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*  zapraszamy na Suchedniowski Tryptyk Obywatelski 
(30 września - 7 października) – szczegóły na str. 24,

*  nowa rzeczywistość oświatowa – rozmowa 
z burmistrzem Cezarym Błachem,

*  relacja z sesji rady miejskiej,
*  są już nowe Zeszyty Suchedniowskie. Historia,
*  o Klubie Seniora Kreatywni,
*  wojewódzka inauguracja EDD w Młynie na Jędrowie,
*  Narodowe Czytanie w bibliotece,
*  za nami V Bigos Artystyczny oraz wydarzenia 

sportowe i rekreacyjne.
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I Suchedniowskie Święto Kaszy

W niedzielę, 20 sierpnia, w Suchedniowskim 
Ośrodku Kultury Kuźnica odbyło się wydarzenie 
zatytułowane I Suchedniowskie Święto Kaszy.

Czytaj na str. 12-13

Jedna kadencja się 
kończy, druga zaczyna

Dobiega końca kadencja pierwszej 
w historii Suchedniowa Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, a już 6 października od-
będą się wybory nowej.

Czytaj na str. 5

Konferencja naukowa w „Kuźnicy”

Prelegenci z całej Polski, reprezentujący środowisko akademickie, instytucje kultury oraz Polskie 
Towarzystwo Historyczne spotkali się w Suchedniowie, aby przedstawić industrialny krajobraz kultu-
rowy miasteczka na przestrzeni dziejów.

Czytaj na str. 7

Umowa na termomodernizację „Jedynki”  
podpisana

12 września w Fil-
harmonii Świętokrzy-
skiej z marszałkiem 
Adamem Jaruba-
sem burmistrz Ceza-
ry Błach i skarbnik 
gminy Urszula No-
wak podpisali wią-
żącą umowę na ter-

momodernizację budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. 
Wartość ogółem umowy wynosi 1.755 tys. złotych, a kwota dofinansowania 1.492 
tys. złotych. 

Czytaj na str. 2

W Suchedniowie powstał nowy klub sportowy

STS Orlicz Suchedniów 1924 – taką nazwę nosi nowy klub sportowy 
w Suchedniowie, który powstał z inspiracji pasjonatów tenisa stoło-
wego (nie tylko) Emila Tokarczyka i Piotra Odelskiego.

Czytaj na str. 17
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Wydarzenia

12 września w Fil-
harmonii Świętokrzy-
skiej z marszałkiem 
Adamem Jaruba-
sem, burmistrz Ce-
zary Błach i skarbnik 
gminy Urszula No-
wak podpisali wiążą-
cą umowę na termo-

modernizację budynku szkoły przy ul. Szarych 
Szeregów 6 w Suchedniowie. Wartość ogółem 
umowy wynosi 1.755 tys. złotych, kwota dofi-
nansowania 1.492 tys. złotych. 

Początkowo na ten cel w budżecie zaplanowa-
ne było 60 mln złotych, ale patrząc na ogromne 
zainteresowanie i skalę potrzeb kwotę dofinan-
sowania zwiększyliśmy do niemal 128 mln. Życzę 
wyboru solidnych wykonawców i dobrych cen, 
bo teraz rynek inwestycyjny należy do firm bu-
dowlanych. A inwestycje muszą być zakończone 
do końca 2018 roku – mówił podczas spotkania 

marszałek Jarubas.
Burmistrz Cezary Błach wyjaśnia, że pienią-

dze przeznaczone zostaną m.in. na termomo-
dernizację dachu szkoły, wymianę centralnego 
ogrzewania, ocieplenie elewacji i jej odnowienie, 
wymianę oświetlenia na ledowe oraz montaż pa-
neli fotowoltaicznych. –Projekt doskonale wpisu-
je się w trwające już prace remontowe w szkole. 
Dzięki nim powstanie obiekt na miarę XXI wieku, 
który będzie służył przede wszystkim dzieciom, 
ale poprawi też warunki pracy nauczycieli i osób 
pracujących w szkole – dodaje burmistrz.

W województwie było prawie 128 milionów 
z pieniędzy unijnych na termomodernizację. 
-Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski kon-
kurs wpłynęły 83 wnioski. Z tej puli ocenę for-
malną i merytoryczną pozytywnie przeszły oraz 
otrzymały wymaganą minimalną liczbę punk-
tów 53 projekty - mówi marszałek Adam Ja-
rubas. Projekty przygotowały gminy, powiaty, 
placówki oświatowe, inne instytucje publiczne 

Umowa na termomodernizację Jedynki podpisana

czy stowarzyszenia. Wszystkie mogły ubiegać 
się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z termomodernizacją i wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii w budynkach użytecz-
ności publicznej. Większość złożonych projektów 
dotyczy termomodernizacji szkół, ale też przy-
chodni czy domów pomocy społecznej. Na do-
finansowanie wszystkich wybranych projektów 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeka-
że w sumie 127 milionów 675 tysięcy złotych. 

Jacenty Kita

7 sierpnia w suchedniowskiej Kuźnicy burmistrz 
Cezary Błach oraz zastępca skarbnika Agniesz-
ka Tusznio z członkiem zarządu województwa 
Agatą Binkowską podpisali dwie ważne umo-
wy dotyczące budowy dwóch sieci kanalizacyj-
nych w Suchedniowie. 

-Pierwsza z nich, Budowa kanalizacji sanitarnej 
- Aglomeracja Suchedniów – III etap, obejmuje bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszaw-
skiej i Kieleckiej o wartości 2.884.512,55 zł – 
1.882.819,00 zł to kwota dofinansowania (80%). 
Druga, pod nazwą Przebudowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej – Aglomeracja Suchedniów – IV 
etap, obejmuje przebudowę sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w ulicach Powstańców i Krótkiej 
o wartości 1.873.905,21 zł – 1.115.705,99 zł dofi-
nansowania (80%) – wyjaśnia burmistrz.

Głównym celem pierwszego projektu jest 
ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się 

Umowy na budowę dwóch sieci kanalizacyjnych podpisane
do wód oraz gleb z nieszczelnych szamb przy-
domowych poprzez budowę sieci kanalizacji na 
obszarze dotąd nieskanalizowanym. Dzięki in-

westycji zostanie rozwiązany problem odbioru 
ścieków powstających w gospodarstwach domo-
wych, podniesie się standard życia mieszkańców 
oraz wzrośnie atrakcyjność osadniczo-gospodar-
cza w aglomeracji Suchedniów.

Zakres drugiego projektu obejmuje przebudo-
wę w ul. Powstańców 1863 roku i w ul. Krótkiej 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej, istniejących przełączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych do granic poszczególnych po-
sesji oraz budowę nowych przyłączy wodociągo-
wych i kanalizacji sanitarnej do działek nieuzbro-
jonych. Inwestycja pozwoli na wyeliminowanie 

awaryjności sieci wodociągowej, podniesienie 
standardu życia mieszkańców oraz zabezpie-
czenie gruntów oraz wód przed przedostaniem 
się zanieczyszczeń.

- Dziękuję, że podnosicie Państwo standard 
życia mieszkańców, dbając przy tym 
o ochronę środowiska. Gospodarka wod-
no-ściekowa to bardzo ważny aspekt 
czystości tego środowiska. Powinniśmy 
o nie dbać dla siebie i dla przyszłych po-
koleń - podkreślała Agata Binkowska. 

- Prace na Kieleckiej i Warszawskiej 
ruszą nie wcześniej, niż za dwa lata. 
Obecnie powstaje projekt, poza tym 
musimy wcześniej zbudować sieć na uli-

cach Żeromskiego, Berezów i Koszykowej, co też 
jest kosztowne - informuje Cezary Błach i doda-
je - przebudowa kanalizacji na ulicy Powstańców 
może nastąpić wcześniej. To część dużej inwe-
stycji, do której jesteśmy gotowi. Chodzi o dłu-
go oczekiwany przez mieszkańców generalny re-
mont drogi. 

Łącznie w województwie dofinansowano w ra-
mach tego konkursu 18 projektów. Koszt całkowi-
ty wszystkich inwestycji wynosi 163.327.465,75 
PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 
85.741.588,35 PLN. 

Jacenty Kita
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Mimo wątpliwości wielu środowisk, obaw nauczy-
cieli, rodziców, związkowców i samorządowców, od 1 
września w oświacie mamy nową rzeczywistość. O tym, 
jak udało się wdrażanie reformy oświaty w naszej gmi-
nie rozmawiamy z burmistrzem Cezarym Błachem:

- Jacenty Kita: Czego, patrząc z punktu widze-
nia samorządowców, najbardziej obawiali się 
włodarze miasta i gminy?

- Cezary Blach:  Największe obawy dotyczyły oczy-
wiście Szkoły Podstawowej nr 1, tzn. czy uda się wyko-
nać niezbędne prace przystosowawcze do rozpoczęcia 
roku szkolnego oraz kosztów, z jakimi wiąże się wdra-
żanie reformy oświatowej. Z dużą ulgą przyjąłem naj-
pierw to, że znalazła się firma, która podjęła się tego 
ogromnego zakresu prac w tak krótkim terminie (a była 
to jedyna oferta w przetargu), a później fakt, że udało 
się wystartować z nauką w nowej lokalizacji szkoły. 

Nadal obawiam się kosztów wdrażania reformy: mu-
simy doposażać szkoły w pomoce dydaktyczne do no-
wych przedmiotów, a nowe plany nauczania, to także 
nowa siatka godzin, która pociągnie za sobą większe 
koszty. 

Nie otrzymaliśmy też wsparcia z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej na dostosowanie toalet, świetlicy, 
kuchni i stołówki do potrzeb szkoły podstawowej. Jak 
się okazało, pomoc ta mogła być przyznana jedynie 
w przypadku, gdy na bazie dotychczasowego gimna-
zjum powstawała całkiem nowa szkoła podstawowa. 
Nasza argumentacja, że w budynku gimnazjum będzie 
funkcjonować szkoła podstawowa i również musimy 
wykonać prace dostosowawcze dla najmłodszych dzie-
ci, nie została uwzględniona.

Dlatego też  prace te realizujemy obecnie z własnych 
środków, co bardzo obciąża budżet gminy.

- Jak w praktyce wygląda nowa szkoła u nas?
- Reforma oświaty dawała kilka możliwości. Można 

było całkowicie zlikwidować gimnazjum lub je prze-
kształcić. Biorąc pod uwagę nierozwiązywalną od lat 
sytuację Jedynki, której dostosowanie do wymogów sa-
nitarnych i przeciwpożarowych wraz z rozbudową osza-
cowane zostało na prawie 20 mln zł, wspólnie z Radą 
Miejską zdecydowaliśmy się o włączeniu pozostałych 
klas gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz do 
zmiany jej siedziby z ul. Ogrodowej na ulicę Szarych Sze-
regów.

Było to najrozsądniejsze rozwiązanie, gdyż po wy-

Nowy rok szkolny w nowej rzeczywistości oświatowej
gaszeniu gimnazjów budynek ten stałby niewykorzy-
stany.  

Tak więc na dzisiaj mamy w gminie 3 ośmioletnie 
szkoły podstawowe, a przy tym w Jedynce edukację 
kończą dwa roczniki gimnazjum.

Obecnie w budynku przy ulicy Szarych Szeregów 
trwają prace remontowe związane przede wszystkim 
z koniecznością przystosowania budynku do potrzeb 
najmłodszych oraz prace termomodernizacyjne.

- Czy obecna Jedynka bez problemu pomieści 
uczniów dawnej szkoły z ul. Ogrodowej i nowych 
roczników szkół podstawowych?

- Tak. Uczniowie już uczą się w nowej szkole. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że nie ma dwuzmianowości 
w szkole. Mamy natomiast informacje, że w wielu szko-
łach na terenie całego kraju lekcje odbywają się nawet 
do godziny 18.

- Ilu jest uczniów w szkole przy ul. Szarych Sze-
regów?

- W tym roku szkolnym w szkole tej uczy się 354 
uczniów. W kolejnych latach liczba ta będzie się zmniej-
szać, gdy odchodzić będą kolejne roczniki gimnazjum.

- Czy obeszło się bez zwolnień nauczycieli? Czy 
są ograniczenia w licznie godzin i nauczyciele 
mają niepełne etaty?

- Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami 
szkół, reforma oświaty w Suchedniowie nie spowo-
dowała lawiny zwolnień. Nauczyciele posiadają pełne 
etaty w wyniku ich uzupełniania w innych szkołach. 
Niestety, wiąże się to z tym, że jeden nauczyciel musi 
niejednokrotnie pracować w trzech szkołach, aby posia-
dać pełen etat.  

Z pracy odeszło jedynie trzech nauczycieli i były to 
w zasadzie odejścia na emeryturę. 

- Nowa Jedynka przechodzi gruntowny re-
mont. Proszę w skrócie powiedzieć co już zrobio-
no, a co przez nami?

- Prace remontowe związane są w głównej mierze 
z dostosowaniem obiektu dla najmłodszych roczników, 
wymianą instalacji i termomodernizacją.

W praktyce działa już nowa kuchnia, stołówka, świe-
tlica oraz klasa 0. Funkcjonują nowe toalety, wymienio-
na została instalacja centralnego ogrzewania, sukce-
sywnie wymieniane są okna, docieplany jest dach, itp. 
Prace remontowe i termomodernizacyjne trwać będą 
do lipca 2018 roku, kiedy to wyremontowane zostaną 

wszystkie sale, a budynek zostanie ocieplony. Docelowo 
po rozbudowie o obiekty sportowe szkoła zasilana bę-
dzie w energię poprzez ogniwa fotowoltaiczne, które są 
zaprojektowane na budynku nowej sali gimnastycznej. 
Obiekty sportowe to również boisko typu Orlik, które 
powstanie przy szkole. Obecnie obiekty te znajdują się 
w końcowej fazie projektowej i realizowane będą w ko-
lejnym etapie.

- Co stanie się w przyszłości z budynkiem przy 
ul. Ogrodowej?

- Trudno dzisiaj o tym przesądzać. Budynek posiada 
tylko jedno wyjście i tylko jedną toaletę w piwnicach. 
Był dopuszczony do eksploatacji przez Państwową 
Straż Pożarną jedynie do dnia 31 sierpnia 2017 roku. 
Każde jego wykorzystanie na inne cele, wiązać się bę-
dzie z koniecznością dostosowania do wymogów prze-
ciwpożarowych i sanitarnych. Na to w tej chwili nie ma 
środków finansowych – realizujemy przecież duże in-
westycje, a przed nami kolejne, na które mamy przy-
znane dotacje i nie możemy ich utracić. Na chwilę obec-
ną budynek pozostaje w zarządzie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 jako wyłączony z eksploatacji.

- A więc podsumowując?
- Wiele zostało już zrobione, ale wiele także przed 

nami.  Jestem zadowolony z tego, że udało się rozwią-
zać od lat wydawało się nierozwiązywalny problem 
Jedynki. Bardzo zbudowała mnie postawą wielu osób, 
którzy wspomogli samorząd w tak trudnym momencie. 
Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i większości rodzi-

ców SSP Nr 1, ale również osób nie związanych bezpo-
średnio z edukacją. Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować pracownikom innych placówek oświatowych, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Rycerzom Kolumba oraz wszystkim tym, którzy 
pomogli w przeprowadzce oraz pracach porządkowych 
w ostatnich dniach przed rozpoczęciem roku szkolne-
go. Dziękuję radnym: Pawłowi Słoma, Mirosławo-
wi Obara, Eugeniuszowi Zegadło, Waldemaro-
wi Krogulec oraz Marcinowi Pałacowi za pomoc 
w tych pracach. Pokazaliśmy, że jako społeczeństwo 
Suchedniowa jesteśmy solidarni i potrafimy pomagać 
sobie w potrzebie, choć zdarzył się też jeden przykry in-
cydent, o którym jednak – w kontekście całości – nie 
warto wspominać.

- Dziękuję za rozmowę.
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Pierwsza po wakacjach sesja rady miejskiej od-
była się 14 września, a jej obradom przewodni-
czyła Małgorzata Styczeń. 

Po dokonaniu zmian, radni przyjęli porządek 
obrad, po czym głos oddany został zaproszonym 
gościom. Wcześniej jednak przewodnicząca rady 
na ręce Zdzisławy Połeć, byłej radnej, sołtys 
Ostojowa, wręczyła okolicznościową statuetkę 
z okazji 55.lecia nadania praw miejskich dla Su-
chedniowa. 

Później o głos poprosiła Helena Krzysztofek, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, 
która podziękowała dyrektorom szkół za spraw-
ne i bezkonfliktowe przekształcenia w oświacie 
oraz za przygotowanie placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego. W towarzystwie bur-
mistrza Cezarego Błacha, zastępcy przewod-
niczącego rady Łukasza Gałczyńskiego oraz 
przewodniczącego komisji oświaty Pawła Sło-
my obecnym na sesji dyrektorom wręczyła kwia-
ty. –To co robimy, wynika z naszych obowiązków. 
Ale kochamy swoją pracę, która choć trudna, daje 
nam satysfakcję – podziękował w imieniu dyrek-
torów Zdzisław Wojnarski.

Ewa Antosik zwróciła uwagę na to, że po 
wykaszaniu trawy pracownicy ZGK nie zbierają 
śmieci. Pytała też o montaż ławki na przystanku. 
Marian Leski z kolei, w związku z ogłoszeniem 
o wykazie nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, prosił o to, aby gmina nie sprzedawała 
działki z placem zabaw na osiedlu Bugaj, ewentu-
alnie sprzedała ją Spółdzielni Mieszkaniowej, ale 
nie za cenę 104 tys. zł. 

W czasie przeznaczonym na interpelacje, rad-

Za nami sesja rady miejskiej

ny Łukasz Gałczyński przekazał wnioski zgło-
szone na zebraniu osiedlowym m.in. naprawę ul. 
Jodłowej, Harcerskiej i Partyzantów, zwiększe-
nie liczby patroli policji na ul. Kościelnej, gdzie 
urządzane są wyścigi crossowe, wymuszenie na 
Biedronce opracowanie organizacji ruchu i par-
kowania na parkingu oraz zwiększenie patroli 
policji na drodze wojewódzkiej 752 w celu prze-
strzegania ograniczenia prędkości oraz zakazu 
ruchu ciężarówek w godz. od 22.00 do 6.00 Se-
bastian Odelski wnioskował o wprowadzenie 
zakazu wjazdu na bocznej drodze do McDonalda, 
naprawę chodnika na ul. Kieleckiej (od Zagór-
skiej do Świerkowej) oraz ul. Żeromskiego. Wal-
demar Krogulec prosił o naprawę uszkodzonej 
po ulewach drogi na Kaczkę oraz wyprofilowanie 
przystanku przy Szelejtowie, który jest zalewany 
przez wodę.

Odpowiadając na powyższe burmistrz Ceza-
ry Blach wyjaśnił, że procedura wymaga ogło-
szenia wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz 
opracowania operatu szacunkowego. Stąd tak 
wysoka cena za tą działkę o pow. około 790 m2, 
na której jest plac zabaw. –Nie oznacza to, że ją 
sprzedamy. O tym decyduje rada miejska. Gmi-
na prowadzi rozmowy ze spółdzielnią i wszyst-
ko zmierza ku temu, że gmina – z uwagi na cel 
publiczny – działkę tą, za zgodą rady miejskiej, 
sprzeda w drodze bezprzetargowej, a należność 
zostanie rozłożona na raty – wyjaśnił burmistrz. 
Odnosząc się do ulg inwestycyjnych wyjaśnił, że 
wątpliwości pojawiły się już na komisjach, a doty-
czą one niejasnych przepisów. –Lepiej tą uchwałę 
odłożyć w czasie, aniżeli popełnić błędy. Nie mo-
żemy też zaszkodzić naszym przedsiębiorcom – 
argumentował Cezary Błach. 

Burmistrz wyjaśnił odnośnie szkoły, że trzy-
etapowy projekt obejmuje modernizację, termo-
modernizację i rozbudowę tej placówki, a pra-
ce potrwają do końca lipca 2018 roku. Do końca 
września gotowy będzie projekt rozbudowy m.in. 
o salę gimnastyczną i boiska. Obecnie prace wy-
przedzają harmonogram. 

Pytany przez K. Ślęzaka o kosztorys tych prac 
i źródła ich finansowania, burmistrz wyjaśnił, że 
są one znaczne, stąd m.in. z pomocą poseł Marii 
Zuby stara się o środki finansowe z rezerwy mi-

nisterstwa. –Jest szansa na pozyskanie kilkuset 
tysięcy złotych – mówił burmistrz.

Następnie burmistrz przedłożył informa-
cję z pracy między sesjami, a Beata Kaszuba 
przedłożyła informację z przygotowania placó-
wek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Burmistrz przedłożył też szczegółową infor-
mację na temat przygotowania inwestycji pole-
gającej na likwidacji przejazdu kolejowego w km 
150,082 kat. A położonego w ciągu drogi powia-
towej Suchedniów – Parszów (ul. Bugaj – Lan-
giewicza). Krótko mówiąc, sprawa się przedłuża 
i komplikuje, gdyż najpierw PKP SA musi uregu-
lować stan prawny terenów należących do kolei, 
co może potrwać nawet 2-3 lata. Do tego czasu 
nie można rozpocząć żadnych prac związanych 
z przebudową układu komunikacyjnego w tym 
rejonie miasta. 

Następnie zebrani wysłuchali informacji bur-
mistrza na temat wykonania budżetu miasta 
i gminy za I półrocze 2017 roku. W tym czasie do-
chody gminy osiągnęły wysokość 18.417.184 zł tj. 
49,4% planu, zaś wydatki 17.450.698 zł tj.45,8% 
planu. Później opinię RIO w sprawie kształto-
wania się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz wykonaniu planu finansowego przedłożyła 
skarbnik gminy Urszula Nowak, na koniec zaś 
radni podjęli kilka uchwał związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem gminy.

Jacenty Kita

W jednym z waż-
niejszych dni w ca-
łym roku szkolnym, 
Dniu Nauczyciela, 
chcielibyśmy złożyć 
najserdeczniejsze 

życzenia wszystkim nauczycielom.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwa-

łości, wielu sukcesów zawodowych 
oraz zadowolenia z uczniów!

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Styczeń

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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MłodZieżowA rAdA MiejskA

Już 6 października 2017r. (piątek) w godzinach 
12.00 – 18.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 
Kuźnica odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Suchedniowie . W chwili zamykania tego 

wydania GS kandydaci do MRM są już zgłoszeni (ter-
min zgłoszeń upłynął 15 września). Oficjalna lista 
kandydatów  zostanie opublikowana  22 września do 
godziny 15:30.

Warto więc przypomnieć o tym, czym zajmowali 
się młodzi rajcowie minionej kadencji, a działań tych 
było wiele. 

10 października 2015 roku odbyły się pierwsze 
w historii miasta wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Głos mogły oddać osoby w wieku od 13 do 
19 lat, które są zameldowane w gminie Suchedniów. 
W wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady dostało 
się 15 przedstawicieli szkoły gimnazjalnej oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Już 15 października 2015 odbył się pierwszy gru-
powy wyjazd na spotkanie Sejmiku Młodzieżowego 
w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym 
w Podzamczu Chęcińskim. Podczas spotkania odby-
ły się warsztaty, a młodzież mogła również obejrzeć 
wiele ciekawych atrakcji.

11 listopada 2015 r. odprawiona została uroczy-
sta Masz święta w intencji Ojczyzny, ale również 
w intencji nowo powołanej Młodzieżowej Rady. Po 
wspólnej modlitwie rajcowie udali się do Kuźnicy 
na uroczystą sesję (łącznie odbyło się ich cztery). Na 
spotkaniu wybrano zarząd Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Suchedniowie w następującym składzie: Ka-
tarzyna Łopacka – przewodnicząca rady, Patrycja 
Gryz – wiceprzewodnicząca, Karol Franczyk – se-
kretarz oraz członkowie: Mateusz Ubysz i Rado-
sław Żak.

19 listopada 2015 r. młodzież uczestniczyła 
w warsztacie mającym 
na celu opracowanie 
Strategii Rozwoju Mia-
sta i Gminy Suchedniów 
na lata 2016-2026. Ich 
zadaniem było wypra-
cowanie w grupach 
punktów dotyczących 
tego, co chcieliby zmie-
nić w mieście.

Jedna kadencja się kończy, druga zaczyna
W dniach 11-13 grudnia członkowie MRM prze-

prowadzili zbiórkę żywności, a przygotowane pacz-
ki zostały podarowane potrzebującym rodzinom 
z gminy Suchedniów z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

9 stycznia 2016 roku z naszej rady aż 11 osób wy-
brało się do Wąchocka na ostatnią sesję tamtejszej 
MRM II kadencji. 11 stycznia 2016 członkowie MRM 
uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu Świę-
tokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie 
oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację 
oraz udzielanie małych grantów. Szkolenie to odbyło 
się w Lipowym Polu i dotyczyło projektu,w którym 
można było wygrać nawet do 5000 zł. Mikro dotację 
można pozyskać na realizację projektu w każdej ze 
sfer pożytku publicznego. 

9 lutego 2016 r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, na której pozytywnie zaopiniowano 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2016-2026. 
Utworzono również stronę profilowaną na FB.  

W dniach 19-21 marca przeprowadzona została 
zbiórka żywności. Paczki zostały przygotowane i po-
darowane potrzebującym rodzinom z gminy Suched-
niów z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Od 1 do 2 października w Wólce Milanowskiej, 
w Centrum Edukacyjnym, odbył się Kongres Mło-
dzieżowych Rad Świętokrzyskich, na którym obecni 
byli przedstawiciele suchedniowskiej rady. Pierw-
szego dnia miało miejsce spotkanie z marszałkiem 
Adamem Jarubasem na temat samorządności. Po 
spotkaniu przeprowadzone były warsztaty dla mło-
dych. Następnego dnia pracowano z innowacyjnym 
programem Open space.

27 maj 2016 r. odbyła się III sesja MRM. Wice-
przewodnicząca przedstawiła informację o dzia-
łaniach między sesjami, w tym zaangażowanie się 
w organizację wielkanocnej zbiórki żywności,  udział 
w konsultacjach dotyczących organizacji Dnia Dziec-
ka,  pomoc przy Ogólnopolskim Turnieju Tanecznym 
w Suchedniowie, złożono wniosek na dofinansowa-
nie szkolenia MRM w projekcie Przedsiębiorstwo? 
Czemu nie!

W dniach 9-11 grudnia przeprowadzona została 
kolejna zbiórka żywności. Paczki zostały przygoto-

wane i podarowane potrzebującym rodzinom z gmi-
ny Suchedniów z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia

Nadszedł rok 2017. 1 kwietnia członkowie MRM 
zaangażowali się w Turniej Charytatywny na Hali 
Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie. Poma-
gali pani Agnieszce, która walczy ze stwardnieniem 
rozsianym. W Turnieju udział wzięło 11 drużyn. Na-
sza MRM zajęła 4 miejsce.

Od 19 do 21 kwietnia prowadzona była kolejna 
zbiórka żywności na rzecz potrzebujących mieszkań-
ców gminy.

26 kwietnia wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum 
z Suchedniowa MRM uczestniczyła w spotkaniu za-
inicjowanym przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodo-
wej.

W dniu 3 maja2017r. na Hali Sportowo-Rehabili-
tacyjnej w Suchedniowie rozgrywane były mecze 
piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Suchedniowa. 
Był to pierwszy turniej MRM, w którym zagrali rów-
nież radni starszej rady. Niestety, Suchedniów musiał 
uznać wyższość gości i puchar pojechał do Wąchoc-
ka. 

11 maja 2017 roku w Filharmonii Świętokrzy-
skiej uczniowie suchedniowskiego gimnazjum wraz 
z przedstawicielami MRM uczestniczyli w konferen-
cji Świętokrzyskie dla młodych zorganizowanej przez 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa. Wydarzenie to było doskonałą okazją do 
rozmów o przyszłości świętokrzyskiej młodzieży. 

1 czerwca młodzi radni pomagali w organizacji 

Dnia Dziecka na terenie Gminy Suchedniów m.in. 
przy rozdawaniu słodkości dla najmłodszych, malo-
waniu twarzy zmieniając dzieciaki w różne zwierząt-
ka oraz pilnowaniu bezpieczeństwa przy atrakcjach 
dla dzieciaków.

Ostatnią inicjatywą była zbiórka materiałów 
szkolnych dla dzieciaków ze szkół z terenu Gminy Su-
chedniów podczas I Święta Kaszy w Suchedniowie. 
Każda ze szkół otrzymała zestawy mazaków, kredek, 
flamastrów, zakreślaczy oraz komplety farbek.

Rokrocznie młodzież chętnie pomagała i włącza-
ła się w akcje organizowane przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

Karolina Styczeń
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inwestycje w GMinie

Zakończyły się prace związane z remontem 
mostu na Jędrowie oraz chodnika przy ul. Sło-
wackiego.

Remont mostu przebiegł bardzo sprawnie. 
Umowę podpisano 9 sierpnia, a efekty można 
było oglądać już 8 września podczas wojewódz-
kiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 
(prace miały potrwać do 19 września)

Wykonawcą była firma Destini Janusza Siej-
ka, a prace obejmowały kompletny remont przę-
sła mostu. Ich koszt to 74.974,43 zł.

Wyremontowany jest już również chodnik na 
ul. Słowackiego. Oficjalny odbiór inwestycji miał 
miejscu w dniu 7 sierpnia.

Remont obejmował chodnik po lewej stronie 
ulicy, na odcinku pomiędzy ul. Bodzentyńską 
i ul. Emilii Peck. W trakcie prac wymieniono na-
wierzchnię oraz wykonano zjazdy. Koszt remon-
tu wyniósł 75.352,63 zł. Zadanie wykonała firma 
Trans s.c. L. Krupa, P. Krupa.

Trwa kompleksowa przebudowa ul. Słonecz-

Jedne inwestycje się kończą, inne trwają
nej w Suchedniowie. Prace o wartości 620.881 
złotych wykonuje Zakład Robót Drogowych Wło-
dzimierz Olszewski z siedzibą w Skarżysku-Ka-
miennej.

Zakres prac obejmuje rozebranie i usunięcie 
płyt żelbetonowych na fragmencie drogi. Na od-
cinku 412 mb (od ul. Langiewicza) droga zosta-
nie przebudowana. Powstanie droga asfaltowa  
o szerokości 5,5 m oraz chodnik z kostki brukowej 
o szerokości 2 m. Odtworzone zostaną również 
rowy, wykonane będą zjazdy na posesje oraz od-
wodnienie. 

Również powiat skarżyski przystąpił w Most-
kach do budowy blisko 380 metrów chodnika 
wraz z kanalizacją deszczową. –Inwestycja wy-
maga dobrej pogody, gdyż na miejscu budowy 
jest bardzo wąskie pobocze, które musimy odpo-
wiednio poszerzyć i zagęścić, aby chodnik nie ob-
sunął się do rowu – mówi odpowiedzialna w za-
rządzie powiatu za drogi Anna Leżańska.

Prace wykonuje firma Zakład Usług Budowla-
nych Lis-Tel Zbigniew Lisak z Szydłowca. Całość 
zadania będzie kosztować 273.467,65 zł. To kolej-
ny etap wieloletniego zadania wzdłuż głównej 
ulicy sołectwa.

(jaki)

Trwają prace przy  
odmuleniu zalewu

Trwają intensywne prace związane z odmule-
niem suchedniowskiego zalewu. Na miejscu pra-
cują olbrzymie koparki, muł, którego do wywie-
zienia jest około 130.000 m3, wywożą olbrzymie 
ciężarówki. Prace mają potrwać do końca paź-

dziernika, wykonuje je firma Stawecki Holding 
z Kielc za kwotę 2.839.036,23 zł.

(jaki)
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SeSJa naukoWa

Prelegenci z całej Polski, reprezentujący śro-
dowisko akademickie, instytucje kultury oraz 
Polskie Towarzystwo Historyczne spotkali się 
w Suchedniowie, aby przedstawić industrialny 
krajobraz kulturowy miasteczka na przestrze-
ni dziejów.

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 
w niedzielę, 10 września, odbyła się ogólnopol-
ska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. 
Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturo-
wego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa 
w XIX i na początku XX w.

Konferencja została zorganizowana przez lo-
kalne Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd 
i otrzymała patronaty honorowe Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Starosty Powia-
tu Skarżyskiego oraz Burmistrza Suchedniowa. 
Spotkanie odbyło się w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa organizowanych przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa pod tematycznym hasłem: 
Krajobraz dziedzictwa- dziedzictwo krajobrazu.

W suchedniowskiej Kuźnicy zgromadzili się 
przedstawiciele lokalnych środowisk naukowych 
oraz reprezentanci jednostek akademickich z ta-
kich miast jak Warszawa, Lublin czy Zielona Góra. 
Konferencja podzielona była na dwa panele: hi-
storyczny i interdyscyplinarny, podczas których 
zgromadzeni słuchacze mogli poznać ustalenia 
badaczy odnoszące się do zmian w krajobrazie 
kulturalnym Suchedniowa na przestrzeni kilku-

Konferencja naukowa w „Kuźnicy”
set lat.

Obrady poprowadził przedstawiciel Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Jerzy 
Szczepański. Każdy z prelegentów miał 20 mi-
nut na zaprezentowanie swojego referatu. Już 
pierwsze prezentacje zrodziły szereg pytań na te-
mat znaczenia Suchedniowa w planach kolejnych 
jego zarządców –Biskupów Krakowskich, Skarbu 
Państwa czy władz górniczych; przyniosły kilka 
nieznanych szerzej faktów np. o wyspecjalizowa-
nej grupie zawodowej- lekarzach górniczych czy 
grupach społecznych takich jak węglarze czy sąż-
niarze (grupy związane z pozyskiwaniem i prze-
twarzaniem drewna).

Druga część konferencji pokazała, jak szeroko 
można potraktować temat konferencji i ukaza-
no krajobraz kulturowy suchedniowskiej osady 

przez pryzmat zagadnień statystycznych, hydro-
graficznych, geochemicznych, psychologicznych 
oraz zagadnienia architektury krajobrazu.

Po zakończeniu każdego z paneli nastąpił czas 
na dyskusję, którą prócz prelegentów z dużym za-
angażowaniem włączali się również licznie przy-
byli mieszkańcy oraz przedstawiciele skarżyskie-
go oddziału Polskiego 
Towarzystwa Histo-
rycznego.

Konferencję zakoń-
czył burmistrz Suche-
dniowa Cezary Błach 
dziękując organizato-
rom oraz wszystkim 
uczestnikom spotka-
nia. Burmistrz podkre-
ślił również fakt, że se-
sja była pierwszym od 
dłuższego czasu tak naukowym spotkaniem trak-
tującym o dziejach miasta.

Podczas panelu historycznego referaty wygło-
sili:

- dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kie-
leckiej) - Górnicza służba zdrowia jako przykład 
uprzemysłowienia osad rządowych Królestwa Pol-
skiego w XIX wieku,

- mgr Kamil Szpunar (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach) - Rozwój górnictwa 
i hutnictwa w dobrach biskupów krakowskich na 
przykładzie XVIII-wiecznego Suchedniowa,

- Agata Pajdo (Historyczne Koło Naukowe 
przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego w Skarżysku-Kam.) – Krajobraz kulturowy 
Klucza Suchedniów w świetle lustracji z 1789 roku,

- dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielono-
górski w Zielonej Górze) – Rozwój Suchedniowa 
w dobie rozbudowy Staropolskiego Okręgu Prze-
mysłowego w pierwszej połowie XIX wieku.

Natomiast podczas panelu interdyscyplinarne-
go wystąpili:

- dr Patryk Brambert, dr Paweł Przepióra 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
- Znaczenie Suchedniowa jako ośrodka przemysło-
wego województwa świętokrzyskiego w czasach 
historycznych i współcześnie,

- dr Paweł Przepióra, dr hab. prof. UJK To-
masz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach) – Prace hydrotechniczne na 
Kamionce i ich wpływ na zagospodarowanie prze-
strzenne Suchedniowa i okolic,

- Agata Janeczek (Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Psycho-
logiczne aspekty wyzwania, jakie stawia przed 
społecznościami industrializacyjna zmiana środo-
wiska,

- mgr Agnieszka Samolej (Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie) – Krajobraz kulturowy Suche-
dniowa wczoraj i dziś w świetle industrializacji.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  
POD PRĄD

Zdjęcia: Jacenty Kita
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W niedzielę, 3 września 2017 r., w Suchedniow-
skim Ośrodku Kultury Kuźnica, miało miejsce spo-

tkanie popularno-naukowe, którego celem była 
prezentacja drugiego numeru cyklicznego wy-
dawnictwa Zeszyty Suchedniowskie. Historia. 

Inicjatorem i organizatorem spotkania, a zara-
zem wydawcą książki jest Stowarzyszenie Grupa 
Inicjatywna POD PRĄD. Patronat honorowy nad 
Zeszytami objął burmistrz Suchedniowa Ceza-
ry Błach.

Niedzielne spotkanie to przede wszystkim 
ogromna dawka informacji - nowych i zaskakują-
cych, nawet dla najbardziej wytrwałych znawców 
lokalnej historii. Wysoki poziom merytoryczny 
krótkich, ale bogatych w treści wystąpień auto-

rów tekstów, bardzo ciekawa, dynamiczna  forma 
przekazu, a przede wszystkim ogromna różno-
rodność poruszanych tematów - krótko mówiąc 
- prawdziwa uczta dla 
umysłu i duszy. Spotkanie 
to także okazja do wielu 
wzruszeń. Suchedniów ma 
nieprzeciętną aurę miasta 
- gniazda, z którego wy-
latuje się o świcie i wraca 
przed zmierzchem - tymi 
słowami kończył swoje 
wystąpienie autor jedne-
go z tekstów - Andrzej 
Grabkowski. 

Był również akcent artystyczny. Uczestnicy 
mieli okazję wysłuchać utworu w wykonaniu 
pani Haliny Łukomskiej-Bloch 
- nieżyjącej już, a pochodzącej 
z Suchedniowa wybitnej śpie-
waczki operowej-bohaterki 
jednego z tekstów.

Wydanie drugiego tomu 
Zeszytów Suchedniowskich. 
Historia było możliwe dzię-
ki wsparciu finansowemu 
uzyskanemu ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ra-
mach programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich 2017, ze 
środków Województwa Świę-
tokrzyskiego, a także dzięki 
darowiznom przekazanym 
przez Mieszkańców i Przyja-
ciół Suchedniowa. Również 
podczas niedzielnego spotka-
nia prowadzona była zbiórka 
publiczna z przeznaczeniem 
na kolejny numer Zeszytów 
planowany na rok 2018.

Bardzo dziękujemy wszyst-

kim Mieszkańcom i Przyjaciołom Suchedniowa za 
obecność i wszystkie życzliwe słowa oraz wspar-
cie finansowe.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna  
POD PRĄD

Zdjęcia: Jacenty Kita

ProMocjA wydAwnictwA

Promocja II tomu „Zeszytów Suchedniowskich. Historia” 
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W Polsce coraz częściej Seniorzy organizują się 
i zakładają Kluby Seniora – nieformalne grupy, 
integrujące i aktywizujące osoby starsze. Klub 
to miejsce dla wszystkich osób chcących zerwać 
z nudą oraz nawiązać nowe znajomości. Członko-
wie tych stowarzyszeń zarażają się pasją, tworzą 
trwałe więzi przyjaźni, a przede wszystkim do-
skonale się bawią. Przynależność do grupy staje 
się dla Seniorów niezwykle ważna. 

Dla kogo i po co?
Również w naszym mieście w 2013 r. z inicja-

tywy emerytowanych nauczycielek powstał Klub 
Seniora Kreatywni, zrzeszający emerytów powy-
żej 50-ego roku życia. Każdy z nas chce nadal żyć 
aktywnie, spędzać czas w towarzystwie, czasa-

mi po prostu dobrze się bawić i wykorzystywać 
wszystkie możliwości, by nadal rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania, a najważniejsze – by móc 
się nimi dzielić z innymi. W atmosferze życzliwo-
ści i akceptacji realizujemy więc własne pomysły, 
dzięki czemu nikt w Klubie nie czuje się samotny. 
Klub Seniora Kreatywni zrzesza aktywne osoby 
z terenu Suchedniowa. Aktualna liczba członków 
to  33 osoby. Większość to emerytki, w klubie jest 
tylko dwóch panów. Działalność Klubu koordynu-
je pięcioosobowy zarząd w składzie: przewodni-
cząca - Danuta Rokita, z-ca przew. - Krzysztof 
Leski, skarbnik - Grażyna Kabała, sekretarz - 
Teresa Franszczak oraz Teresa Babiarz.

Co robimy?
Spotykamy się w Suchedniowskim Ośrodku 

Kultury Kuźnica w każdy wtorek i od 16 do 18 spę-
dzamy razem czas. Przy herbacie i ciastkach lub 
owocach planujemy, co będziemy robić na na-
stępnych spotkaniach. Czasem wychodzimy w te-
ren: zwiedzamy, spacerujemy, podziwiamy przy-
rodę. Do spacerów zachęcają nas Ewa i Barbara 
Żołądek, Jadwiga Jasztal, Halina Kowalska.

Klub Seniora „Kreatywni” - aktywne życie z pasją  
Mamy w swym gronie osoby o szerokiej wie-

dzy, którzy chętnie dzielą się nią: Anna Pasek 
prezentowała sylwetki Jana Gajzlera, Emilii Peck, 
Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. Jerzy Frąt-
czak zgromadził wiele materiałów dotyczących 
historii Suchedniowa, wysłuchaliśmy  kilku jego 
opowieści, oglądaliśmy archiwalne materiały, 
np. plany naszej miejscowości z pierwszej poło-
wy XIX w. 

W okresie jesienno – zimowym  wykonujemy  
rozmaite prace plastyczne. Są wśród nas panie, 
które występują w roli instruktorek. Danuta 
Grabowska nauczyła nas, jak  ze zwykłej bibu-
ły, papieru lub krepiny wykonać rozmaite kwia-
ty (hiacynty, tulipany, słoneczniki, goździki) lub 
ozdoby bożonarodzeniowe (gwiazdki, śnieżyn-
ki). Danuta Rokita pokazała, jak ozdobić kartkę 
okolicznościową paskami z papieru tzw. metodą 
quillingu. Anna Brzezińska i Zofia Gil pięknie 
ozdabiają pisanki i bombki choinkowe. Lucyna 
Łutczyk jest mistrzynią szydełka (podziwialiśmy 
wykonane przez nią piękne duże serwety, obru-
sy i małe serwetki. Zdolności plastyczne mają też 
inne osoby: Grażyna Kabała, Lucyna Wiele-
chowicz czy Jadwiga Szklarczyk (druty, szy-
dełko, hafty). 

Spotkania z okazji świąt lub innych okoliczno-
ści połączone ze skromnym poczęstunkiem są 
okazją do popisania się naszych pań smakowi-

tymi daniami. Każda z pań przygotowuje dla nas 
coś wspaniałego. Za dobry humor, zabawę i ta-
niec odpowiadają Teresa Babiarz i Krzysztof 
Leski (udostępnia swe płyty z nagraniami). 

Jesienią rozpalamy ognisko (na działce Krysi 
Kędry lub koło domu kultury), pieczemy kiełba-
ski i wesoło spędzamy wspólnie czas. Krzysztof 
Leski i Teresa Franszczak zawsze chętnie w ra-
zie potrzeby udostępniają swe pojazdy.

Nowi członkowie, którzy dołączyli do Klubu 
ostatnio,  również aktywnie włączają się w or-
ganizowanie kolejnych spotkań, zajęć a także do 
prac organizacyjno – porządkowych.

Trudno wymienić wszystkich i opowiedzieć 
o ich aktywności w Klubie. Stanowimy zwartą 
i zżytą grupę osób, które nie chcą siedzieć w fote-
lu, lecz bardzo dobrze czują się w grupie, czują się 
potrzebni, wykorzystują swą wiedzę i umiejętno-
ści, by dzielić się nimi z innymi.  

Zapraszamy w szeregi Klubu
Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów 

chcących spędzać wolny czas z innymi w miłej at-
mosferze, szukających sposobów KREATYWNEGO 
życia na emeryturze, na spotkania Klubu.

Pamiętajmy - jesień życia nie musi być czasem 
stagnacji i samotności, może być radosna i pięk-
na, jeśli sami będziemy o to dbać.

Klub Seniora Kreatywni

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
oraz 

Stowarzyszanie Grupa Inicjatywna POD PRĄD 
zapraszają do udziału w

konsultacjach społecznych dotyczących powołania Rady Seniorów w Suchedniowie.  
Konsultacje odbędą się w dniu 26 września 2017 r. w Suchedniowskim Ośrodku  

Kultury Kuźnica w godzinach 12.00-15.00
Podczas spotkania wszyscy zainteresowani będą mogli podzielić się swoimi uwagami 

dotyczącymi sposobu powołania oraz funkcjonowania Rady oraz innych zapisów zawartych 
w projekcie Statutu Rady Seniorów opracowanego 

przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie 
Spotkanie poprowadzi Jadwiga Olszowska-Urban - ekspert komunikacji

interpersonalnej i społecznej, specjalista public relations
Zapewniamy bezpłatny transport!

Potrzebę skorzystania z transportu należy zgłosić do Karoliny Gałczyńskiej - Szymczyk lub 
Pauliny Pedryc, tel. 41 254 186 wew. 12, adres mailowy mediateka@suchedniow.pl, lub osobi-
ście w biurze projektu, które mieści się w pokoju 202 w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie.
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8 września w Młynie na Jędrowie mia-
ła miejsce województwa inauguracja 25. edy-
cji Europejskich Dni Dziedzictwa. Do organizacji 
największego w Europie przedsięwzięcia propa-
gującego dziedzictwo kulturowe Polska włączyła 
się w 1993 roku.

-Tegorocznym hasłem przewodnim jest Krajo-
braz dziedzictwa -  dziedzictwo krajobrazu. Różne 
historie i tradycje, z których przez wieki tkany 
jest krajobraz kulturowy, będzie można zwiedzić 
i poobserwować podczas różnorodnych wyda-
rzeń. Samorząd Województwa Świętokrzyskie-
go konsekwentnie inicjuje oraz wspiera wszelkie 
przedsięwzięcia samorządów lokalnych, instytu-
cji kultury, organizacji pozarządowych, służące 
kultywowaniu narodowego dziedzictwa -  mówi-

ła podczas inauguracji Agata Binkowska, czło-
nek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 
- Inauguracja EDD w regionie odbyła się w miej-
scu, w którym czas się zatrzymał – dodała Aga-
ta Binkowska.

Przybyłych powitali gospodarze obiektu Anna 
Mazur-Orłowska i Paweł Orłowski, a Aga-
ta Binkowska, członek Zarządu Województwa 

Wojewódzka inauguracja w „Starym Młynie”
Świętokrzyska przybliżyła ideę tych dni oraz 
przekazała na ręce burmistrza Cezarego Błacha 
symboliczną książkę Świętokrzyskie Pomniki Hi-
storii.

W wojewódzkiej inauguracji EDD uczestniczyli 
także:  Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunika-
cji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kiel-
cach, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz jego zastępczyni Małgorzata Kowalińska. 

Obecny był również starosta Jerzy Żmijewski. 
Po części oficjalnej Paweł Orłowski oprowa-

dził zebranych po czteropiętrowym młynie, wy-
jaśniając, w jaki sposób on funkcjonuje. Przy oka-
zji zdradził, że w jego murach zamieszkuje duch, 
którego nazwał Jędrek.

– W czteropiętrowym młynie  na samym dole 
jest maszynownia ze starymi urządzeniami napę-
dzanymi pasami transmisyjnymi oraz z pracującą 

turbiną Francisa z 1905 roku. Na zewnątrz mamy 
silnik na gaz drzewny, który niebawem zostanie 
uruchomiony. Wyżej znajdują się sale, w których 
odbywają się różne wydarzenia: przedstawienia 
teatralne, koncerty, spotkania lokalnej społecz-
ności oraz okolicznościowe imprezy – mówiła 
Anna Mazur-Orłowska, która razem z mężem 
Pawłem kupili młyn w 2013 roku. Wyremonto-
wali go zachowując jego naturalne urządzenia 
oraz klimat. Młyn od tego roku stał się także ich 
domem. 

W całym regionie przez dwa dni odbyło 85 wy-
darzeń w 30 miejscowościach. 

Jacenty Kita

Projekty ekologiczne dla uczniów 
suchedniowskich szkół

Uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Suchedniów 
biorą udział w projektach reali-
zowanych przez Związek Gmin 

Gór Świętokrzyskich.
1. Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin 

Gór Świętokrzyskich na 2017 rok - Projekt polega 
na organizacji cyklu 3 plastycznych konkursów 
edukacyjnych Czyste powietrze w Górach Święto-
krzyskich. Konkursy będą organizowane pośród 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we 
wrześniu br.

2. Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodni-
cze - projekt polega na organizacji cyklu jed-
nodniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodni-
czo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin 
należących do Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich.

3. Cudze chwalicie swego nie znacie- Zielone szkoły 
na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich - projekt polega na organizacji 6-dnio-
wych zielonych szkół w ilości 11 turnusów 
(jeden turnus dla każdej gminy). W ramach tur-
nusu planowane jest zapoznanie uczestników 
z danej gminy z walorami przyrodniczymi in-
nych gmin Związku.
Projekty dofinansowane są ze środków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach.

W kinie „Kuźnica” grają
NA UKŁADY NIE MA RADY
W dniach 22 - 25 września  o godz.17:00 i 19:00.
Produkcja: Polska. Gatunek: komedia obyczajowa.  

Czas: 100 min.  Od lat: 15.
Opis filmu:
Drobny przedsiębiorca Marek Niewiadomski (Grze-

gorz Małecki) ledwo wiąże koniec z końcem, usiłując 
spłacić długi i kredyty zaciągnięte na nowy biznes. 
Kiedy, ku rozpaczy Marka i jego małżonki (Katarzy-
na Glinka), wszystkie życiowe plany – w tym wyma-
rzone wakacje na Kanarach – zaczynają się sypać, 
mężczyzna otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. 
Jest nią stanowisko drugiego wiceministra w jed-
nym z państwowych resortów. Wraz z ciepłą posadką 
przychodzą wpływy i pieniądze, a także niezliczone 
propozycje korupcyjne i… matrymonialne. Czy sta-
wiający pierwsze kroki w świecie biznesu i wielkiej 
polityki Marek okaże się uczciwym obywatelem, czy 
też swoimi wyborami potwierdzi gorzką regułę, że na 
układy nie ma rady… 

Serdecznie zapraszamy.
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Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło 
się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię 
Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa 
i Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana 
Pawła II w Suchedniowie już od 5 lat włącza się 
do akcji.  W tym roku podczas finału  2 września 
czytaliśmy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 

Na początku w weselny klimat  wprowadziła 
nas Grupa Teatralna Puzzle z Państwowego Sto-

Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego

warzyszenia Osób Upośledzonych Intelektualnie  
w Kielcach, prezentując krótkie przedstawienie. 
Animatorem tej grupy 
jest Mariusz Pomoc-
nik.

Wszystkim osobom 
które włączyły się do 
tegorocznego czyta-
nia, składamy serdecz-
ne podziękowania, byli 
to: Maria Zuba, Mał-
gorzata Winkler, Ewa 
Kaniewska, Jacek 
Odzimek, Mariola Pa-
sek, Mariusz Pasek, 

Tańczą, śpiewają, wystawiają przedstawienia, 
przepysznie gotują tradycyjne potrawy i… od-
noszą sukcesy. To zespół Michniowianie, kierowa-
ny przez Teresę Przeorską. 

Na początku sierpnia zespół zajął I miejsce 
w kategorii zespoły obrzędowe podczas XI Ogól-
nopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycz-
nych Folkloriada 2017, który odbył się w Amfite-
atrze w Żarkach Letnisku,  gmina Poraj. Wystawił 
tam znane już naszym mieszkańcom przedsta-
wienie Darcie pierza.

W konkursie wzięło udział ponad 50 zespołów 
z całej Polski, które prezentowały programy arty-
styczne i swoją działalność w 5 kategoriach: ze-
społy śpiewacze, zespoły obrzędowe, kapele, ku-
linaria, oraz rękodzieło artystyczne.

Maria Markiewicz, Krystyna Sasal, Anna 
Pasek, Bożena Kaniewska, Natalia Tusznio, 
Magdalena Tusznio, Paweł Berliński, Ka-
rolina Zolbach, Julia Skokowska, Olga Ku-
szewska, Małgorzata Łukasiak, Kazimie-
ra Lorenz, Anna Paterka, Danuta Rokita, 
Małgorzata Wiśniewska oraz Grupa Teatralna 
Puzzle: Anna Bielecka, Sabina Czernic, Miro-
sława Majewska, Daria Pela, Daniel Mier-
nik, Tomasz Kania, Maciej Poniewierski, 
Piotr Równicki, Arkadiusz Smalcerz, Ma-
riusz Pomocnik.

Dariusz Żołądek

Sukcesy zespołu „Michniowianie”
Nasz zespół wy-

stąpił w składzie: 
Teresa Przeorska, 
Edyta Stępień, Pau-
lina Stępień, Basia 
Zbroja, Mariola Ko-
łomańska, Teresa 
Góźdź, Alfred Koło-
mański, Bogdan Ja-
siński oraz grający na 
akordeonie Szczepan 

Królikowski (kierownik muzyczny).
Z kolei na zalewem w Wilkowie odbyła się ko-

lejna edycja Festiwalu Zupy Rybnej Złota Rybka. 
W tym roku w pięknych okolicznościach natury 
i przy przepięknej pogodzie w szranki stanęło 8 
drużyn, które starały się przygotować jak najlep-
szą zupę rybną. 

Po niemal 120 minutach gotowania przyszedł 
czas na ocenę jury. Po przejściu przez wszystkie 
stoiska i zasmakowaniu każdej z zup jury oceniało 
przyrządzane smakołyki w skali od 1 do 5 w czte-
rech kategoriach: smak potrawy, oryginalność, 
łatwość przyrządzenia oraz wygląd potrawy. Na-
szemu zespołowi przypadło wyróżnienie. Każdy 
z zespołów otrzymał nagrody i pamiątkowe sta-
tuetki za udział w Festiwalu.

(jaki)
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I Suchedniowskie Święto Kaszy
W niedzielę, 20 sierpnia, w Suchedniowskim 

Ośrodku Kultury Kuźnica odbyło się wydarzenie 
zatytułowane I Suchedniowskie Święto Kaszy. 
Pomimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych, suchedniowinie nie zawiedli i licznie 

przybyli do naszej placówki. Impreza zorganizo-
wana po raz pierwszy w suchedniowskiej Kuźni-
cy miała na celu popularyzowanie miejscowego 
dziedzictwa kulinarnarnego, sztuki ludowej oraz 
rękodzieła artystycznego.

Podczas imprezy na scenie wystąpiły zespoły 
ludowe Michniowianie, Zespół Pieśni i Tańca Sor-
bin, Kapela Świętokrzyskie Scyzoryki, Zespół Pieśni 
i Tańca Skokotliwi, którzy dodatkowo przeprowa-
dzili warsztaty z tańca ludowego pęczak – popu-
larnego w XIX wieku w naszym subregionie etno-

graficznym. Taniec zyskał uznanie publiczności, 
która chętnie zaangażowała się w naukę prowa-
dzoną przez chrazmatycznego instruktora Bogu-
sława Sitka.

Etnograf Muzeum Wsi Kieleckiej Leszek Gaw-
lik zaprezentował tradycyjne narzędzia do ob-
róbki kaszy oraz omówił proces technologiczny. 
Przy stanowisku można się było również zapo-
znać z dwunastoma rodzajami kasz używanymi 
w dawnej i współczesnej kuchni.

W ramach imprezy odbył się również pokaz ku-
linarny przeprowadzony przez finalistę programu 
MasterChef Mariusza Szweda. Pomimo padają-
cego deszczu udało mu się przygotować dla su-
chedniowskiej publiczności 500 porcji smacznego 
orientalnego gulaszu z kaszą.

Ogromne zainteresowanie wzbudził konkurs 
kulinarny Z kaszy... . Konkurs był skierowany 
do mieszkańców gminy oraz gmin ościennych. 

W konkursie wzięły udział restauracje, koła go-
spodyń oraz osoby prywatne. Łącznie zgłoszono 
14 potraw w dwóch kategoriach: potrawy słod-
kie i słone. Komisja w składzie: przewodniczący 
Mariusz Szwed oraz członkowie poseł Maria 
Zuba, burmistrz Suchedniów Cezary Błach, dyr. 
SOK Kuźnica Andrzej Karpiński, wybrała trzy 
najlepsze potrawy z obu kategorii i przyznała 5 
wyróżnień: I miejsce – Restauracja Stary Młyn 
w Suchedniowie za potrawę kaszotto borowikowe 

z marynowaną polędwiczką na sosie badylowym; 
II miejsce – Jolanta Staniszewska za potrawę 
kotlety Joli; III miejsce – KGW Mostki za potra-
wę kaszanowskie pierdoły, czyli pikantne kotlety 

z kaszy. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Wę-
drychowska za potrawę suchedniowskie kotlety 
z kaszy, Jolanta Staniszewska (drugi przepis) 
za potrawę sałatka z kaszy gryczanej,  Małgorza-
ta Pękala za potrawę deser z kaszy manny i soku 
owocowego oraz KGW Skarżysko Kościelne za po-
trawę kotlety jaglanki i  KGW Michniów za potra-
wę michniowskie kotlety z pęcoku.

Pierwsze trzy miejsca otrzymały nagrody rze-
czowe, sprzęt AGD, a wyróżnieni pamiątkowe al-
bumy. Ponadto wszystkich osiem nagrodzonych 
potraw znajdzie się w mini-książce kucharskiej 
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Lucynę Kozłowską, podczas których dzieci mogły 
samodzielnie wykonywać ludowe wycinanki oraz 
malować drobne formy drewniane. Dużym po-
wodzeniem cieszył się także garncarz Wiesław 

Rokita, który uczył najmłodszych toczyć garn-
ki na kole. Starsze dzieci miały możliwość pracy 
z rzeźbiarzem Andrzejem Kozłowskim przy 
wykonywaniu płaskorzeźby czarownicy święto-
krzyskiej.

Artyści powiatu skarżyskiego oraz osoby zain-
teresowane sztuką mieli możliwość spotkania się 
podczas panelu dyskusyjnego pn. Gdzie kończy się 
sztuka, a zaczyna komercja. Moderatorem dysku-
sji był znany kielecki historyk sztuki Krzysztof 
Myśliński. Panel zgromadził 22 uczestników, 
którzy chętnie wzięli udział w burzliwej dyskusji. 
Tego typy spotkania są inspiracją i formą moty-
wacji do dalszej pracy. Artyści zapowiedzieli chęć 

suchedniowskie święto kAsZy 
pt. Z kaszy... .

W ramach Suchedniowskiego Święta Kaszy od-
były się również Kolorowe Jarmarki. Celem impre-
zy było wzbogacenie oferty artystycznej na tere-
nie powiatu skarżyskiego, ochrona dziedzictwa 
kulturalnego oraz integracja, aktywacja i wymia-
na doświadczeń między lokalnymi artystami.

Jednym z punktów programu Kolorowych Jar-
marków był plener malarski dla dzieci pt: Z rze-
ką Kamionką w tle, poprowadzony przez znanego 
suchedniowskiego malarza Jarosław Jędrzej-
skiego. Z powodu ulewnego deszczu plener 
odbył się we wnętrzach zabytkowego Młyna 

w Jędrowie. W plenerze uczestniczyło 12 dzieci, 
a najlepszą pracę wykonała Kalina Andrzejew-
ska, której jury przyznało główną nagrodę.

W pomieszczeniach SOK Kuźnica odbyły się 
warsztaty z zabawki ludowej prowadzone przez 

ponownego spotkanie.
Na zakończenie I Suchedniowskiego Święta 

Kaszy odbył się koncert kapeli folkowej Orkiestra 
Dni Naszych. Zespół zaprezentował dynamiczne 
utwory, które naładowały pozytywną energią 
mieszkańców Suchedniowa.

Impreza współfinansowana była przez Naro-
dowe Centrum Kultury i Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku Kamiennej. –Chciałbym podzięko-
wać w szczególności poseł Marii Zuba za pomoc 
w uzyskaniu wsparcia ze strony ministerstwa – 
mówi dyrektor Andrzej Karpiński.

Patronat nad imprezą objęli Starosta Skarżyski 

- Jerzy Żmijewski oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Suchedniów - Cezary Błach. Patronat me-
dialny: TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Ty-
godnik Skarżyski, Gazeta Suchedniowska, TSK 24, 
ProSkarżysko, Nasz Suchedniów.

Paweł Zubiński,
Zdjęcia: Jacenty Kita, SOK Kuźnica

Zagrali dla Zbyszka
W dniu 19 sierpnia, już po raz szósty, na osiedlu Watykan, odbyła się ple-

nerowa impreza pod nazwą Wszyscy gramy ku pamięci Zbyszka M.
Zbyszek Marzec był osobą aktywną społecznie, angażującą się w su-

chedniowski sport, łucznictwo i siatkówkę, swoją pasją zarażał innych, 
w okresie letnim nie było dnia, aby nie zagrać w siatkówkę na osiedlowym 
placu zabaw. Mecze organizował Zbyszek, grający zawsze na boso, w czer-
wonych spodenkach.

Po śmierci stało się tradycją, że sąsiedzi i przyjaciele Zbyszka wspomi-
nają Jego osobę przez wspólne odegranie kilku setów w siatkówkę oraz 
spędzenie czasu przy ognisku. Gra zawodników, amatorów, była zacięta, 
ale przede wszystkim liczyła się dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Nie 
przeszkodził nawet padający deszcz.

(jaki)

Będą nowe stroje dla „Michniowian”
7 sierpnia w Przy-

bysławicach w gminie 
Klimontów w Dwo-
rze Wichrowe Wzgó-
rze burmistrz Ceza-
ry Błach z Zarządem 
Województwa podpi-
sał umowę o pozyska-
niu dotacji w kwocie 
4.304 zł na realizację 
projektu pod nazwą Strój ludowy – na co dzień i od święta. Pieniądze zostaną 
przeznaczone za zakup strojów dla zespołu Michniowianie, którego szefowa – 
Teresa Przeorska – również uczestniczyła w podpisaniu umowy.

W ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017 dofinansowa-
nie otrzymało 151 projektów (wpłynęło w sumie 221 wniosków z 91 gmin). 
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę placów zabaw, siłowni pod 
chmurką, modernizacja świetlic wiejskich, zakup strojów ludowych, doposa-
żenie jednostek ochotniczych straży pożarnych czy organizacja lokalnych im-
prez w małych miejscowościach województwa świętokrzyskiego.

(jaki)



Gazeta Suchedniowska • październik 201714

Suchedniowska
GazetaGazeta

regionalnych potraw: pierogów, kapusty z gro-
chem, żuru, chleba ze smalcem, domowych wy-
pieków.

W imprezie uczestniczyli m.in. burmistrz  
Cezary Błach, miejscowa radna Małgorza-
ta Kuszewska i dyrektor SOK Kuźnica Andrzej  
Karpiński, sołtys Alicja Mańturz. Organizato-
rem byli: CKI w Michniowie, SOK Kuźnica, Stowa-
rzyszenie Michniowianie.

Jacenty Kita

V BiGos ArtystycZny

V Bigos Artystyczny za nami
9 września na scenie Pod Dębem w Michniowie 

odbyła się impreza plenerowa pod nazwą V Bi-
gos Artystyczny.

Wydarzenie otworzył i poprowadził kierownik 
Centrum Kształceniowo – Integracyjnego Zenon 
Juchniewicz, który – po krótkich słowach powi-
tania – poinformował, że uczestnicy zasiadają na 
dopiero co wykonanych nowych ławkach. 

–Wielka w tym zasługa mieszkańców Mich-
niowa, którzy pracowali społecznie. To m.in. 
Andrzej Synowiec i jego syn, Maciej Gar-
bala i Piotr Więckowski. Pomogli magistrat 
i SOK Kuźnica.

Na scenie zaprezentowały się zespoły Mich-

niowianie, Łącznianie, Grzybowianie oraz Dąbro-
wianki, zaś wieczorem do zabawy zagrała kapela 
Świętokrzyskie Scyzoryki.

Odbyły się liczne konkursy, w tym przeciąganie 
liny, na najlepszy dowcip o szkole i Mikrofon dla 

wszystkich. Wystąpili w nim Paulina Stępień 
i Alfred Kołomański.

Na placu przed CKI zapłonęło ognisko, na któ-
rym pieczono ziemniaki, można było skosztować  
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wsPoMnień cZAr

Czterdzieści lat minęło....
W pierwszym dniu wakacji, 24 czerwca 2017 

roku, w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Su-

chedniowie odbyło się niecodzienne spotkanie: 
przyjechały absolwentki Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej Przyzakładowej ZWK Marywil w Su-
chedniowie (ceramiczki) - rocznik 1974-1977, aby 
spotkać się po latach ze sobą i z wychowawczynią 
- Marią Markiewicz.

Przygotowania 
do spotkania trwa-
ły rok, bo klasa 
była mocno sfemi-
nizowana i odna-
lezienie koleżanek, 
które rozjechały się 
do pracy niemalże 
po całej Polsce, po-
wychodziły za mąż 
a co za tym idzie, 
zmieniły nazwi-
ska, nie było łatwe. 
Nie do wszystkich 
udało się dotrzeć. Przyjechało kilkanaście dziew-
cząt, dzisiaj już babć, niektórym towarzyszyli 
mężowie. Wspomnieniom szkolnym i internac-
kim (większość z nich mieszkała w przyszkolnym 
internacie) nie było końca. Były też opowieści 
o dzieciach, wnuczętach, co komu się udało, co 
nie bardzo wyszło. Było też zwiedzanie budyn-

Spotkanie po latach
Lata uciekają i nim się człowiek obejrzy, już za 

nami jest to co najpiękniejsze. Często wracamy do 
czasu minionego i wspominamy to co pozostało 
w nas miłego. 

Tak było i tym razem. Dawno nie przeglądany 
album, kilka zdjęć czarno-białych, małe fotki ro-
bione do legitymacji szkolnych, z których zerka-
ją na mnie wesołe oczy. Na innym uśmiechnięte 
twarze przebierańców i wspomnienie: „dziew-
czyny, jest karnawał zrobimy bal przebierań-
ców’”. Szybka decyzja, akceptacja wychowawcy, 
dwa głośniki i magnetofon /szpulowy, hit tam-

tych czasów/ jakieś  wymyślone przebranie i... 
wspaniała zabawa. Choć chłopców było mało, 
dawałyśmy radę. Jeszcze zdjęcia z wycieczek, 
Kraków, Wieliczka, Zakopane, Wilczy Szaniec i to 
najważniejsze - studniówka styczeń roku 1977. 
I znów uśmiechy na twarzach, ramię przy ramie-
niu, buzia przy buzi tak, aby zmieścić się w ka-
drze. 

Co teraz robią, gdzie mieszkają jak im się żyje? 
Myśl przenikliwa - przecież to już 40 lat! I znów 
szybka decyzja, może tak spotkać się i zapytać sa-
mej. Zaraz poszukam, może w zeszycie w którym 
wpisywały się umieszczając swoje ulubione wier-
sze. Może jakiś adres, telefon, choćby mały trop. 

Jest, jest punkt 
zaczepienia - Zo-
sia, Gienia, Te-
resa. Kilkadzie-
siąt  wykonanych 
telefonów, no 
tak pozmieniały 
nazwiska, adre-
sy. Trochę to po-
trwało ale poczta 
pantoflowa dzia-
ła, i to jak. Przy-
jeżdżaj, trafisz 
na pewno i choć 
wiele się zmieni-
ło ulica Sportowa 

ków szkolnych, hali i najbliższego otoczenia. 
Atmosfera była świetna, nikomu nie chcia-

ło zbierać się do domu Wychowawczyni została 
obdarowana kwiatami pięknym prezentem cera-
micznym z Bolesławca, wykonanym specjalnie na 
tę okazję.

Panie obiecały sobie, że następne spotkanie 
odbędzie się za rok i na pewno będzie w liczniej-
szym gronie, bo już zebrały pewne informacje 
dotyczące miejsc zamieszkania koleżanek i kole-
gów. Były też pamiątkowe fotki. 

Mózgiem całego przedsięwzięcia była jedna 
z absolwentek mieszkająca w Opocznie - Lidia 
Wdzięczna, po mężu Gacki, na miejscu poma-
gali Zofia i Jacek Miernikowie (Zosia-absol-
wentka, Jacek- wieloletni pracownik Szkoły). 

Uczestnicy spotkania dziękują dyrektorowi 
Szkoły, Panu Grzegorzowi Michnowskiemu za 
udostępnienie pomieszczeń.

Maria Markiewicz

3 jest. Będziemy czekać. Jeszcze tylko kilka wi-
zyt w Suchedniowie dla przygotowania gruntu, 
pomoc niezastąpionych Zosi i Jacka Mierników 
- oni są na miejscu, przychylność Pana Grzego-
rza Michnowskiego dyrektora Szkoły, zapro-
szenia.. Nadszedł ten dzień 24 czerwca 2017 roku, 
są, przyjechały. Radości nie było końca. Jeszcze 
nie wyściskały się, nie powystawiały ciast i cia-
steczek upieczonych na tę okazję, a tu wisienka 
na torcie - ta najważniejsza osoba, nasza kochana 
wychowawczyni Pani Maria Markiewicz. Bra-
wa i radość. Tak jak przed laty, weszła pewnym 
krokiem z dziennikiem w ręku, zaczęła lekcję od 
sprawdzania listy obecności. Każda z nas miała 
swoje pięć minut, a potem ruszyły wspomnienia, 
oglądanie starych, zachowanych zdjęć, nastąpiła 
wymiana telefonów, adresów. Opowieściom i py-
taniom nie było końca. Każda zapamiętała coś in-
nego. Zwiedziłyśmy szkołę, nasze sale lekcyjne, 
pokoje w internacie (byłym), z sentymentem pa-
trzyłyśmy na resztki zakładu Marywil. Czas mijał 
nieubłagalnie. Trudno było się rozstać lecz przed 
nami droga do domów. Ale jest decyzja, na pew-
no spotykamy się za rok w poszerzonym składzie, 
bo znalazłyśmy następne koleżanki

Lidia Wdzięczna-Gacki - jedna z uczestni-
czek spotkania, absolwentka z 1977 roku Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZWK 
Marywil w Suchedniowie.
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slalom z piłeczką na łyżeczce oraz w gumowcach 
i alkogoglach). Zwyciężyli Hania i Jacek Baltyn, 
przed Patrycją, Kubą, Dawidem Bator.

Konkurs karaoke poprowadziła Katarzyna 
Michta-Połeć. Pierwsze miejsce wyśpiewa-
ła Amila Lasocka, drugie Zuzia i Ania Stopa, 
a trzecia Zuzia Połeć. W konkursie wystąpiły też 

Pola Wnuk, Nadia Odelska, Wiktoria Żołą-
dek oraz najmłodsza uczestniczka konkursu To-
sia Gałczyńska. Konkurs był otwarty, więc póź-
niej śpiewali również starsi wykonawcy.

Przez cały czas dla dzieci czynne było mia-
steczko zabawowe przygotowane przez firmę 
Kraina Szczęścia (zjeżdzalnie, dmuchańce), a na  
zakończenie wystąpił zespół Impuls.

Organizatorzy tradycyjnie serwowali gorące 
posiłki z grilla, z których dochód został przezna-
czony na stypendia im. dr Witolda Poziomskiego 
Lepszy Świat. 

(jaki)

rza w Gminie Łączna, przygotowały prawdziwy 
Festiwal pierogów. Każdy mógł spróbować dzie-
sięć rodzajów pierogów m.in. pierogi z mięsem 
i kapustą, kaszą i grzybami, kapustą i grzybami, 
ruskie, szpinakiem i serem feta,  kaszą gryczaną 
i ziemniakami, serem i papryką, serem na słodko, 
drożdżowe z pieczarkami, z owocami. 

Dla uczestników przygotowano wiele zabaw 
i konkursów z upominkami i nagrodami. 

Jacenty Kita

sPort - rekreAcjA 

Zakończenie wakacji z SKS
Suchedniowska Korporacja Samorządowa 

w dniu 26 sierpnia na zakończenie wakacji zor-
ganizowała imprezę plenerową na terenie OSiR-u 
adresowaną przede wszystkim dla dzieci. 

Na początek zorganizowano blok gier i konkur-
sów sportowych dla dzieci. W rzucie gumowcem 
do beczki zwyciężyły Marysia Pedryc i Izabela 
Madej, piłą do beczki najcelniej strzelali Patry-

cja i Kuba Bator, Doriana i Tomasza Wijas. 
Rozegrano również sztafetę rodzinną (m.in. 

W ostatnią sobotę sierpnia,  znad bliżyńskie-
go zalewu wyruszyło około 200. uczestników 
Marszobiegu Powiatowego odbywającego się po 
nazwą Żegnamy wakacje. W grupie tej byli miesz-
kańcy Suchedniowa, w tym przewodnicząca rady 
miejskiej Małgorzata Styczeń.

Na starcie powitał ich starosta skarżyski Jerzy 
Żmijewski oraz członkinie zarządu powiatu: Ka-
tarzyna Bilska, Anna Leżańska i Bogusława 

Marszobiegiem żegnamy wakacje

Krawczyńska, a z przebiegiem trasy zapoznał 
wójt gminy Mariusz Walachnia, który wraz 
z całą rodziną brał w nim udział.

Rekreacyjno-turystyczną impreza rozpoczęła 
się o godz. 10.00 przy altanie nad zalewem w Bli-
żynie. Stąd wyruszono na urokliwą, 10.kilometro-
wą trasę, której przebieg wyglądał następująco:  
altana nad zalewem w Bliżynie – GOK Zameczek 
– ul. Kościuszki – Pomnik Jagiełły – ul. Piasko-
wa – ul. Kamienna – zielony szlak turystyczny – 
Piekło Dalejowskie – piekielny szlak turystyczny 
- Brama Piekielna – Jastrzębia – ul. Staszica – Al-
tana nad zalewem.

Po dotarciu na metę Marszobiegu, zlokalizo-
waną nad urokliwym bliżyńskim zalewem, na 
wszystkich uczestników czekała nie lada atrakcja. 
Koło Gospodyń Wiejskich Kobiety Aktywne z Zagó-
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Nasza grupa liczyła 63 osoby. Przewodził jej 
ksiądz Grzegorz Łabądź. Najstarszą uczestnicz-
ką była siostra Maria Wikło, która pielgrzymo-
wała 31 raz jako służba medyczna, zaś najmłod-
szymi uczestnikami byli Kaja, Marcel i Filip, 
którzy mają niespełna 3 lata. W grupie pielgrzy-
mowało 8 braci porządkowych i 8 pątników jako 
służba muzyczna, a także 9 członków KSM-u.

Każdego dnia pielgrzymi pokonywali niewiele 
ponad 20 km w kilku etapach różnymi drogami - 
bez względu na warunki atmosferyczne. W tym 
roku pielgrzymka odbywa się pod hasłem Idźcie 
i głoście.

(jaki)

roZMAitości

W niedzielę, 6 sierpnia, ze Skarżyska wyruszyła 
XXXIX Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na 
Jasną Górę. O ósmej rano w Sanktuarium Ostro-

Osiem dni na pielgrzymim szlaku
bramskim - Bazylice Mniej-
szej odprawiono Mszę świę-
tą z udziałem pielgrzymów, 
celebrowaną przez biskupa 
Piotra Turzyńskiego. Póź-
niej grupa ponad 300. osób 
wyruszyła na liczący bli-
sko 150 km pielgrzymkowy 
szlak. 

Ze Skarżyska wyruszyły 

trzy grupy - Franciszkańska, Ostrobramska i Su-
chedniowska.

Zabytkowe auta w Starym Młynie

dzynarodowego Świętokrzyskiego Rajdu Pojaz-
dów Zabytkowych.

STS Orlicz Suchedniów 1924 – taką nazwę nosi 
nowy klub sportowy w Suchedniowie, który po-
wstał z inspiracji pasjonatów tenisa stołowego 
(nie tylko) Emila Tokarczyka i Piotra Odel-
skiego. Organizacyjnie i finansowo wsparł ich 

W sobotę, 19 sierpnia, do Starego Młyna Anny 
i Pawła Orłowskich zawitali uczestnicy VII Mię-

Fani motoryzacji mogli oglądać wspaniałe auta 
marek Saab, Mercedes, Renault, Alfa Romeo, Au-
stin, ale były również Fordy i Trabanty – łącznie 

niemal 50. wspaniały aut z duszą, wypielęgno-
wanych w każdym szczególe. Najstarsze z nich – 
Renault – pochodził z 1924 Roku!

(jaki)

Maciej Glijer, właściciel firmy Baros, który za-
razem zaznacza, że nie jest to konkurencja dla 
MKS Orlicz, ale chodzi o nawiązanie do tradycji 
(sekcja tenisa stołowego istniała przy klubie w la-
tach 70.tych ubiegłego stulecia). Chodzi ponadto 
o promocję miasta.

W inauguracyjnym spotkaniu, które odbyło 
się w sobotę 9 września na hali sportowej wzię-
li udział burmistrz Cezary Błach, Robert Janus 
– prezes Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stolo-
wego, Joanna Piasta-Siechowicz, dyrektor SSP 
w Ostojowie, gdzie odbywają się treningi. Nie za-
brakło członków rodzin zawodników i sympaty-

ków tenisa stołowego.
Później Dariusz Kowalik przybliżył sylwetki 

zawodników, a są nimi: Paweł Włodyka, Bar-
tosz Majcher, Wiesław Mazurek, Piotr Odel-
ski, Sławomir Grzyb i Emil Tokarczyk.

Jednym z pierwszych zamierzeń klubu jest pra-
ca z młodzieżą – na razie w klasach I-IV.

Jacenty Kita

W Suchedniowie powstał nowy klub sportowy
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oGłosZeniA - koMunikAty

ZAPRASZAMY!!!
KONWENCJA AA I DDA/DDD

21 Październik 2017r.
Gminna Biblioteka Publiczna

Czerwona Góra 1B, 26-140 Łączna

PROGRAM,Kim byliśmy, co się z nami stało i jacy 
jesteśmy obecnie.
  8.30 – 9.00 – Akredytacja [koszt 6 zł]
  9.00 – 10.45 – Panel AA
10.45 – 11.15 – Przerwa
11.15 – 13.00 – Panel DDA/DDD
Podczas spotkania spikerzy podzielą się swoim 
doświadczeniem w w/w temacie.
Na konwencji  możesz znaleźć sponsora [prze-
wodnika po programie 12-stu kroków].
Akredytacja przeznaczona jest na opłacenie 
sali, kawy i herbaty.
ORGANIZATORZY: 
Grupa AA Światło nadziei,  
ul. Kościelna 7, Suchedniów,
spotkania wtorek godz. 18.30; 
Grupa DDA/DDD Pełnia życia, Łączna 115,  
środa godz. 18.00.

Internetowa rezerwacja terminu 
rejestracji pojazdów w starostwie

Wydział Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Skarżysku-Kamien-
nej informuje, że od dnia 4 września 2017 r. 
wznawia elektroniczną rezerwację terminu 
rejestracji pojazdu. 

Oznacza to, że po wypełnieniu stosownego 
formularza znajdującego się na stronie inter-
netowej powiatu skarżyskiego pod linkiem 
http://webqms2.pl/spskarzysko/public/ moż-
na umówić się na konkretny dzień i godzinę, 
aby zarejestrować samochód. 

Korzystając z elektronicznego systemu ko-
lejkowego klient ma gwarancję, że oczekiwa-
nie na rozpoczęcie procedury rejestracji nie 
potrwa dłużej niż kilkanaście minut. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie 
informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
2017r. O zmianie niektórych ustaw związanych 
z systemami wparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1428) ujednolicony został termin składania wnio-
sków o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz świadczeń rodzinnych. Wnioski 
o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym 
roku są przyjmowane od 1 sierpnia . Dotyczy to 
wniosków składanych osobiście, jak i tych, które 
zostaną przesłane drogą elektroniczną. W związ-
ku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suchedniowie z dniem 1 sierpnia 2017 roku roz-
począł przyjmowanie wniosków o ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego oraz świad-
czeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia wychowawcze na nowy okres zło-
ży wniosek wraz z dokumentami :
*  w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 

2017 r. , ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik 2017 r. na-
stępuje do dnia 31 października 2017 r.

* w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 października 2017 r., ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc paź-
dziernik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 
2017 r.
Podstawą do ustalenia prawa do w/w świad-

czeń jest dochód za 2016 rok. W przypadku ubie-
gania się o przyznanie prawa do świadczenia 
wychowawczego udokumentowanie sytuacji do-
chodowej rodziny dotyczy wyłącznie osób ubie-
gających się o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko. 
Szczegółowe informacje odnośnie niezbędnych 
dokumentów do przyznania świadczeń udzielane 
są przez pracowników Ośrodka podczas wydawa-
nia wniosków.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wy-
sokości 500,00 zł miesięcznie na każde drugie 
i kolejne dziecko. W przypadku rodzin z docho-
dem nieprzekraczającym 800,00 zł netto na oso-
bę świadczenie wychowawcze przysługuje rów-
nież na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin 
wychowujących dziecko niepełnosprawne kryte-

Informacja na nowy okres zasiłkowy 2017/2018  
dot. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

rium dochodowe wynosi 1.200,00 zł. Z kolei za-
siłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczą-
cej się nie przekracza kwoty 674 zł, natomiast 
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
764 zł.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci oraz o świadcze-
niach rodzinnych nowelizowanych przez ustawę 
z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 
z 2017r.,poz. 1428) :
*  konieczność ustalenia alimentów na dziecko 

od drugiego z rodziców w przypadku ubiega-
nia się o świadczenie wychowawcze oraz jed-
norazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, przez osobę samotnie wychowują-
cą dziecko.

*  nowe regulacje dotyczące stosowania przepi-
sów o utracie i uzyskaniu dochodu,

*  nowe zasady ustalania dochodu z działalno-
ści podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiągnię-
tych przez osoby fizyczne,

*  składanie oświadczeń wyłącznie przez wnio-
skodawcę,

*  nowe formularze wniosków.
W/w zmiany mają zastosowanie po raz pierw-

szy przy ustalaniu prawa do świadczeń wycho-
wawczych na nowy okres zasiłkowy rozpoczyna-
jący się 1 października 2017roku.

Szczegółowe informacje w sprawach świad-
czeń rodzinnych oraz świadczenia wychowaw-
czego można uzyskać osobiście w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Suchedniowie ul. Fabryczna 
5 (pokój Nr 8 ) lub na stronie mgopssuchedniow.
strefa.pl, tel 41 25 43 186 wew. 54, 41 25 43 092

Magdalena Ogonowska
Kierownik 

Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Burmistrz
Miasta i Gminy Suchedniów

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie oraz na stronie internetowej Urzędu, 
w dniu 16 września 2017 r. wywieszono do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
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ENGLISH? WHY NOT. 
           
          Kiedy jesteśmy zmęczeni, nic nam się nie udaje, 
wszystko nas denerwuje, chętnie wybralibyśmy się gdzieś w 
najdalsze miejsce kuli ziemskiej. A to najdalsze miejsce to 
antypody, dla Polski wypadające gdzieś na Oceanie 
Spokojnym (Pacific Ocean), nie tak daleko od Australii.  

           
          Australia 

to stereotypowo 
opera w Sydney, 

kangury 
(kangaroos), 

strusie 
(ostriches), 

Aborygeni i 
bumerangi 

(boomerangs). 
A czy słyszeliście o słonowodnych krokodylach (crocodiles) 
zamieszkujących północne tereny Australii zwanych saltie? 
Są to największe, bardzo niebezpieczne współcześnie żyjące 
gady (reptiles) na świecie, o długości sięgającej do 7 metrów 
i poruszających się po lądzie z prędkością do 40km/h. Kiedy 
są głodne, atakują wszystko co się rusza, psy, kangury, 
bawoły, rekiny nie omijając oczywiście ludzi. Na plaży w 
Cairns, stan Queensland, ustawione są tabliczki ostrzegające 
przed  tymi zwierzętami. Nie należy wchodzić do wody, 
czyścić ryb oraz pozostawiać resztek żywności na plaży, 
rozkładać namiotów, a najlepiej trzymać się z daleka od 
brzegu. No i jak tu odpoczywać na pięknej plaży, kiedy tuż za 
skałą może czaić się croc – w skrócie krokodyl? 
 
          Północne wody Australii są niebezpieczne, zwłaszcza 
w okresie letnim nie tylko ze względu na krokodyle, ale także 
na pewien rodzaj meduzy (box jellyfish). Nie wyglądają one 
groźnie, wprost przeciwnie, a jednak uważane są za jedne z 
najbardziej jadowitych (venomous) zwierząt morskich 
(marine animals). Ukąszenie przez taką meduzę powoduje 
nieprawdopodobny ból, może prowadzić do paraliżu, ustania 
akcji serca, a nawet śmierci w ciągu paru minut. Ilość jadu 
zgromadzona w parzydełkach jednego czułka jest 
wystarczająca do uśmiercenia 60 osób. W odróżnieniu od 
zwykłych meduz unoszących się w wodzie, jadowite meduzy 
mogą pływać, a ścigając swoje ofiary uzyskiwać prędkości do 
1.5 m/s. Jak poważna jest to sprawa mogą świadczyć liczne 
ostrzeżenia na plaży, oraz znajdujące się przy nich pojemniki 
z octem  

(vinegar), który 
dezaktywuje 

parzydełka. W 
przypadku 

zaatakowania przez 
meduzę należy 
polać poparzone 
miejsce octem i 
natychmiast udać 
się po fachową 

pomoc. 
          Australia to oczywiście nie tylko zagrożenia, od 
których zaczęłam. Jest to przepiękny kraj z bogatą florą i 
fauną. W części północnej, w  lasach tropikalnych,  można 
spotkać monumentalne drzewa figowe, a właściwie ich 
ciekawego przedstawiciela figę dusiciela (strangler fig tree). 
Skąd taka nazwa?... Sprawa z tymi drzewami ma się  
 

 
 
 
 
tak. Nasionko drzewa 
figowego, niesione wiatrem, 
spada na wilgotny konar 
figowca i rozpoczyna swoje 
własne życie. Kiełkując, 
równocześnie wypuszcza 
listki do słońca i korzenie w 
stronę ziemi,  czerpiąc 
składniki  odżywcze z 
powietrza. Kiedy korzenie, 
dotrą do podłoża i wrosną w 
ziemię, zaczyna się bujny 
wzrost drzewa. Pnie się ono 
do góry do światła, które w 
lesie tropikalnym jest 
deficytowe, traktując drzewo macierzyste jako podporę. W 
miarę wzrostu konary stają się ciężkie i drzewo wypuszcza 
nowe, napowietrzne  korzenie, tworząc rodzaj żywej 
kolumnady. Macierzyste drzewo zagłuszone przez 
„młodzika” umiera, stąd nazwa.  
 
          W lesie tropikalnym Australii zamieszkują misie koala, 
które w rzeczywistości misiami nie są, ponieważ nie należą 
do rodziny niedźwiedziowatych. Ich przysmakiem i właściwie 
jedynym pożywieniem są liście eukaliptusa, gigantycznego 
drzewa, dorastającego do 130 m. Misie przesypiają do 20 
godzin na dobę przyczepione do eukaliptusa i schodzą tylko 
po to, aby przenieść się na inne drzewo. Takie to te misie są, 
lubią spać i jeść, wiodą błogie życie. 
 
          Mam nadzieję że spodobał się Wam ten artykuł i że 
dorzuciłam parę interesujących faktów o Australii.  
 
          Wakacje się skończyły i z nowym rokiem szkolnym 
należy zabrać się do pracy a więc... 
UWAGA MATURZYŚCI: 
Bezpłatny kurs przygotowujący do rozszerzonej matury z 
języka angielskiego rozpocznie się już 11 września 2017. 
Skorzystajcie, zajęcia będą się odbywać w poniedziałki w 
godz. 17.30-19.00 w Domu Kultury “Kuźnica”. Zapisać 
można się pod  nr. telefonu (041)25-43-186 lub drogą  
e-mailową: beata.kaszuba@suchedniow.pl. Można też 
bezpośrednio zwrócić się do mnie: 
MargaretTeacher11@gmail.com 
 

 
I hope you have enjoyed this article,  see you soon  
 
 
 
 

Pacific Ocean – Ocean Spokojny 
kangaroo – kangur 
ostrich – struś 
boomerang – bumerang 
crocodyle - krokodyl 
saltie – krokodyl słonowodny 
reptiles - gady 
croc – skrót od słowa „krokodyl” 
box jellyfish – jadowita meduza  
venomous - jadowity 
marine animals – zwierzęta morskie 
vinegar – ocet 
strangler fig tree – drzewo figowe „dusiciel” 
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dał  na Uniwersytecie Jagiellońskim, był dziekanem 
Wydziału Prawa. Po śmierci zostali pochowani w gro-
bowcu w Krakowie.
- Syn Mieczysław, działał w skautingu. W latach 
1919-1920 był ochotnikiem na wojnie polsko-bolsze-
wickej w 7 Pułku Ułanów. W latach 1930-1934 praco-
wał w Jędrowie. Ożenił się z Zofią Piwońską z Kozie-
nic. Żona pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej 
i wniosła znaczny posag. Mieli dwoje dzieci Beatę 
i Artura.
Beata w 1944 roku wyszła za mąż za podchorążego 
Jana Kalabarczyka i mieli syna Bolesława. Jan po 
wojnie jako jeden z dyrektorów w Przemyśle Budow-
lanym wprowadzał tam komputeryzację.
Syn Artur, skończył szkołę powszechną w Ostojowie, 
a tajne komplety w Skarżysku i Krakowie. Maturę zdał 
w Bytomiu. Był harcerzem, majorem Wojsk Ochrony 
Pogranicza, żeglarzem. Ożenił się ze Stefanią i mają 
trzy córki: Beatę - lekarz dermatolog, Aleksandrę - dr 
prawa Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Oby-
watelskich (woj. świętokrzyskie, śląskie, małopol-
skie), Anetę - lekarz radiolog.
- Córka Irena przed 1939 roku wyszła za mąż za po-
rucznika Kazimierza Roję (siostrzeńca gen. Rojii z Le-
gionów).  Kazimierz Roja pracuje w Jędrowie do 1945 
roku, później ukrywa się przed UB na Dolnym Śląsku. 
Powraca chory do Jędrowa, gdzie umiera i zosta-
je pochowany na cmentarzu na Bugaju. Irena grała 
na pianinie, pisała wiersze i skecze, dobrze śpiewała 
i malowała tak samo jak jej matka Honorata. Posia-
dała bogatą bibliotekę z ponad 10.000 egzemplarza-
mi książek, które pożyczała pracownikom i przy coty-
godniowych wypłatach rozmawiała z nimi na temat 
przeczytanych książek. Zajmowała się ogrodem wa-
rzywnym, kwiatami. Wnuk Ireny uczęszczał do szkoły 
w Ostojowie, następnie skończył szkołę Orląt w Dębli-
nie. Major wojsk lotniczych, w cywilu nadal lata. Cór-
ka Marta Roja-Jabłońska leży pochowana w Lublinie, 
a z kolei syn Piotr, pilot myśliwców, obecnie pilot LOT 
mieszka w Lublinie. (Jego córka Monika jako lekarz 
pracuje w Warszawie.)
- Syn Bolesław po studiach pracował w Ministerstwie 
Poczt i Telegrafów w Warszawie do 1939 roku. W cza-
sie okupacji działał w konspiracji i prowadził tajne na-
uczanie. Aresztowany przez Niemców został rozstrze-
lany w 1943 roku w Warszawie. Symboliczny grób jest 
w Otwocku, gdzie pochowana jest jego żona z domu 
Barzykowska-Winnicka. Córka Anna Wentkowska
-Verci pracuje jako archeolog za granicą. Mieszka na 
stałe we Florencji, ma dwoje dzieci Magdę i Marka. 
(na podstawie wspomnień Artura Wentkowskiego). 
(Nasz Suchedniów z 4, 5 stycznia 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

NASZE DZIEDZICTWO

Młyn Jędrów i jego 
mieszkańcy (3)
Młyn na Jędrowie, nad rzeką Kamionką należał do 
Wieczorskich. W połowie XIX wieku Konstancja Wie-
czorska poślubiła Maksymiliana Ożdżeńskiego. Mieli 
14. dzieci, z czego czworo zmarło w dzieciństwie.
Około 1900 roku Maksymilian Ożdżeński zbudował 
nowy młyn wodno-parowy i tartak. Sprowadził ze 
Szwajcarii ekonomiczną turbinę wodną, a z Moskwy 
prądnicę wytwarzającą prąd 110 volt. Nad Kamionką 
zbudował nowy most dla furmanek i pieszych.  Zbu-
dował również dwa młyny dla dwóch synów – An-
toniego i Wincentego w Skarżysku. O tym, że miał 
smykałkę do wynalazków niech świadczy fakt, że 
zbudował własnoręcznie maszynę latającą, któ-
rą przeleciał z Ostojowa na Górę Baranowską. Mało 
tego zbudował również welocyped, który na wysta-
wie w Radomiu około 1880 roku otrzymał pierwszą 
nagrodę. Zawsze interesowały go militaria, i dlate-
go jeździł z córką Józefą do Szwajcarii, aby tam pod-
patrywać nowinki. Wyjazdy te przyniosły korzyść, 
ponieważ opracował technologię produkcji prochu 
bezdymnego. Jako dobry Polak technologię tę prze-
słał cesarzowi Francji przewidując, że w konsekwen-
cji wojny między Rosją a Prusami powstanie Wolna 
i Niepodległa Polska.
Z czasem majętność Jędrów odziedziczyła najmłod-
sza córka Maksymiliana i Konstancji – Józefa Ożdżeń-
ska zwana „Panienką”, wielka patriotka i działaczka 
społeczna (pochowana na cmentarzu na Bugaju). 
Józefa Ożdżeńska spadkobierczyni majętności Jędro-
wa po kilku latach zarządzania, stworzyła z Bolesła-
wem Wentkowskim, mężem siostry Honoraty, w 1925 
roku spółkę „Bolesław Wentkowski i spółka”. W cza-
sie okupacji młyn na Jędrowie był zamknięty, ale po 
zapadnięciu zmierzchu pracował całymi nocami, po-
dobnie jak tartak-cyrkularski. Za krzyżem była tzw. 
„górka piaskowa”, która powstała w wyniku wybie-
rania piasku przy kopaniu stawów i pogłębianiu Ka-
mionki przed młynem. Natomiast w miejscu, gdzie 
dzisiaj stoi murowany dom stał dawniej parnik. Było 
to pomieszczenie z kotłami do przygotowywania pa-
szy wzbogaconej dla koni (najbardziej znaną była 
klacz Donia zaprzęgana do bryczki), krów, macior, 
kur, indyczek i perliczek.
W tamtych czasach w Kamionce było bardzo dużo 
ryb, jak chociażby płocie, szczupaki, leszcze, węgorze, 
okonie, natomiast w stawach karpie. Ponieważ rzeka 
nie była uregulowana często dochodziło do jej wyle-
wania na okoliczne łąki i pola. Wtedy miejscowa lud-
ność, z zalanych terenów wybierała ryby koszami. Siła 
wody była bardzo duża, potrafiła przenosić ok. 500 ki-
logramowe głazy, jednak w Jędrowie „okiełzano” jej 

moc. Woda ze stawideł była kierowana w „podłogę” 
z grubych bali, bo w przeciwnym przypadku wybiłaby 
głębokie doły, co mogło doprowadzić do zawalenia 
mostu. Następnie wody Kamionki były skierowane 
kanałem roboczym, płynęła pod młynem, lokomo-
bilą po prawej stronie ogrodu owocowego i wracała 
do właściwego koryta. Na Kamionce między zatoczką, 
a turbiną była wybudowana sztuczna zapora na czas 
naprawy stawideł i mostu.

Po roku 1945 rodzina rozjechała się po Polsce. Młyn 
i tartak był zamknięty, nie miał kto zajmować się go-
spodarką. W 1961 roku majętność Ożdżeńskich na Ję-
drowie została sprzedana Feliksowi Góreckiemu.
Jak wspominałem wcześniej Maksymilian i Kon-
stancja posiadali kilkanaścioro dzieci. Jednym z nich 
była Honorata, która poślubiła Bolesława Wentkow-
skiego, którego ojciec Franciszek Wentkowski zmarł 
w Błagowieszczeńsku nad Amurem. Małżeństwo Ho-
norata i Bolesław mieli czwórkę dzieci.
- Córka Alicja (Linka), najstarsza z rodzeństwa, skoń-
czyła KUL i była psychologiem. Wyszła za mąż za Wi-
tolda Dębno-Krzyżanowskiego, który jeszcze jako 
student (był po prawie i ekonomii), chcąc poznać 
gospodarkę i ekonomię, wyjechał do Ameryki, gdzie  
pracował na taśmie w firmie Ford. Przed wojną Wi-
told pisał pod pseudonimem o faszyzmie włoskim 
(później poszukiwało go gestapo). Był kapitanem ar-
tylerii w armii austro-węgierskiej, odznaczony wielo-
ma orderami za kampanię włoską. Wzięty do niewoli 
niemieckiej, z której udało mu się uciec. Zamieszka-
li w Lublinie, gdzie wykładał na KUL. W listopadzie 
1939 roku wraz z innymi profesorami zostaje aresz-
towany w Krakowie i wywieziony do obozu, skąd już 
w zimie 1940 roku wydobywa go żona Alicja (wynaj-
dując mu babkę Austriaczkę). Załatwiła mu papie-
ry na inne nazwisko i ukrywali się przez całą wojnę 
w Jędrowie. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli kto się 
ukrywa w drewnianym, modrzewiowym domu, ale 
nikt nie doniósł o tym Niemcom. Podczas okupacji 
Alicja uczyła m.in. Artura Wentkowskiego przedmio-
tów humanistycznych, dykcji, łaciny, a jej mąż Witold 
geografii, matematyki. Przerobili program I-III klasy 
gimnazjalnej. Książki używane dostarczał Wasilewski 
„Oset”, brat Józefy Wasilewskiej „Poranek”. Dębno
-Krzyżanowscy byli lingwistami. Alicja mówiła biegle 
po niemiecku, francusku, znała łacinę. Witold władał 
łaciną, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim. 
Po 1945 roku zamieszkali w Krakowie. Witold wykła-
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*Suchedniów, 20 sierpnia
Orlicz - Lechia Strawczyn 4:1 (3:0)
1:0 Piotr Solnica (6’)
2:0 Tomasz Staszewski (14’)
3:0 Tomasz Staszewski (21’)
4:0 Tomasz Staszewski (64’)
4:1 Tomasz Baran (89’ k.)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Marcin Tacij, Kamil 
Olszewski, Hubert Janyst (68’ Mateusz Sikora) - Grze-
gorz Skarbek, Paweł Jarząb (83’ Bartosz Pająk), Piotr 
Mądzik (62’ Mateusz Rafalski), Damian Kita (46. Karol 
Świtowski) - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica (68. Ad-
rian Solnica).
*Chmielnik, 27 sierpnia
Zenit - Orlicz 1:0 (0:0)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Marcin Tacij, Kamil 
Olszewski, Hubert Janyst - Grzegorz Skarbek (80’ Ma-
teusz Tumulec), Paweł Jarząb  (46’ Mateusz Rafalski), 
Piotr Mądzik, Damian Kita  (25’ Mateusz Sikora) - To-
masz Staszewski, Piotr Solnica (72’ Adrian Solnica).
*Suchedniów, 2 września
Orlicz - Gród Ćmińsk 2:2 (0:1)
0:1 Kamil Frączyk (22’ k.)
0:2 Mateusz Kokosza (48’)
1:2 Piotr Mądzik (72’)
2:2 Grzegorz Skarbek (90’+2’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Mateusz Sikora, 
Bartosz Pająk, Hubert Janyst - Karol Świtowski (76’ Da-
wid Zbroja), Mateusz Rafalski, Piotr Mądzik, Grzegorz 
Skarbek - Damian Kita, Mateusz Tumulec (68’ Filip Czer-
wiński).

Cenny remis piłkarek
W niedzielę, 27 sierpnia piłkarki trzecioligowego Orlicza za-
inaugurowały sezon 2017/2018. Pierwszy mecz rozegrały we 
Włoszczowie, gdzie zremisowały z faworyzowanymi Hetman-
kami. 
Hetmanki Włoszczowa - Orlicz 1:1 (0:1)
0:1 Maria Pałosz (15’)
skład: Agnieszka Walkiewicz - Agnieszka Matysek, Pa-
trycja Dudzic, Agnieszka Nowak, Sandra Haba - Małgo-
rzata Janta (60’ Anna Grudzień), Aleksandra Pilecka (70’ 
Sonia Szular), Róża Tokarska, Wiktoria Zając - Maria Pa-
łosz, Oliwia Kozera (60’ Dominika Sajdkiewicz).

. Wieści z badmintona

W dniach 30 sierpnia - 3 września w Trencinie rozegrano 
Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji seniorów, w których 
zagrały Wiktoria Dąbczyńska i Izabela Pajek. Bardzo do-
bry występ zanotowała Wiktoria, która w deblu grając z Alek-
sandrą Goszczyńską dotarły do finału. Pojedynek o złoto prze-
grały z Czeszkami Alzbeta Basova/Michaela Fuchsova 0:2 (-12, 
-10). Wiktoria w mikście z partnerem Robertem Cybulskim do-
tarła do ćwierćfinału, gdzie ulegli Irlandczykom Claran Cham-
bers/Sinead Chambers 0:2 (-14, -16). 

Również Izabela Pajek zakończyła rywalizację w mikście 
w przedziale miejsc 5-8. W ćwierćfinale grając z Aleksandrem 
Jabłońskim przegrali 1:2 (19, -6, -11) z parą austriacką Domi-
nik Stipsits/Antonia Menke. W deblu Iza z Wiktorią Adamek 

nie przebiły się do ćwierćfinału przegrywając z Ukrainkami 
Maryna Ilyinskaya/Anna Mikhalkova 0:2 (-16, -15), co dało im 
lokaty 9-16.

W Langenfeld (Niemcy) w dniach 1 - 3 września rozegrano 
międzynarodowy turniej w badmintona w kategorii wieko-
wej U-15. W reprezentacji Polski wystąpiły nasze utalentowa-
ne zawodniczki Julia Pająk i Julia Pajek. W deblu, w drugiej 
rundzie Julki trafiły na późniejsze wicemistrzynie z Holandii 
Kirsten De Wit/Jaymie Laurens i przegrały 0:2 (-15, -9).

W mikście Julia Pająk grając z Francuzem Aymeric Tores 
minimalnie przegrali w trzeciej rundzie z Samuel Jones/Estel-
le Van Leeuwen (Anglia) 0:2 (-20, -19). Julia Pajek również 
miała partnera z Francji - Quentin Ronget i odpadli po trzyse-
towej walce w drugiej rundzie z Kanneth Neumann (Niemcy)/
Alison Drouard (Francja) 1:2 (-14, 19, -15).

W grach pojedynczych nasze zawodniczki nie wyszły 
z grup eliminacyjnych, zajmując w nich drugie lokaty.

W dniach 1-3 września w Głubczycach rozegrano między-
narodowy turniej badmintonowy Polish U-17 Open, w którym 
wystąpiła zawodniczka Orlicza Suchedniów. Aleksandra Pa-
jąk grała w singlu i dotarła do trzeciej rundy. W pojedynku 
o ćwierćfinał przegrała z Jana Adamkova (Czechy) 0:2 (-15, 
-15). Ostatecznie została sklasyfikowana w przedziale miejsc 
9-16.

Sukcesy triathlonistów na 
krajowych arenach

W niedzielę, 30 lipca nad jeziorem Blachownia została ro-
zegrana trzecia seria zawodów triathlonowych z cyklu Ele-
mental Tri Series, w których uczestniczyło dwóch zawodni-
ków z Suchedniowa Gerard Magdziarz i Karol Mochocki. 
Tym razem nasi „ludzie z żelaza” wybrali dystans sprinterski 
z draftingiem (pływanie 0,75 km, jazda na rowerze - 20 km, 
bieg - 5 km).

Na starcie stanęło 186 uczestników, ale gorąc zrobił swoje 
i zawody ukończyło tylko 160, w tym suchedniowianie. Co cie-
kawe Gerardowi najlepiej wyszło bieganie - 38 czas, najwię-
cej stracił w pływaniu. Karol najlepiej pojechał rowerem - 58 
czas, największe straty w biegu.
Miejsca i czasy:
71. Gerard Magdziarz (M 24 - 26) - 1.12,34
83. Karol Mochocki (M 24 - 37) - 1.15,44

W niedzielę, 27 sierpnia w Kraśniku odbyły się zawody 
triathlonowe, w których wystąpiła czwórka suchedniowian. 
Rywalizowali na dystansie sprinterskim, a więc mieli do prze-
płynięcia 0,75 km., przejechania rowerem 20 km. i przebie-
gnięcia 5 kilometrów.
Zawody ukończyło 111 osób, najszybciej z naszych z trasą 
uporał się Gerard Magdziarz. Ale najbardziej wartościowy 
rezultat osiągnęła Justyna Żołądek, która wygrała w swo-
jej kategorii wiekowej. W zawodach brał udział jeszcze suche-
dniowianin Piotr Wilk, ale reprezentował Warszawę. Gratu-
lujemy!
Wyniki:
19. Gerard Magdziarz (M 3 - 8)
24. Karol Mochocki (M 2 - 9)
48. Mariusz Kuszewski (M 3 - 16)
71. Justyna Żołądek (K 3 - 1)
84. Piotr Wilk (M 3 - 28)
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Kadra Orlicza
Rozpoczął się sezon 2017/2018 w piłce nożnej. Działacze 

klubowi z trenerem Bogusławem Dąbrowskim skomple-
towali już skład. W okienku letnim przybyli: Robert Bilski 
(Łysica Bodzentyn), Adrian Solnica (GKS Nowiny), Kamil Ol-
szewski (Zenit Chmielnik), Mateusz Rafalski (Polonia Iłża). 

Natomiast z drużyną pożegnali się Sebastian Drogosz, 
który odszedł do Skały Tumlin i Krzysztof Bałchanowski do 
UKS Łączna. A trzeba wiedzieć, że kadra powinna być szeroka, 
ponieważ od tego sezonu będzie można dokonać pięciu zmian 
zawodników podczas gry. Z pewnością trener w czasie sezonu 
będzie sięgał po najzdolniejszych juniorów .
Kadra Orlicza:
MATEUSZ UBYSZ (1998 - wychowanek),  ROBERT BILSKI (1972 
- Łysica Bodzentyn), PAWEŁ JARZĄB (1990 - Gród Ćmińsk), MA-
TEUSZ SIKORA (1997 - wychowanek), MICHAŁ BATOR (1991 - 
wychowanek), DANIEL KACZMARSKI (1985 - wychowanek), 
MARCIN TACIJ (1992 - GKS Nowiny), BARTOSZ PAJĄK (1999 
- wychowanek), MATEUSZ TUMULEC (2001 - wychowanek), 
MAREK BANACZKOWSKI (1992 - wychowanek), KAROL ŚWI-
TOWSKI (1998 - wychowanek), GRZEGORZ SKARBEK (1985 - 
wychowanek), PIOTR MĄDZIK (1999 - wychowanek), PIOTR 
SOLNICA (1993 - Skała Tumlin), TOMASZ STASZEWSKI (1992 
- GKS Nowiny), BARTŁOMIEJ GRABA (1999 - wychowanek), 
KRYSTIAN OLEJARCZYK (1996 - GKS Nowiny), HUBERT JANYST 
(1989 - Klonówka Masłów), FILIP CZERWIŃSKI (1998 - wycho-
wanek), DAMIAN KITA (1998 - wychowanek), ADRIAN SOLNICA 
(1991 - GKS Nowiny), KAMIL OLSZEWSKI (1994 - Zenit Chmiel-
nik), MATEUSZ RAFALSKI (1987 - Polonia Iłża).

Udana inauguracja Orlicza
Bardzo dobrze zainaugurowali sezon 2017/2018 piłkarze 

Orlicza. W meczu o mistrzostwo klasy okręgowej na własnym 
boisku rozbili Piast Stopnicę 4:0. Drugi mecz również był ro-
zegrany w Suchedniowie i ponownie biało-niebiescy odnie-
śli wysokie zwycięstwo, tym razem 4:1 z Lechią Strawczyn. 
Najskuteczniejszy strzelec Orlicza z poprzedniego sezonu To-
masz Staszewski ustrzelił hat-tricka., a drużyna została li-
derem klasy okręgowej.

W trzeciej kolejce Orły rozegrały pierwsze spotkanie wy-
jazdowe. Niestety po niezłej grze ulegli pechowo Zenitowi 
w Chmielniku 0:1. W kolejnym pojedynku Orlicz podejmował 
Gród Ćmińsk w sobotę, 2 września o nietypowej porze, bo-
wiem mecz rozegrano o godzinie 11. Skład biało-niebieskich 
oparty był na młodzieżowcach, których do boju poprowadzili 
doświadczeni Grzegorz Skarbek i Mateusz Rafalski. Mło-
dzi piłkarze zdali trudny egzamin doprowadzając do remisu 
już w doliczonym czasie gry.
*Suchedniów, 13 sierpnia
Orlicz - Piast Stopnica 4:0 (0:0)
1:0 Damian Kita (46’)
2:0 Mateusz Tumulec (82’)
3:0 Paweł Jarząb (90’)
4:0 Tomasz Staszewski (90’+2’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Marcin Tacij, Kamil 
Olszewski, Mateusz Sikora (87’ Bartosz Pająk) - Hubert 
Janyst, Paweł Jarząb, Piotr Mądzik, Damian Kita (78. 
Mateusz Tumulec) - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica 
(67. Adrian Solnica).



październik • Gazeta Suchedniowska 21

Suchedniowska
GazetaGazeta

Sport

październik 2017 • Gazeta Suchedniowska 1

SuchedniowskaGazetaGazeta

dał  na Uniwersytecie Jagiellońskim, był dziekanem 
Wydziału Prawa. Po śmierci zostali pochowani w gro-
bowcu w Krakowie.
- Syn Mieczysław, działał w skautingu. W latach 
1919-1920 był ochotnikiem na wojnie polsko-bolsze-
wickej w 7 Pułku Ułanów. W latach 1930-1934 praco-
wał w Jędrowie. Ożenił się z Zofią Piwońską z Kozie-
nic. Żona pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej 
i wniosła znaczny posag. Mieli dwoje dzieci Beatę 
i Artura.
Beata w 1944 roku wyszła za mąż za podchorążego 
Jana Kalabarczyka i mieli syna Bolesława. Jan po 
wojnie jako jeden z dyrektorów w Przemyśle Budow-
lanym wprowadzał tam komputeryzację.
Syn Artur, skończył szkołę powszechną w Ostojowie, 
a tajne komplety w Skarżysku i Krakowie. Maturę zdał 
w Bytomiu. Był harcerzem, majorem Wojsk Ochrony 
Pogranicza, żeglarzem. Ożenił się ze Stefanią i mają 
trzy córki: Beatę - lekarz dermatolog, Aleksandrę - dr 
prawa Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Oby-
watelskich (woj. świętokrzyskie, śląskie, małopol-
skie), Anetę - lekarz radiolog.
- Córka Irena przed 1939 roku wyszła za mąż za po-
rucznika Kazimierza Roję (siostrzeńca gen. Rojii z Le-
gionów).  Kazimierz Roja pracuje w Jędrowie do 1945 
roku, później ukrywa się przed UB na Dolnym Śląsku. 
Powraca chory do Jędrowa, gdzie umiera i zosta-
je pochowany na cmentarzu na Bugaju. Irena grała 
na pianinie, pisała wiersze i skecze, dobrze śpiewała 
i malowała tak samo jak jej matka Honorata. Posia-
dała bogatą bibliotekę z ponad 10.000 egzemplarza-
mi książek, które pożyczała pracownikom i przy coty-
godniowych wypłatach rozmawiała z nimi na temat 
przeczytanych książek. Zajmowała się ogrodem wa-
rzywnym, kwiatami. Wnuk Ireny uczęszczał do szkoły 
w Ostojowie, następnie skończył szkołę Orląt w Dębli-
nie. Major wojsk lotniczych, w cywilu nadal lata. Cór-
ka Marta Roja-Jabłońska leży pochowana w Lublinie, 
a z kolei syn Piotr, pilot myśliwców, obecnie pilot LOT 
mieszka w Lublinie. (Jego córka Monika jako lekarz 
pracuje w Warszawie.)
- Syn Bolesław po studiach pracował w Ministerstwie 
Poczt i Telegrafów w Warszawie do 1939 roku. W cza-
sie okupacji działał w konspiracji i prowadził tajne na-
uczanie. Aresztowany przez Niemców został rozstrze-
lany w 1943 roku w Warszawie. Symboliczny grób jest 
w Otwocku, gdzie pochowana jest jego żona z domu 
Barzykowska-Winnicka. Córka Anna Wentkowska
-Verci pracuje jako archeolog za granicą. Mieszka na 
stałe we Florencji, ma dwoje dzieci Magdę i Marka. 
(na podstawie wspomnień Artura Wentkowskiego). 
(Nasz Suchedniów z 4, 5 stycznia 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

NASZE DZIEDZICTWO

Młyn Jędrów i jego 
mieszkańcy (3)
Młyn na Jędrowie, nad rzeką Kamionką należał do 
Wieczorskich. W połowie XIX wieku Konstancja Wie-
czorska poślubiła Maksymiliana Ożdżeńskiego. Mieli 
14. dzieci, z czego czworo zmarło w dzieciństwie.
Około 1900 roku Maksymilian Ożdżeński zbudował 
nowy młyn wodno-parowy i tartak. Sprowadził ze 
Szwajcarii ekonomiczną turbinę wodną, a z Moskwy 
prądnicę wytwarzającą prąd 110 volt. Nad Kamionką 
zbudował nowy most dla furmanek i pieszych.  Zbu-
dował również dwa młyny dla dwóch synów – An-
toniego i Wincentego w Skarżysku. O tym, że miał 
smykałkę do wynalazków niech świadczy fakt, że 
zbudował własnoręcznie maszynę latającą, któ-
rą przeleciał z Ostojowa na Górę Baranowską. Mało 
tego zbudował również welocyped, który na wysta-
wie w Radomiu około 1880 roku otrzymał pierwszą 
nagrodę. Zawsze interesowały go militaria, i dlate-
go jeździł z córką Józefą do Szwajcarii, aby tam pod-
patrywać nowinki. Wyjazdy te przyniosły korzyść, 
ponieważ opracował technologię produkcji prochu 
bezdymnego. Jako dobry Polak technologię tę prze-
słał cesarzowi Francji przewidując, że w konsekwen-
cji wojny między Rosją a Prusami powstanie Wolna 
i Niepodległa Polska.
Z czasem majętność Jędrów odziedziczyła najmłod-
sza córka Maksymiliana i Konstancji – Józefa Ożdżeń-
ska zwana „Panienką”, wielka patriotka i działaczka 
społeczna (pochowana na cmentarzu na Bugaju). 
Józefa Ożdżeńska spadkobierczyni majętności Jędro-
wa po kilku latach zarządzania, stworzyła z Bolesła-
wem Wentkowskim, mężem siostry Honoraty, w 1925 
roku spółkę „Bolesław Wentkowski i spółka”. W cza-
sie okupacji młyn na Jędrowie był zamknięty, ale po 
zapadnięciu zmierzchu pracował całymi nocami, po-
dobnie jak tartak-cyrkularski. Za krzyżem była tzw. 
„górka piaskowa”, która powstała w wyniku wybie-
rania piasku przy kopaniu stawów i pogłębianiu Ka-
mionki przed młynem. Natomiast w miejscu, gdzie 
dzisiaj stoi murowany dom stał dawniej parnik. Było 
to pomieszczenie z kotłami do przygotowywania pa-
szy wzbogaconej dla koni (najbardziej znaną była 
klacz Donia zaprzęgana do bryczki), krów, macior, 
kur, indyczek i perliczek.
W tamtych czasach w Kamionce było bardzo dużo 
ryb, jak chociażby płocie, szczupaki, leszcze, węgorze, 
okonie, natomiast w stawach karpie. Ponieważ rzeka 
nie była uregulowana często dochodziło do jej wyle-
wania na okoliczne łąki i pola. Wtedy miejscowa lud-
ność, z zalanych terenów wybierała ryby koszami. Siła 
wody była bardzo duża, potrafiła przenosić ok. 500 ki-
logramowe głazy, jednak w Jędrowie „okiełzano” jej 

moc. Woda ze stawideł była kierowana w „podłogę” 
z grubych bali, bo w przeciwnym przypadku wybiłaby 
głębokie doły, co mogło doprowadzić do zawalenia 
mostu. Następnie wody Kamionki były skierowane 
kanałem roboczym, płynęła pod młynem, lokomo-
bilą po prawej stronie ogrodu owocowego i wracała 
do właściwego koryta. Na Kamionce między zatoczką, 
a turbiną była wybudowana sztuczna zapora na czas 
naprawy stawideł i mostu.

Po roku 1945 rodzina rozjechała się po Polsce. Młyn 
i tartak był zamknięty, nie miał kto zajmować się go-
spodarką. W 1961 roku majętność Ożdżeńskich na Ję-
drowie została sprzedana Feliksowi Góreckiemu.
Jak wspominałem wcześniej Maksymilian i Kon-
stancja posiadali kilkanaścioro dzieci. Jednym z nich 
była Honorata, która poślubiła Bolesława Wentkow-
skiego, którego ojciec Franciszek Wentkowski zmarł 
w Błagowieszczeńsku nad Amurem. Małżeństwo Ho-
norata i Bolesław mieli czwórkę dzieci.
- Córka Alicja (Linka), najstarsza z rodzeństwa, skoń-
czyła KUL i była psychologiem. Wyszła za mąż za Wi-
tolda Dębno-Krzyżanowskiego, który jeszcze jako 
student (był po prawie i ekonomii), chcąc poznać 
gospodarkę i ekonomię, wyjechał do Ameryki, gdzie  
pracował na taśmie w firmie Ford. Przed wojną Wi-
told pisał pod pseudonimem o faszyzmie włoskim 
(później poszukiwało go gestapo). Był kapitanem ar-
tylerii w armii austro-węgierskiej, odznaczony wielo-
ma orderami za kampanię włoską. Wzięty do niewoli 
niemieckiej, z której udało mu się uciec. Zamieszka-
li w Lublinie, gdzie wykładał na KUL. W listopadzie 
1939 roku wraz z innymi profesorami zostaje aresz-
towany w Krakowie i wywieziony do obozu, skąd już 
w zimie 1940 roku wydobywa go żona Alicja (wynaj-
dując mu babkę Austriaczkę). Załatwiła mu papie-
ry na inne nazwisko i ukrywali się przez całą wojnę 
w Jędrowie. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli kto się 
ukrywa w drewnianym, modrzewiowym domu, ale 
nikt nie doniósł o tym Niemcom. Podczas okupacji 
Alicja uczyła m.in. Artura Wentkowskiego przedmio-
tów humanistycznych, dykcji, łaciny, a jej mąż Witold 
geografii, matematyki. Przerobili program I-III klasy 
gimnazjalnej. Książki używane dostarczał Wasilewski 
„Oset”, brat Józefy Wasilewskiej „Poranek”. Dębno
-Krzyżanowscy byli lingwistami. Alicja mówiła biegle 
po niemiecku, francusku, znała łacinę. Witold władał 
łaciną, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim. 
Po 1945 roku zamieszkali w Krakowie. Witold wykła-
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*Suchedniów, 20 sierpnia
Orlicz - Lechia Strawczyn 4:1 (3:0)
1:0 Piotr Solnica (6’)
2:0 Tomasz Staszewski (14’)
3:0 Tomasz Staszewski (21’)
4:0 Tomasz Staszewski (64’)
4:1 Tomasz Baran (89’ k.)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Marcin Tacij, Kamil 
Olszewski, Hubert Janyst (68’ Mateusz Sikora) - Grze-
gorz Skarbek, Paweł Jarząb (83’ Bartosz Pająk), Piotr 
Mądzik (62’ Mateusz Rafalski), Damian Kita (46. Karol 
Świtowski) - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica (68. Ad-
rian Solnica).
*Chmielnik, 27 sierpnia
Zenit - Orlicz 1:0 (0:0)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Marcin Tacij, Kamil 
Olszewski, Hubert Janyst - Grzegorz Skarbek (80’ Ma-
teusz Tumulec), Paweł Jarząb  (46’ Mateusz Rafalski), 
Piotr Mądzik, Damian Kita  (25’ Mateusz Sikora) - To-
masz Staszewski, Piotr Solnica (72’ Adrian Solnica).
*Suchedniów, 2 września
Orlicz - Gród Ćmińsk 2:2 (0:1)
0:1 Kamil Frączyk (22’ k.)
0:2 Mateusz Kokosza (48’)
1:2 Piotr Mądzik (72’)
2:2 Grzegorz Skarbek (90’+2’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Mateusz Sikora, 
Bartosz Pająk, Hubert Janyst - Karol Świtowski (76’ Da-
wid Zbroja), Mateusz Rafalski, Piotr Mądzik, Grzegorz 
Skarbek - Damian Kita, Mateusz Tumulec (68’ Filip Czer-
wiński).

Cenny remis piłkarek
W niedzielę, 27 sierpnia piłkarki trzecioligowego Orlicza za-
inaugurowały sezon 2017/2018. Pierwszy mecz rozegrały we 
Włoszczowie, gdzie zremisowały z faworyzowanymi Hetman-
kami. 
Hetmanki Włoszczowa - Orlicz 1:1 (0:1)
0:1 Maria Pałosz (15’)
skład: Agnieszka Walkiewicz - Agnieszka Matysek, Pa-
trycja Dudzic, Agnieszka Nowak, Sandra Haba - Małgo-
rzata Janta (60’ Anna Grudzień), Aleksandra Pilecka (70’ 
Sonia Szular), Róża Tokarska, Wiktoria Zając - Maria Pa-
łosz, Oliwia Kozera (60’ Dominika Sajdkiewicz).

. Wieści z badmintona

W dniach 30 sierpnia - 3 września w Trencinie rozegrano 
Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji seniorów, w których 
zagrały Wiktoria Dąbczyńska i Izabela Pajek. Bardzo do-
bry występ zanotowała Wiktoria, która w deblu grając z Alek-
sandrą Goszczyńską dotarły do finału. Pojedynek o złoto prze-
grały z Czeszkami Alzbeta Basova/Michaela Fuchsova 0:2 (-12, 
-10). Wiktoria w mikście z partnerem Robertem Cybulskim do-
tarła do ćwierćfinału, gdzie ulegli Irlandczykom Claran Cham-
bers/Sinead Chambers 0:2 (-14, -16). 

Również Izabela Pajek zakończyła rywalizację w mikście 
w przedziale miejsc 5-8. W ćwierćfinale grając z Aleksandrem 
Jabłońskim przegrali 1:2 (19, -6, -11) z parą austriacką Domi-
nik Stipsits/Antonia Menke. W deblu Iza z Wiktorią Adamek 

nie przebiły się do ćwierćfinału przegrywając z Ukrainkami 
Maryna Ilyinskaya/Anna Mikhalkova 0:2 (-16, -15), co dało im 
lokaty 9-16.

W Langenfeld (Niemcy) w dniach 1 - 3 września rozegrano 
międzynarodowy turniej w badmintona w kategorii wieko-
wej U-15. W reprezentacji Polski wystąpiły nasze utalentowa-
ne zawodniczki Julia Pająk i Julia Pajek. W deblu, w drugiej 
rundzie Julki trafiły na późniejsze wicemistrzynie z Holandii 
Kirsten De Wit/Jaymie Laurens i przegrały 0:2 (-15, -9).

W mikście Julia Pająk grając z Francuzem Aymeric Tores 
minimalnie przegrali w trzeciej rundzie z Samuel Jones/Estel-
le Van Leeuwen (Anglia) 0:2 (-20, -19). Julia Pajek również 
miała partnera z Francji - Quentin Ronget i odpadli po trzyse-
towej walce w drugiej rundzie z Kanneth Neumann (Niemcy)/
Alison Drouard (Francja) 1:2 (-14, 19, -15).

W grach pojedynczych nasze zawodniczki nie wyszły 
z grup eliminacyjnych, zajmując w nich drugie lokaty.

W dniach 1-3 września w Głubczycach rozegrano między-
narodowy turniej badmintonowy Polish U-17 Open, w którym 
wystąpiła zawodniczka Orlicza Suchedniów. Aleksandra Pa-
jąk grała w singlu i dotarła do trzeciej rundy. W pojedynku 
o ćwierćfinał przegrała z Jana Adamkova (Czechy) 0:2 (-15, 
-15). Ostatecznie została sklasyfikowana w przedziale miejsc 
9-16.

Sukcesy triathlonistów na 
krajowych arenach

W niedzielę, 30 lipca nad jeziorem Blachownia została ro-
zegrana trzecia seria zawodów triathlonowych z cyklu Ele-
mental Tri Series, w których uczestniczyło dwóch zawodni-
ków z Suchedniowa Gerard Magdziarz i Karol Mochocki. 
Tym razem nasi „ludzie z żelaza” wybrali dystans sprinterski 
z draftingiem (pływanie 0,75 km, jazda na rowerze - 20 km, 
bieg - 5 km).

Na starcie stanęło 186 uczestników, ale gorąc zrobił swoje 
i zawody ukończyło tylko 160, w tym suchedniowianie. Co cie-
kawe Gerardowi najlepiej wyszło bieganie - 38 czas, najwię-
cej stracił w pływaniu. Karol najlepiej pojechał rowerem - 58 
czas, największe straty w biegu.
Miejsca i czasy:
71. Gerard Magdziarz (M 24 - 26) - 1.12,34
83. Karol Mochocki (M 24 - 37) - 1.15,44

W niedzielę, 27 sierpnia w Kraśniku odbyły się zawody 
triathlonowe, w których wystąpiła czwórka suchedniowian. 
Rywalizowali na dystansie sprinterskim, a więc mieli do prze-
płynięcia 0,75 km., przejechania rowerem 20 km. i przebie-
gnięcia 5 kilometrów.
Zawody ukończyło 111 osób, najszybciej z naszych z trasą 
uporał się Gerard Magdziarz. Ale najbardziej wartościowy 
rezultat osiągnęła Justyna Żołądek, która wygrała w swo-
jej kategorii wiekowej. W zawodach brał udział jeszcze suche-
dniowianin Piotr Wilk, ale reprezentował Warszawę. Gratu-
lujemy!
Wyniki:
19. Gerard Magdziarz (M 3 - 8)
24. Karol Mochocki (M 2 - 9)
48. Mariusz Kuszewski (M 3 - 16)
71. Justyna Żołądek (K 3 - 1)
84. Piotr Wilk (M 3 - 28)
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Kadra Orlicza
Rozpoczął się sezon 2017/2018 w piłce nożnej. Działacze 

klubowi z trenerem Bogusławem Dąbrowskim skomple-
towali już skład. W okienku letnim przybyli: Robert Bilski 
(Łysica Bodzentyn), Adrian Solnica (GKS Nowiny), Kamil Ol-
szewski (Zenit Chmielnik), Mateusz Rafalski (Polonia Iłża). 

Natomiast z drużyną pożegnali się Sebastian Drogosz, 
który odszedł do Skały Tumlin i Krzysztof Bałchanowski do 
UKS Łączna. A trzeba wiedzieć, że kadra powinna być szeroka, 
ponieważ od tego sezonu będzie można dokonać pięciu zmian 
zawodników podczas gry. Z pewnością trener w czasie sezonu 
będzie sięgał po najzdolniejszych juniorów .
Kadra Orlicza:
MATEUSZ UBYSZ (1998 - wychowanek),  ROBERT BILSKI (1972 
- Łysica Bodzentyn), PAWEŁ JARZĄB (1990 - Gród Ćmińsk), MA-
TEUSZ SIKORA (1997 - wychowanek), MICHAŁ BATOR (1991 - 
wychowanek), DANIEL KACZMARSKI (1985 - wychowanek), 
MARCIN TACIJ (1992 - GKS Nowiny), BARTOSZ PAJĄK (1999 
- wychowanek), MATEUSZ TUMULEC (2001 - wychowanek), 
MAREK BANACZKOWSKI (1992 - wychowanek), KAROL ŚWI-
TOWSKI (1998 - wychowanek), GRZEGORZ SKARBEK (1985 - 
wychowanek), PIOTR MĄDZIK (1999 - wychowanek), PIOTR 
SOLNICA (1993 - Skała Tumlin), TOMASZ STASZEWSKI (1992 
- GKS Nowiny), BARTŁOMIEJ GRABA (1999 - wychowanek), 
KRYSTIAN OLEJARCZYK (1996 - GKS Nowiny), HUBERT JANYST 
(1989 - Klonówka Masłów), FILIP CZERWIŃSKI (1998 - wycho-
wanek), DAMIAN KITA (1998 - wychowanek), ADRIAN SOLNICA 
(1991 - GKS Nowiny), KAMIL OLSZEWSKI (1994 - Zenit Chmiel-
nik), MATEUSZ RAFALSKI (1987 - Polonia Iłża).

Udana inauguracja Orlicza
Bardzo dobrze zainaugurowali sezon 2017/2018 piłkarze 

Orlicza. W meczu o mistrzostwo klasy okręgowej na własnym 
boisku rozbili Piast Stopnicę 4:0. Drugi mecz również był ro-
zegrany w Suchedniowie i ponownie biało-niebiescy odnie-
śli wysokie zwycięstwo, tym razem 4:1 z Lechią Strawczyn. 
Najskuteczniejszy strzelec Orlicza z poprzedniego sezonu To-
masz Staszewski ustrzelił hat-tricka., a drużyna została li-
derem klasy okręgowej.

W trzeciej kolejce Orły rozegrały pierwsze spotkanie wy-
jazdowe. Niestety po niezłej grze ulegli pechowo Zenitowi 
w Chmielniku 0:1. W kolejnym pojedynku Orlicz podejmował 
Gród Ćmińsk w sobotę, 2 września o nietypowej porze, bo-
wiem mecz rozegrano o godzinie 11. Skład biało-niebieskich 
oparty był na młodzieżowcach, których do boju poprowadzili 
doświadczeni Grzegorz Skarbek i Mateusz Rafalski. Mło-
dzi piłkarze zdali trudny egzamin doprowadzając do remisu 
już w doliczonym czasie gry.
*Suchedniów, 13 sierpnia
Orlicz - Piast Stopnica 4:0 (0:0)
1:0 Damian Kita (46’)
2:0 Mateusz Tumulec (82’)
3:0 Paweł Jarząb (90’)
4:0 Tomasz Staszewski (90’+2’)
skład: Mateusz Ubysz - Michał Bator, Marcin Tacij, Kamil 
Olszewski, Mateusz Sikora (87’ Bartosz Pająk) - Hubert 
Janyst, Paweł Jarząb, Piotr Mądzik, Damian Kita (78. 
Mateusz Tumulec) - Tomasz Staszewski, Piotr Solnica 
(67. Adrian Solnica).
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Kolejny medal MP
Zdzisława Włodarczyka!

W Krakowie odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski Wetera-
nów w lekkoatletyce, w których z powodzeniem wystarto-
wał Zdzisław Włodarczyk. Nestor suchedniowskich spor-
towców, po raz drugi wziął udział w tej imprezie. Rok temu 
z Opola przywiózł trzy krążki, tym razem tylko jeden. W rzucie 
młotem wynikiem 28,69 metrów, wywalczył trzecie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej (plus 75 lat). Ponadto rywalizo-
wał jeszcze w skoku o tyczce - 1,75 (4 miejsce) i rzucie dyskiem 
- 22,23 m (6 miejsce). Gratulujemy!

ps. Szkoda, że nie ma sekcji lekkoatletycznej w Orliczu 
i nikt nie organizuje zawodów w tej dyscyplinie sportu w Su-
chedniowie (nie licząc szkół).

Na biegowych trasach

W sobotę, 29 lipca o godzinie 21 w Warszawie rozpoczął 
się 27. Bieg Powstania Warszawskiego. Organizatorzy przygo-
towali trzy trasy, na 10 kilometrowej pobiegły reprezentantki 
Suchedniowa: Wioleta Żmijewska, Ewa Żmijewska i Nina 
Chmiel, a na 5 km Anna Osuch. Był to bieg specyficzny, po-
nieważ trasa prowadziła przez miejsca walk, obok pomników 
i tablic upamiętniających tamte czasy. Nasze zawodniczki 
uzyskały dobre czasy, co pozwoliło im ukończyć rywalizację 
w połowie stawki 10 tys. uczestników.
10 kilometrów open:
4363. Wioleta Żmijewska (K 30 - 354) - 57,03
5230. Nina Chmiel (K 40 - 258) - 59,59
5752. Ewa Żmijewska (K 40 - 321) - 1.02,40
5 kilometrów:
198. Anna Osuch (K 40 - 1) - 22,09

W sobotę, 19 sierpnia w Bodzentynie odbyły się biegi z cy-
klu Cross Run. Organizatorzy przygotowali dwie trasy: półma-
raton i 9,5 km. Na popularnej „Dyszce” pobiegła Nina Chmiel 
i w klasyfikacji open zajęła 76 miejsce. W swojej kategorii wie-
kowej K 4 była ósma.

W niedzielę, 20 sierp-
nia suchedniowianka 
Anna Osuch rywalizowa-
ła w półmaratonie w Ber-
linie. Był to bardzo uda-
ny występ, ponieważ na 
2458 uczestników zajęła 
635 miejsce, a w swojej 
kategorii wiekowej K 30 
była 23. Przy okazji Anna 
Osuch pobiła rekord życio-

wy na tym dystansie, uzyskując czas 1.43,44, co jest równo-
cześnie nowym rekordem Suchedniowa w rywalizacji kobiet. 
Gratulujemy!

W Wałbrzychu odbył się 18. Toyota Półmaraton, w którym 
z powodzeniem wystąpił nestor suchedniowskich biegaczy 
Stefan Baltyn. Z czasem 1.50,28 w klasyfikacji open zajął 
845 miejsce, a w swojej kategorii wiekowej M 65 był 8.

W ostatni weekend suchedniowianie startowa-
li w półmaratonach. W Warszawie w sobotę, 2 wrze-
śnia w BMW Półmaraton Praski rywalizowała Karoli-
na Orzechowska. Natomiast w niedzielę, 3 września 
w Pile odbył się 27. Międzynarodowy Półmaraton Philips 
z udziałem Niny Chmiel i Stefana Baltyna. Cała trój-

ka tydzień wcześniej zrobiła sobie ostry trening w bie-
gu na 11 kilometrów o „Puchar Kruka”, a teraz biegali 
na 21,097 km. W Warszawie zawody ukończyło 7348. 
uczestników, a w Pile 3623. Oto miejsca naszych:
Warszawa:
4868. Karolina Orzechowska (K 30 - 396) - 2.02,32
Piła:
1101. Stefan Baltyn (M 60 - 16) - 1.45,19
3197. Nina Chmiel (K 40 - 219) - 2.17,34

Półmaraton Wtórpol
W niedzielę, 20 sierpnia na terenie Rejowa i Suchedniowa 

odbył się XVII Półmaraton Wtórpol. Punktualnie o godzinie 
10.00, w ulewnym deszczu 332. uczestników biegu wyruszyło 
na trasę, na której tylko jedna osoba się wycofała. Najszyb-
ciej pobiegł Rop Abel Kibet (Kenia) 1.05,30, a wśród kobiet 
Katovska (Ukraina) 1.15,31. W Mistrzostwach Polski Par Mał-
żeńskich zwyciężyli Lidia i Rafał Czarneccy. Z terenu suche-
dniowskiej gminy najszybciej pobiegli Piotr Chmiel i Luiza 
Bolechowska-Paszkiel.

Organizatorami imprezy byli Tomasz Wąsowski, Gerard 
Magdziarz, Karol Mochocki, a sponsorem strategicznym 
firma Wtórpol. Gośćmi honorowymi byli Sebastian Chmara, 
Jacek Wszoła, Szymon Ziółkowski.
Miejsca i czasy naszych:
14. Piotr Chmiel (M 45 - 1) - 1.17,45
110. Tomasz Łakomiec (M 35 - 25) - 1.37,30
169. Przemysław Nowak (M 30 - 25) - 1.46,55
190. Michał Grabowski (M 30 - 28) - 1. 48,46
200. Damian Orzechowski (M 30 - 34) - 1.49,09
223. Luiza Bolechowska-Paszkiel (K 30 - 9) - 1.52,01
236. Waldemar Piasta (M 45 - 21) - 1.54,13
253. Przemysław Breszko (M 25 - 21) - 1.56,05

Dyszka Wtórpol

W ramach Półmaratonu Wtórpol, po raz pierwszy rozegra-
no bieg na 10 kilometrów. Pierwszym zwycięzcą został Adam 
Nowicki z czasem 30,37 min., a wśród kobiet Daria Mykhailova 
(Ukraina) 35,41. Z reprezentantów Suchedniowa najszybciej 
pobiegli Gerard Magdziarz i Justyna Żołądek. W biegach 
wzięło 130 uczestników i mimo padającego deszczu wszyscy 
dobiegli do mety.
Miejsca i czasy naszych:
25. Gerard Magdziarz (M 30 - 10) - 40,30
51. Grzegorz Kania (M 30 - 14) - 48,35
52. Grzegorz Gałczyński (M 40 - 10) - 49,00
62. Justyna Żołądek (K 40 - 3) - 49,54
70. Ewelina Magdziarz (K 30 - 8) - 50,42
100. Wioleta Żmijewska (K 30 - 16) - 58,08

Glijer i Działowski na 3 miejscu

W sobotę, 26 sierpnia Krzysztof Glijer i Marek Działow-
ski uczestniczyli w plażowym turnieju siatkarskim z cyklu 
Grand Prix. Zawody rozegrano w Starachowicach. Nasi siatka-
rze spisali się na medal w dosłownym tego słowa znaczeniu, 
ponieważ zajęli trzecie miejsce. W całym turnieju przegra-
li tylko dwa mecze, z rywalami, którzy zajęli pierwsze dwie 
lokaty. Zwyciężyła para Michał Dziarmaga/Maciej Kosowski 
przed Jackiem Rejczakiem/Robertem Fijasem i Krzysztofem 
Glijerem/Markiem Działowskim. Gratulujemy!

Na kolarskich trasach

W niedzielę, 30 lipca reprezentanci Suchedniowskiego 
Stowarzyszenia Cyklistów rywalizowali na trasach kolarskich 
w Kaniowie k/Zagnańska. Organizatorzy przygotowali trzy 
trasy. Nasi zawodnicy wystartowali na dystansie Fan, który 
liczył 54 km i Family - 24 kilometry.

Właśnie na tym drugim bardzo dobrze pojechała Ania Or-
dyńska, która była druga wśród kobiet, a pierwsza w swojej 
kategorii wiekowej. Na dłuższym dystansie świetnie pojechał 
Michał Gałczyński finiszując jako ósmy, a trzeci w kategorii 
wiekowej. Nie zawiódł Sławomir Knieć, ponownie wywal-
czając drugą lokatę w gronie najstarszych uczestników.
Fan open: ukończyło 178:
8. Michał Gałczyński (M 3 - 3)
32. Dariusz Barański (M 3 - 13)
34. Sławomir Knieć (M 6 - 2)
89. Tomasz Piasta (M 3 - 40)
97. Marcin Biały (M 3 - 43)
134. Paweł Wójcicki (M 6 - 6)
Family open ukończyło 149:
14. Marcin Banasik (F 3 - 5)
52. Ania Ordyńska (FK 3 - 1)
58. Krzysztof Kroner (F 6 - 7)
78. Michał Pawlik (F 3 - 19)

W iście spartańskich warunkach przyszło rywalizować cykli-
stom w Świętokrzyskiej Lidze Kolarskiej, która była rozgrywa-
na w Bodzentynie. Mało tego, że lało jak z cebra, to jeszcze 
deszcz zamienił trasy w błotną breję. Nic dziwnego, że do ry-
walizacji przystąpili tylko najwięksi twardziele, w tym repre-
zentanci Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. Poka-
zali jednak, że i w takich warunkach można być w czołówce 
i trzykrotnie stanęli na podium 
Fan ukończyło 116 uczestników, w tym:
51. Dariusz Barański (M 3 - 18)
95. Tomasz Piasta (M 3 - 35)
99. Paweł Wójcicki (M 6 - 3)
Family ukończyło 80, w tym:
15. Marcin Banasik (F 3 - 3)
21. Tomasz Kutwin (F 6 - 2)

Góral - Grzegorz Michnowski
Jak co roku, w czasie letniej kanikuły, Grzegorz Mich-

nowski nasz najlepszy góral uczestniczy w cyklu wyścigów, 
a raczej wspinaczek na rowerze 
na beskidzkie szczyty. Między-
narodowe zawody Uphill MTB 
Beskidy są cyklem imprez ro-
werowych organizowanych na 
pograniczu czesko-polsko-sło-
wackim, polegających na zdo-
byciu wybranych szczytów, po 
wyznaczonej trasie, z pomia-

rem czasu.
Grzegorz Michnowski rozpoczął rywalizację w sobotę, 

29 lipca od 3 etapu, którym był 6,9 km podjazd pod Błatnią. 
Ponieważ był to jego pierwszy start, potraktował go trenin-
gowo i zajął dopiero w klasyfikacji open 80. miejsce (M 4 - 14). 
Ale już w niedzielę, na 10,5 km podjeździe na Wielki Połom 
był 40, a w swojej kategorii wiekowej 5. Jak widać taktyka się 
opłaciła, czego potwierdzeniem jest wywalczenie czołowego 
miejsca i trzeba to podkreślić w niemiłosiernym upale. Gratu-
lacje dla suchedniowskiego „górala” .
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W niedzielę, 27 sierpnia odbyły się biegi o „Puchar Kruka”. 
To już piąta edycja tej coraz popularniejszej imprezy. W tym 
roku rywalizowało 201 zawodniczek i zawodników. Pogo-
da dopisała, a nawet było za gorąco. Mimo tego uczestnicy 
kończyli biegi w dobrej formie, a niejednokrotnie poprawia-
li swoje rekordowe wyniki. Najlepsi odebrali nagrody rzeczo-
we i puchary z rąk burmistrza Cezarego Błacha. Najstarszy 
uczestnik biegów: Jan Groński (ur. 1946). Najmłodszy uczest-
nik biegów: Michał Plewa (ur. 2001). Uczestnicy wszystkich 
pięciu edycji biegów o „Puchar Kruka”: Jakub Durlej, Kamil 
Jasiński, Grzegorz „Blady” Misztal, Tomasz Pietrzyk, 
Adam Podeszwiak.
Dystans 11 kilometrów:
M - 20 (do 29 lat)
1. Bąk Michał (Chełmce) - 38,41
2. Neska Grzegorz (Przystałowice Duże) - 43,37
3. Szymkiewicz Filip (Kielce) - 44,24
suchedniowianie
1. Gębura Maciej - 50,56
2. Durlej Jakub - 54,24
3. Janduła Michał - 56,56
M - 30 (30-39 lat)
1. Dulemba Zbigniew (Skarżysko) - 39,13
2. Styczeń Piotr (Chęciny) - 40,41
3. Cieślik Jacek (Kielce) - 44,04
suchedniowianie
1. Łakomiec Tomasz - 48,56
2. Wijas Tomasz - 50,38
3. Podeszwiak Adam - 52,27
M - 40 (40-49 lat)
1. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 39,44
2. Skobel Tomasz (Radom) - 47,20
3. Wijas Tomasz (Suchedniów) - 47,21
suchedniowianie
1. Chmiel Piotr - 39,44
2. Wijas Tomasz - 47,21
3. Misztal Grzegorz - 50,52

M - 50 (50-59 lat)
1. Orman Tomasz (Szydłowiec) - 43,57
2. Szymkiewicz Tomasz (Kielce) - 48,36
3. Ruchomski Wiesław (Kielce) - 52,27
suchedniowianie
1. Karbownik Piotr - 1.08,55
M - 60 (60-64 lat)
1. Iwan Czesław (Kielce) - 1.00,53
M - 65 (65-69 lat)
1. Baltyn Stefan (Suchedniów) - 53,41
2. Szkurłat Zbigniew (Kielce) - 1.07,21
suchedniowianie
1. Baltyn Stefan - 53,41
M - 70 (70 lat +)
1. Groński Jan (Kielce) - 54,52 

K - 20
1. Pierzak Olga (Drochów Dolny) - 47,37
2. Wzorek Ewa (Wilków) - 58,01
3. Chabuz Dominika (Jędrzejów) - 59,59
K - 30
1. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 51,20
2. Bolechowska-Paszkiel Luiza (Suchedniów) - 58,04
3. Majchrzyk Marta (Chęciny) - 58,38
suchedniowianki
1. Bolechowska-Paszkiel Luiza - 58,04
2. Orzechowska Karolina - 1.14,02
K - 40
1. Domańska Katarzyna (Majków) - 49,21
2. Kruk Małgorzata (Kielce) - 53,20
3. Brogowicz-Stępniewska Agnieszka (Grójec) - 55,39
suchedniowianki
1. Chmiel Nina - 1.05,46
Dystans 5 kilometrów:
M - 20 (do 29 lat)
1. Dragan Aleksander (Kielce) - 15,51
2. Tworek Bartłomiej (Opatów) - 16,30
3. Ptak Krzysztof (Kielce) - 17,54
suchedniowianie
1. Witkowski Bartosz - 19,24
2. Plewa Michał - 22,30
3. Lech Mateusz - 24,53
M - 30 (30-39 lat)
1. Kutera Damian (Dąbrowa) - 16,45
2. Świerczyński Tomasz (Skarżysko) - 17,16
3. Podsiadły Szymon (Kozienice) - 18,49
suchedniowianie
1. Jasiński Kamil - 18,59
2. Grabowski Michał - 21,22
3. Kania Grzegorz - 22,01
M - 40 (40-49 lat)
1. Wnukowski Arek (Skarżysko) - 16,55
2. Babiarz Arkadiusz (Suchedniów) - 22,42
3. Kruk Tomasz (Kielce) - 23,58
suchedniowianie
1. Babiarz Arkadiusz - 22,42

2. Lech Szymon - 24,01
3. Witkowski Paweł - 24,26
M - 50 (50-59 lat)
1. Konieczny Sylwester (Szydłowiec) - 21,40
2. Żołądek Sławomir (Suchedniów) - 25,46
3. Żołądek Dariusz (Suchedniów) - 26,51
suchedniowianie
1. Żołądek Sławomir - 25,46
2. Żołądek Dariusz - 26,51
3. Odzimek Jacek - 26,54
M - 60 (60-64)
1. Piasta Szymon (Suchedniów) - 23,57
2. Szcześniak Czesław (m/n) - 27,17
suchedniowianie
1. Piasta Szymon - 23,57

K - 20
1. Czarnota Małgorzata (Gąsawy Rządowe) - 18,52
2. Kotańska Klaudia (Skarżysko) - 19,44
3. Woś Ewa (Rytwiany) - 22,34
suchedniowianki
1. Misztal Paula - 26,49
2. Janakowska Karolina - 27,06
3. Żołądek Karolina - 27,23
K - 30
1. Magdziarz Ewelina (Suchedniów) - 23,19
2. Sieczka Renata (Warszawa) - 23,58
3. Sztykiel Izabela (Starachowice) - 25,54
suchedniowianki
1. Magdziarz Ewelina - 23,19
2. Żmijewska Wioleta - 26,09
3. Szlufik Weronika - 27,05
K - 40
1. Ptak Barbara (Kielce) - 25,56
2. Frankowicz Justyna (Wola Morawicka) - 26,09
3. Pietras Jolanta (Piastów) - 27,31
suchedniowianki
1. Gałczyńska-Szymczyk Karolina - 28,38
2. Tumulec Renata - 31,13
3. Kondrak Anna - 32,38

Rekordowa obsada biegów o „Puchar Kruka”
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