, wtedy zatrzymujemy się na stacji 
benzynowej (petrol station). Bardzo  ważną rzeczą  dla 
kierowcy w samochodzie jest kierownica (steering wheel), 
pedał gazu (accelerator), hamulec (brake) oraz sprzęgło 
(clutch), a jeśli pada deszcz lub śnieg wtedy włączamy 
wycieraczki (wipers). Plagą jest to, że współcześni kierowcy 
podczas  jazdy rozmawiają przez telefon, a co gorsza nawet 
wysyłają sms-y. W USA na drogach pojawiły się plakaty 
reklamowe sugerujące kierowcom, aby raczej skorzystali z 
autobusu jeśli chcą się posługiwać telefonem - Like to text, take 
a bus.  
          Ostatnio coraz bardziej popularny staje się w Polsce 
serwis BlaBlaCar.pl, gdzie osoba podróżująca samochodem, 
ogłasza w internecie, że ma wolne miejsce w aucie, a inni mogą 
z tej oferty skorzystać. Opłata za taką podróż  jest niska, ma  
pokryć koszty benzyny. W ten sposób można tanio podróżować 
i np. przejazd z Suchedniowa do Warszawy może kosztować 
tylko 18 złotych. 
          Najszybszy sposób podróżowania w obrębie dużego 
miasta to metro (underground, tube). Jest to nazwa brytyjska, 
ponieważ Amerykanie powiedzą subway, albo po prostu metro. 
W Londynie, aby poruszać się po mieście, najwygodniej jest 
kupić kartę Oyster Card, która upoważnia do przejazdu 
zarówno metrem, jak i autobusami, a doładować (top up) ją 
można na każdej stacji metra.  
 

Londyńskie autobusy to 
sławne czerwone 
„piętrowce” zwane double 
decker. Właśnie te 
autobusy stały się 
symbolem Wielkiej 
Brytanii. A dlaczego są 
czerwone? Przed rokiem 
1907 były one  malowane 
na różne kolory, zgodnie z 
trasami, po których się 
poruszały. Firmy zaczęły 
jednak ze sobą 
konkurować i w efekcie 
najsilniejsza z nich,  
London General Omnibus 

Company (LGOC), pomalowała wszystkie swoje autobusy na 
czerwono, tak aby się wyróżniać wśród konkurentów. Tak też 
zostało do dzisiaj. 
          

 
          Jak napisałam wcześniej, metro to najszybszy sposób 
podróżowania w obrębie miasta. Nie do końca jest to prawda, 
ponieważ w Chinach w obrębie miasta kursuje pociąg maglev. 
Wykorzystuje on pole magnetyczne,  a dokładniej zjawisko 
lewitacji magnetycznej, gdzie pojazd - nie mając kontaktu z 
podłożem – unosi się na „poduszce magnetycznej”, osiągając 
prędkość 431 km/h. Podróż z  odległej dzielnicy Szanghaju 
Pudong do portu lotniczego Shanghai Pudong International 
Airport na dystansie 30.5km zajmuje 8 minut. Ze względu na 
prędkość jaką uzyskuje, maglev często nazywany jest bullet 
train. Jest to najszybsza na świecie kolej przewożąca 
pasażerów. Na jego budowę wydano 1.2 billiona dolarów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          Mam nadzieję, że i my doczekamy się  lokalnie szybkich, 
punktualnych pociągów, czego Wam i sobie życzę. Nie 
zapominajcie o moim fanpage’u  Margaret Teacher School na 
facebooku, gdzie pojawiają się materiały do nauki  języka 
angielskiego na różnych poziomach. Można również do mnie 
pisać na adres: MargaretTeacher11@gmail.com 

 
See you soon and thank you for your attention. 

on foot – pieszo                           accelerator – pedal gazu                           
by car – samochodem                 brake – hamulec 
by plane – samolotem                 clutch - sprzęgło 
on horseback – konno                wipers - wycieraczki 
by bike – rowerem                      underground, tube (BrE) -             
                                                    metro 
by train – pociągiem                   subway (AmE) - metro 
means of transport – środki transportu 
driving licence – prawo jazdy 
petrol station – stacja benzynowa 
steering wheel – kierownica 
double-decker – autobus piętrowy 
top up – doładować kartę 
bullet train – bardzo szybki pociąg 
Like to text, take a bus. – Jeśli  chcesz wysyłać sms-y ,   
                                           jedź autobusem. 
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Już można się zapisać na Bieg Kruka
Miłośników aktywności fizycznej i wszystkich 

tych, którzy kochają biegać zapraszamy na ko-
lejną V edycję Biegu o Puchar Kruka. Odbędzie się 
ona 27 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00 w Suche-
dniowie, w lesie na końcu ulicy Zagórskiej.

To właśnie tu, w roku 2013, zrodziła się sponta-
niczna idea zorganizowania pierwszych w histo-
rii miasta masowych zawodów biegowych, wy-
nikająca z chęci krzewienia kultury fizycznej, 
propagowania zdrowego stylu życia, a przede 
wszystkim stworzenia czegoś nowego. Radość na 
twarzach zawodników oraz miłe i budujące słowa 

potwierdziły, że warto tę ideę kontynuować.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zawodnicy 

będą mogli wybrać jeden z dwóch dystansów: 5 
km lub 11 km. Zapisów można dokonywać po-
przez stronę internetową www.pucharkruka.pl 
w zakładce ZGŁOŚ SIĘ!

Bieg o Puchar Kruka to wydarzenie łączące 
sportową rywalizację z atmosferą dobrej zaba-
wy, to wyjątkowy bieg, w którym liczy się przede 
wszystkim obecność i wspaniała atmosfera. Ser-
decznie zapraszamy nie tylko biegaczy, ale rów-
nież kibiców.

Organizatorzy

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI  2017 r.

1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca
Graniczna, Jarzębinowa, Langiewicza, Przechodnia, Słoneczna, Wspólna, Źródłowa,  
Mostki

1 i 3 wtorek każdego miesiąca
Harcerska, Jodłowa, Kielecka, Kopalniana, Młynarska, Partyzantów, Świerkowa, 
Topolowa, Warszawska, Gajówka Rejów, Wrzosowa i Zagórska

1 i 3 środę każdego miesiąca
Bodzentyńska, Ogrodowa, Pasternik, Żeromskiego, Krzyżka, Ostojów, Ostojów- Dulęba 
i Ostojów- Ogonów

1 i 3 czwartek każdego miesiąca
Berezów, Choroszewskiego, Józefów, Koszykowa, Leśna, Placowa, Sosnowa, Sportowa, 
Michniów

1 i 3 piątek każdego miesiąca
Bugaj, Cmentarna, Dawidowicza, Dworcowa, Fabryczna, Gajzlera, Jagodowa, Kościelna, 
Niska, Os. Piłsudskiego, Porzeczkowa, Powstańców, Poziomkowa, Przejściowa, Spokojna, 
Staszica, Stokowiec, Szarych Szeregów, Szeroka, Traugutta

1 i 3 sobota każdego miesiąca
Jasna, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Os. Jasna I i II, E. Peck, Poziomskiego, 
Słowackiego, Suchyni.

UWAGA: JEŻELI DZIEŃ WYWOZU WYPADA W ŚWIĘTO, WÓWCZAS ODBIÓR ODPADÓW Z DANEGO TERENU NASTĘPUJE 
W NAJBLIŻSZY DZIEŃ ROBOCZY

PLASTIK – (ostatni roboczy piątek miesiąca) 26.05.2017, 30.06.2017, 28.07.2017, 25.08.2017, 29.09.2017, 27.10.2017,  
24.11.2017,  29.12.2017
SZKŁO - (ostatni roboczy czwartek kwartału)  29.06.2017, 28.09.2017, 28.12.2017
OPONY - (ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada 30.11.2017),
ODPADY BIODEGRADOWALNE - (od kwietnia do października – ostatnia robocza sobota miesiąca) 27.05.2017, 24.06.2017,  
29.07.2017, 26.08.2017,  30.09.2017, 28.10.2017
POPIÓŁ - (od października do kwietnia ostatnia robocza sobota miesiąca)  -   28.10.2017,   25.11.2017,  30.12.2017
MAKULATURA -  (ostatni roboczy wtorek półrocza) 27.06.2017,  19.12.2017
ODPADY  WIELKOGABARYTOWE - (2 razy w roku) - 26 kwietnia 2017, 25 października 2017
ODPADY NIEBEZPIECZNE - (z terenu Gminy w ostatni roboczy piątek kwartału) - 31.03.2017,  30.06.2017,  29.09.2017,  
29.12.2017
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Terminarz zajęć w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”
tel.: 41 25 43 094, fax: 41 25 44 592, sok.kuznica@wp.pl

Godzina Rodzaj zajęć Prowadzący

Poniedziałek

16.30 - 18.00 Chór Senior Jerzy Fąfara

17.30 - 19.00 język angielski Małgorzata 
Wędrychowska-Pajek

18.00 - 19.00 fitnes Artur Cieślik

Wtorek

17.00 - 10.00 Orkiestra dęta Stefan Malinowski

16.00 - 18.00 Klub Seniora Kreatywni Danuta Rokita

16.00 - 17.00 AXIS II Katarzyna Moskal

17.00 - 18.30 zajęcia plastyczno-manualne Aneta Chrzęszczyk

17.30 - 18.00 rytmika dla najmłodszych Katarzyna Moskal

18.00 - 20.00 AXIS I Katarzyna Moskal

Środa

16.30 - 18.00 Chór Senior Jerzy Fąfara

15.00 - 16.00 akrobatyka - dzieci do lat 7  Michał Ośka

16.00 - 17.30 akrobatyka – grupa średnio zaawansowana Michał Ośka

17.30 - 19.00 akrobatyka – grupa zaawansowana Michał Ośka

18.00 - 19.00 fitnes Artur Cieślik

18.00 - 19.30 ZS Strzelec Sebastian Bolechowski

18.00 - 19.30 Klub Gibkich Ciał Renata Kuszewska

Czwartek

17.00 - 18.30 zajęcia plastyczno-manualne Aneta Chrzęszczyk

Piątek

16.00 - 18.00 język angielski Super Kids dla najmłodszych Magdalena Kuzimińska

16.00 - 17.30 AXIS II Katarzyna Moskal

17.00 - 18.30 Klub filmowy Tomasz Juchniewicz

17.30 - 18.00 rytmika dla najmłodszych Katarzyna Moskal

18.00 - 20.00 AXIS I Katarzyna Moskal

18.00 - 19.30 Klub Gibkich Ciał Renata Kuszewska

Sobota

9.00 - 13.00 Szkoła młodych pianistów Paweł Jezierski

10.00 - 11.30 Zajęcia teatralne gr. I (6-8 lat) Michał Ośka

11.30 - 13.00 Zajęcia teatralne gr. II (pow. 9 lat) Michał Ośka

13.00 - 15.00 Teatr Tańca Świętokrzyskie Orły Michał Ośka

10.00 - 12.00 Zbiórki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Filip Furmańczyk
13.00 - 19.30  

(I sobota 
Miesiąca)

Gry bez prądu Michał Pajek

Rejony służbowe naszych 
dzielnicowych
Rejon służbowy nr 13

asp. szt. Krzysztof Berus, tel. 41 3951 173, tel. 
kom. 734 474 945.

Rejon obejmuje teren ograniczony ulicami: Bo-
dzentyńska nr nieparzyste (1-39), Józefów, Pla-
cowa, Leśna, Choroszewskiego, Pasternik, Ogro-
dowa, Kościelna, Gajzlera, Niska, Osiedle Bugaj, 
Cmentarna, Szarych Szeregów, Traugutta, Staszi-
ca, Dawidowicza, Dworcowa, Sosnowa, Stokowiec, 
Poziomkowa, Szeroka, Wspólna, Langiewicza, 
Słoneczna, Przechodnia, Jarzębinowa, Graniczna, 
miejscowość Mostki.
Rejon służbowy nr 14

mł. asp. Mariusz Kamiński , tel. 41 3951 173, 
tel. kom. 734 472 607.

Teren ograniczony ulicami: Berezów, Bodzentyń-
ska nr parzyste (2-46),Brzozowa, Burdzyńskiego, 
Cmentarna, Dębowa, Emilii Peck, Fabryczna, Gaj-
zlera, Harcerska, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębino-
wa, Jasna, Jodłowa, Kielecka, Klonowa, Kopalniana, 
Koszykowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiato-
wa, Mickiewicza, Miła, Młynarska, Modrzewiowa, 
Niska, Nowa, Partyzantów, Piłsudskiego, Polna, Po-
wstańców 1863R., Poziomskiego, Przejściowa, Sło-
wackiego, Sokolica, Spacerowa, Spokojna, Suchini, 
Świerkowa, Topolowa, Warszawska, Warszawska 
Gajówka Rejów, Wierzbowa, Wrzosowa, Wspólna, 
Zagórska, Żeromskiego

Punkt Przyjęć Interesantów: 
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica, Suched-

niów, ul. Bodzentyńska 18. Dzielnicowy przyjmuje 
w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-14.00.

ANKIETA DLA SENIORÓW
Szanowni Państwo,
Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety, której celem jest zbadanie potrzeb mieszkańców Miasta 

i Gminy Suchedniów w wieku senioralnym (60+), a także zaangażowanie Państwa w budowanie lo-
kalnego programu na rzecz osób starszych.

Badanie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD we współpracy z Gmi-
ną Suchedniów w ramach projektu Milowy krok – Rada 60+.
Ankietę można pobrać pod adresem:  http://www.suchedniow.pl/news,1009,ankieta-dla-seniorow.html 
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Turniej charytatywny na hali
W sobotę 1 kwietnia na hali sportowo-rehabili-

tacyjnej z udziałem 11. drużyn oraz ponad 70. za-
wodników rozegrany został turniej charytatyw-
ny. Zbierano środki dla pani Agnieszki Michta, 
która w 2007 roku, w wieku 20. lat zachorowała 
na stwardnienie rozsiane. Organizacyjnie turniej 
przygotowali Michał Mędak (to jego czwar-
ty turniej charytatywny), Magdalena Miernik 
i Klaudia Miernik. Organizatorem turnieju było 
powstałe w listopadzie 2016 roku Stowarzyszenie 
Łączymy serca – spełniamy marzenia. –Chcemy po 
prostu pomagać – mówi Michał Mędak, a Mag-

dalena Miernik podkreśla, że w jego działal-
ność są zaangażowani przede wszystkim ludzie 
młodzi. Członkowie Stowarzyszenia to: Michał 
Mędak, Magdalena Miernik, Klaudia Mier-
nik, Monika Krakowiak, Rafał Zajdel, Mar-
tyna Michta, Magdalena Sołtysik, Monika 
Młynek. Wspierają ich wolontariusze: Wero-

nika Miernik, Agnieszka Urbańczyk, Dawid 
Zolbach, Kinga Piwko i Julia Pańczyk.

W turnieju wystartowała m.in. drużyny Rady 
Miejskiej z przewodnicząca Małgorzatą Sty-

czeń, wspomagana przez obu burmistrzów, 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, Katolickiego Sto-

warzyszenia Młodzieży, Sien-
kiewicza, ale także zespoły 
z Kielc, Starachowic, Zagnań-
ska i Baszowic. Najstarszym 
zawodnikiem był radny Eu-
geniusz Zegadło.

Wyniki rozgrywek i kolej-
ność miejsc nie była najważ-
niejsza, ale porządku je poda-
jemy. 

W kat. mieszanej I miejsce 
zajęła drużyna Luzacy Wzdół 
Rządowy, II – Mechanik Kiel-

ce, III – Sienkiewicz, IV – MRM, V – KSM, VI – 
Rada Miejska. Z kolei w kat. mężczyzn na I miej-

scy byli Wyjadacze ze Starachowic, na II – Sparta 
Zagnański, III – Emeryk Baszowice, IV – Skład B, 
a V – Drink Team.

Jacenty Kita

Osiem medali badmintonistów 
na Mistrzostwach Polski!!! 

W dniach 21-23 kwietnia w Lublinie rozgrywa-
no Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżow-
ców. W zawodach Orlicz reprezentowali: Wik-
toria Dąbczyńska, Zuzanna Glijer, Izabela 
Pajek, Katarzyna Zięba w juniorach oraz Mag-
da Łukasiak i Marcin Wnuk w młodzieżow-
cach. Tak udanych występów nasi badmintoniści 
jeszcze nie mieli. Z Lublina przywieźli 8 medali(!), 
w tym dwa złote, trzy srebrne i trzy brązowe. 
W dwóch finałach na przeciwko siebie stawa-
ły reprezentantki Orlicza. W grach pojedynczych 
i w deblu złoto i srebro powędrowało do Suche-
dniowa. Gratulacje dla całego teamu i trenerów 
Aleksandry Dąbczyńskiej i Stefana Pawlu-
kiewicza. 

Kategoria junior
W grach pojedynczych w finale spotkały się 

dwie nasze badmintonistki. Wiktoria wygrała 
z Zuzią 2:0 (15, 18). Złoty i srebrny medal dla Or-
licza! Trzecia zawodniczka Kasia przegrała mecz 
o wejście do ćwierćfinału.

Również w grach deblowych w finale zmierzy-
ły się reprezentantki Orlicza. Wiktoria z Alek-
sandrą Goszczyńską wygrały z Izą/Wiktorią 
Adamek 2:0 (8, 18) I ponownie medale dla Or-
licza, ale tym razem trzy(!), ponieważ w półfina-
le Iza wygrała z parą Zuzia/Magdalena Świer-
czyńska. Kasi w parze z Weroniką Kościółek 
nie udało się przebić do ćwierćfinału.

W mikście Iza z Radosławem Wróblem 
przegrali w finale i w klasyfikacji końcowej zajęli 
drugie miejsce. Dla Izy był to drugi srebrny me-
dal.

Kategoria młodzieżowiec
Dwa brązowe krążki ze wspomnianych mi-

strzostw przywieźli młodzieżowcy. W mikście 
Marcin z Magdą przegrali w półfinale z póź-
niejszymi wicemistrzami Polski. W deblu Marcin 
grając z Michałem Kaźmierczakiem przegrali 
z późniejszymi mistrzami.
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Cykliści już startują

W niedzielę, 2 kwietnia w Chęcinach odbyły się 
pierwsze wyścigi kolarskie z cyklu MTB Cross Ma-
raton. Jak co roku i tym razem ścigali się reprezen-
tanci Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. 
Najlepiej wypadł Tomasz Kutwin, który w swojej 
kategorii wiekowej był drugi. 

Fan open na 306 sklasyfikowanych, miejsca na-
szych:

68. Marcin Banasik (M 3 - 22)
88. Dariusz Barański (M 3 - 30)
215. Artur Kowalik (M 3 - 85)
245. Marcin Biały (M 3 - 95)
264. Dominik Miernik (M 4 - 67)
268. Tomasz Piasta (M 3 - 106)
Family open na 176 sklasyfikowanych, miej-

sca naszych:
42. Tomasz Kutwin (F 6 - 2)
104. Krzysztof Kroner (F 6 - 8)

Siatkarze na 7. miejscu
Siatkarze Zdrowy Ty Orlicz zakończyli sezon 

w 3 lidze. W ostatnim meczu przegrali w Skarżysku 
z tamtejszym STS. Biało-niebiescy wygrali 5 z 18 
spotkań i zdobyli 17 punktów, co uplasowało ich 
na 7. miejscu. Z pewnością stać ich było na lepsze 
miejsce, ale z różnych przyczyn, o których pisałem 
wcześniej, jest jak jest. Przyszłoroczny sezon będzie 
jubileuszowy. W dotychczasowych aż 8 razy grali 
w III lidze, a tylko na początku występowali na par-
kietach IV ligi.

STS Skarżysko - Zdrowy Ty Orlicz 3:1 (25:18, 26:24, 
20:25, 

SPORT

Juniorzy dalej liderem
Piłkarki trzecioligowego Orlicza zainaugurowały 
rundę rewanżoą od wysokiego zwycięstwa z Ka-
mienna Brody 6:1 (2:0). Łupem bramkowym po-
dzieliły się: Maria Pałosz (10’), Wioletta Sta-
szewska (20’), Federica Dall’Ara (45’, 50’, 57’, 65’.
W drugim meczu biało-niebieskie przegrały we 
Włoszczowie z Hetmankamii 1:5 (0:2, bramkę strze-
liła: Oliwia Kozera.
W trzecim spotkaniu nasze zawodniczki pokonały 
w Suchedniowie  Top-Spin Promnik 2:1, po bram-
kach Federica Dallara (35’, 80’)a

Grupy młodzieżowe
Wznowili rozgrywki juniorzy starsi, którzy w pierw-
szym meczu wygrali ze Zrywem Skroniów 4:2 - 
bramki: Mateusz Tumulec 2, Bartłomiej Graba, 
Patryk Relidzyński i w dalszym ciągu są lide-
rem tabeli.
Juniorzy młodsi przegrali dwa mecze (z ŁKS Łagów 
0:15, z Samsonem Samsonów 1:7) i jeden zremiso-
wali (Klonówka Masłów 0:0).
Trampkarze młodsi przegrali dwa pierwsze spotka-
nia, najpierw ze Spartakusem Daleszyce 0:3, a póź-
niej z Polanami Pierzchnica 1:3.
Młodzicy młodsi grali dwa mecze w Suchednio-
wie. Najpierw wygrali ze Spartakusem 2:1 - bram-
ki: Szymon Turski, Krzysztof Kalemba, a drugi 
przegrali z AP SKS Star Starachowice 0:2. 

SUCHEDNIOWSKI SPORT
  Redaguje: SZYMON PIASTA                                                                            Nr. 06 (457)/2017

Wyniki Orlicza w okręgówce
Rudki, 19 marca
GKS - Orlicz 2:1 (0:1)
bramka: Tomasz Staszewski (40’)
skład: Sebastian Drogosz - Mateusz Sikora (85’ 
Maciej Banaczkowski), Marcin Tacij, Paweł 
Jarząb, Michał Bator - Karol Świtowski (68’ 
Robert Notzel), Piotr Solnica, Marek Banacz-
kowski (74’ Filip Czerwiński), Grzegorz Skar-
bek - Tomasz Staszewski (74’ Hubert Janyst), 
Krystian Olejarczyk.
Suchedniów, 2 kwietnia
Orlicz - Wicher Miedziana Góra 5:0 (3:0)
bramki: Mateusz Skora (38’), Krystian Olejar-
czyk (40’, 46’), Tomasz Staszewski (44’), Karol 
Świtowski (87’)
skład: Sebastian Drogosz - Mateusz Sikora (59’ 
Robert Notzel), Marcin Tacij, Paweł Jarząb, 
Michał Bator - Karol Świtowski, Piotr Solni-
ca (70’ Damian Kita), Hubert Janyst (56’ Maciej 
Banaczkowski), Grzegorz Skarbek - Tomasz 
Staszewski, Krystian Olejarczyk.
Chmielnik, 5 kwietnia
Zenit - Orlicz 1:2 (1:1)
bramki: Marcin Tacji (8’), Piotr Solnica (55’)
skład: Sebastian Drogosz - Mateusz Sikora (50’ 
Hubert Janyst), Marcin Tacij, Paweł Jarząb, 
Michał Bator - Karol Świtowski, Piotr Solnica, 
Marek Banaczkowski (75’ Piotr Mądzik), Grze-
gorz Skarbek (85’ Maciej Banaczkowski) - To-
masz Staszewski, Krystian Olejarczyk (65’ Da-
mian Kita).
Strawczyn, 9 kwietnia
Lechia - Orlicz 2:1 (1:1)
bramka: Tomasz Staszewski (27’)
skład: Sebastian Drogosz - Mateusz Sikora (55’ 
Janyst), Marcin Tacij, Paweł Jarząb, Michał 
Bator - Karol Świtowski, Piotr Solnica, Marek 
Banaczkowski, Grzegorz Skarbek - Tomasz 
Staszewski, Krystian Olejarczyk (75’ Mądzik)
Suchedniów, 15 kwietnia
Orlicz - Sparta Dwikozy 7:2 (2:1)
bramki: Marek Banaczkowski (38’), Karol Świ-
towski (44’, 90’), Tomasz Staszewski (55’, 68’, 73’), 
Damian Kita (80’)
skład: Drogosz - Janyst (75’ Sikora), Tacij, Ja-
rząb, Bator (80’ Maciej Banaczkowski) - Świ-
towski, Solnica (75’ Mądzik), Marek Banacz-
kowski, Skarbek - Staszewski, Olejarczyk (70’ 
Kita).

Biegacze biją rekordy
Nasz najlepszy maratończyk, Piotr Chmiel 

uczestniczył w 3. Gdańskim Maratonie. Piotr jako 
pierwszy z terenu naszej gminy złamał barierę 3 
godzin w maratonie. Jego czas 2.46,38 pozwolił mu 
na zajęcie 15 miejsca w klasyfikacji open i 3 w kate-
gorii wiekowej M 40. Gratulujemy!

W sobotę, 8 kwietnia odbyła się 2. Dziesiątka Ba-
bicka, czyli bieg uliczny rozgrywany w gminie Sta-
re Babice. W imprezie wzięli udział suchedniowia-
nie, z których najszybciej trasę pokonał Grzegorz 
Gałczyński. Bieg ukończyło 628 uczestników, 
w tym nasi:

157. Grzegorz Gałczyński (M 40 - 54) - 45,25
241. Justyna Żołądek (K 40 - 6) - 48,34
475. Oktawia Biernacka (K 30 - 41) - 57,52

W niedzielę, 26 marca odbył się 12. Półmaraton 
Warszawski. Wśród 12180. zawodników, którzy 
przekroczyli linię mety byli również suchedniowia-
nie, z których najszybciej pobiegł Damian Orze-
chowski poprawiając swoją życiówkę na tym dy-
stansie. 

Miejsca naszych:
543. Orzechowski Damian (M 30 - 262) - 1.27,17
3558. Gałczyński Grzegorz (M 40 - 1126) - 1.45,00
4152. Żołądek Justyna (K 40 - 82) - 1.47,18
5416. Osuch Anna (K 30 - 277) - 1.52,07
8252. Orzechowska Karolina (K 30-690) - 2.02,56
8288. Grabowski Łukasz (M 20 - 1055) - 2.03,08
8361. Baltyn Stefan (M 60 - 125) - 2.03,28
9933. Biernacka Oktawia (K 30 - 983) - 2.12,11
10064. Chmiel Nina (K 40 - 554) - 2.13,11
10546. Janakowska Karolina (K 20 - 595) - 2.17,06
11908. Zaród Kinga (K 30 - 1377) - 2.38,13
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Cykliści już startują

W niedzielę, 2 kwietnia w Chęcinach odbyły się 
pierwsze wyścigi kolarskie z cyklu MTB Cross Ma-
raton. Jak co roku i tym razem ścigali się reprezen-
tanci Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. 
Najlepiej wypadł Tomasz Kutwin, który w swojej 
kategorii wiekowej był drugi. 

Fan open na 306 sklasyfikowanych, miejsca na-
szych:

68. Marcin Banasik (M 3 - 22)
88. Dariusz Barański (M 3 - 30)
215. Artur Kowalik (M 3 - 85)
245. Marcin Biały (M 3 - 95)
264. Dominik Miernik (M 4 - 67)
268. Tomasz Piasta (M 3 - 106)
Family open na 176 sklasyfikowanych, miej-

sca naszych:
42. Tomasz Kutwin (F 6 - 2)
104. Krzysztof Kroner (F 6 - 8)

Siatkarze na 7. miejscu
Siatkarze Zdrowy Ty Orlicz zakończyli sezon 

w 3 lidze. W ostatnim meczu przegrali w Skarżysku 
z tamtejszym STS. Biało-niebiescy wygrali 5 z 18 
spotkań i zdobyli 17 punktów, co uplasowało ich 
na 7. miejscu. Z pewnością stać ich było na lepsze 
miejsce, ale z różnych przyczyn, o których pisałem 
wcześniej, jest jak jest. Przyszłoroczny sezon będzie 
jubileuszowy. W dotychczasowych aż 8 razy grali 
w III lidze, a tylko na początku występowali na par-
kietach IV ligi.

STS Skarżysko - Zdrowy Ty Orlicz 3:1 (25:18, 26:24, 
20:25, 

SPORT

Juniorzy dalej liderem
Piłkarki trzecioligowego Orlicza zainaugurowały 
rundę rewanżoą od wysokiego zwycięstwa z Ka-
mienna Brody 6:1 (2:0). Łupem bramkowym po-
dzieliły się: Maria Pałosz (10’), Wioletta Sta-
szewska (20’), Federica Dall’Ara (45’, 50’, 57’, 65’.
W drugim meczu biało-niebieskie przegrały we 
Włoszczowie z Hetmankamii 1:5 (0:2, bramkę strze-
liła: Oliwia Kozera.
W trzecim spotkaniu nasze zawodniczki pokonały 
w Suchedniowie  Top-Spin Promnik 2:1, po bram-
kach Federica Dallara (35’, 80’)a

Grupy młodzieżowe
Wznowili rozgrywki juniorzy starsi, którzy w pierw-
szym meczu wygrali ze Zrywem Skroniów 4:2 - 
bramki: Mateusz Tumulec 2, Bartłomiej Graba, 
Patryk Relidzyński i w dalszym ciągu są lide-
rem tabeli.
Juniorzy młodsi przegrali dwa mecze (z ŁKS Łagów 
0:15, z Samsonem Samsonów 1:7) i jeden zremiso-
wali (Klonówka Masłów 0:0).
Trampkarze młodsi przegrali dwa pierwsze spotka-
nia, najpierw ze Spartakusem Daleszyce 0:3, a póź-
niej z Polanami Pierzchnica 1:3.
Młodzicy młodsi grali dwa mecze w Suchednio-
wie. Najpierw wygrali ze Spartakusem 2:1 - bram-
ki: Szymon Turski, Krzysztof Kalemba, a drugi 
przegrali z AP SKS Star Starachowice 0:2. 
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Wiktoria Dąbczyńska
brązową medalistką ME!!!

W Wielką Sobotę w Miluzie (Francja), Wiktoria 
Dąbczyńska zdobyła brązowy medal w Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w badmintonie. Medal 
został wywalczony w deblu, gdzie Wiktoria grała 
z Aleksandrą Goszczyńską. Jest to pierwszy krą-
żek zdobyty dla klubu Orlicz w imprezie tej rangi, 
jak również w województwie świętokrzyskim w tej 
dyscyplinie sportu. Brawo Wiktoria, dziękujemy za 
świąteczny prezent!

W zawodach uczestniczyły jeszcze dwie badmin-
tonistki z naszego klubu. Zuzanna Glijer w sin-
glu i Izabela Pajek w deblu. Co prawda odpadły 
w pierwszych lub drugich rundach, ale już sam 
udział w mistrzostwach jest bardzo dużym osią-
gnięciem.

5. miejsce w Europie!

W Mistrzostwach Europy Juniorów w rywaliza-
cji drużynowej reprezentacja Polski zakończyła gry 
w ćwierćfinale. Polski zespół w rozgrywkach gru-
powych wygrał trzy mecze i jeden przegrał. Nieste-
ty nie udało się awansować do strefy medalowej, 
ponieważ w ćwierćfinale Polska przegrała z fawo-
ryzowaną Danią. W reprezentacji Polski wystąpiły 
trzy zawodniczki Orlicza: Wiktoria Dąbczyńska, 
Zuzanna Glijer i Izabela Pajek. Awans Polski do 
ćwierćfinału jest historycznym sukcesem, ostatecz-
nie team został sklasyfikowany na miejscach 5-8. 

SPORT

Brązowy medal na MP!
W Głubczycach, 1 i 2 kwietnia rozgrywane były 

Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Miesza-
nych w badmintonie. Rywalizowano w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: junior młodszy i młodzik 
młodszy. W obu zespołach województwa święto-
krzyskiego wystąpili reprezentanci Orlicza.

W kategorii młodzika młodszego grały: Julia 
Pająk i Julia Pajek. Zespół wygrał grupę elimi-
nacyjną, by w walce o medale trafić na reprezenta-
cję Śląska (późniejszy mistrz), z którą przegrał 2:3. 
Ostatecznie młodzicy zakończyli zawody na trze-
cim miejscu.

W kategorii junior młodszy wystąpili: Aleksan-
dra Pająk i Miłosz Miernik. Team świętokrzyski 
pechowo trafił w eliminacjach na późniejszego mi-
strza reprezentację województwa Śląskiego, z któ-
rym przegrał i zajął drugie miejsce, co dawało mu 
możliwość walki tylko o czwartą lokatę. Nie zmar-
nowali tej okazji i po wygraniu z województwem 
Dolnośląskim zajęli czwarte miejsce.

700 zwycięstw i 1700 bramek 
Orlicza

Czy wiecie, że wygrana Orlicza w Chmielniku to 
700. zwycięstwo Orłów w powojennej historii klu-
bu. Taki sobie jubileusz, ale jakże przyjemny. Od 
pierwszych mistrzostw biało-niebiescy - w woje-
wództwie świętokrzyskim tylko Orlicz i Naprzód Ję-
drzejów nieprzerwanie uczestniczą w rozgrywkach 
mistrzowskich od 1945 roku - rozegrali 1769 me-
czów, rywalizując ze 156. drużynami, z czego zwy-
cięstwem zakończyło się wspomniane 700 spotkań. 
Gratulujemy i czekamy na kolejne triumfy!

W ostatnim meczu ligowym ze Spartą Dwiko-
zy, Orlicz zdobył 1700. bramkę na własnym boisku 
w powojennej historii klubu. Oczywiście w sta-
tystykach są ujęte tylko gole zdobyte w meczach 
o mistrzowskie punkty. Szczęśliwym strzelcem był 
Tomasz Staszewski. Gratulujemy!

Międzynarodowe MP

W Warszawie odbyły się Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski w badmin-
tonie. W zawodach walczyła czwór-
ka reprezentantów Orlicza: Wiktoria 
Dąbczyńska, Zuzanna Glijer, Izabe-
la Pajek i Marcin Wnuk. Był to dobry 
i pożyteczny występ naszych młodych 
zawodników. Co prawda do rywaliza-
cji pucharowej przebiła się tylko Wik-
toria, ale trzeba wziąć pod uwagę, że 
grali z seniorami.

Grali w Katowicach...
Od piątku do niedzieli, 7-9 kwietnia w Katowi-

cach był rozgrywany Ogólnopolski Turniej Grand 
Prix, w którym udział wzięli reprezentanci Orlicza. 
Najlepiej zagrały Julia Pająk i Julia Pajek, które 
w deblu wygrały w kategorii młodzika młodsze-
go. Drugą lokatę wywalczyła Aleksandra Pająk 
grając w parze z Beatą Mycek (Stal Nowa Dęba) 
w juniorach młodszych. Tuż za podium na czwar-
tym miejscu zawody zakończyła Katarzyna Zięba 
z Weroniką Kościółek (Technik Głubczyce) w rywa-
lizacji juniorek.

...i w Warszawie

W Warszawie w sobotę, 1 kwietnia odbył się 
Ogólnopolski Turniej Młodzików w badmintonie 
„Warsaw Open”. Najlepiej nasi badmintoniści wy-
padli w mikście, gdzie Andrzej Pięta i Weronika 
Zięba wywalczyli pierwsze miesjce.

Ponadto trzecie lokaty wywalczył Andrzej w sin-
glu i deblu oraz Ola i Weronika również w deblu.
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