
Ostojowskie widowisko jasełkowe
Niepowtarzalność chwi-

li stworzył cały zespół ludzi 
inspirowanych pomysła-
mi Ewy Pająk, teatralnej 
i filmowej aktorki. Mowa 
o ostojowskim jasełkowym 
przedstawieniu, które mo-
gliśmy oglądać trzykrotnie.

Czytaj na str. 14
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W numerze m.in.
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* zapraszamy m.in. na koncert charytatyw-
ny z udziałem Ryszarda Rynkowskiego, 
sportowy weekend do Mostek oraz Dzień 
Babci i Dziadka, a także jubileuszowy koncert 
Suchedniowskiej Orkiestry Dętej,

* w nowy rok z rekordowym budżetem,
* burmistrz Cezary Błach podsumowuje rok 

2017 oraz mówi nam o planach na rok 2018,
* ostojowskie widowisko jasełkowe,
* w szkołach oraz wydarzenia sportowe.
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Najpiękniejsze polskie kolędy śpiewajmy…

Taki tytuł nosił koncert, który w niedzielę 21 stycznia odbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 
Kuźnica. Na scenie zaprezentowały się 147. artystów z 9. zespołów, kapel, scholi, a ich wstęp podziwia-
ła publiczność licząca niemal dwukrotnie więcej osób. 

Czytaj na str. 9, fotorelacja na str. 23

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Szydłowiec, Suchedniów, 

Skarżysko Kościelne, Kierz 
Niedźwiedzi, Bodzentyn, Wą-
chock – w tych miejscowo-
ściach w miniony weekend 
uroczyście obchodzono 155. 
rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego.

Czytaj na str. 2-3

Zagraliśmy rekordowo 
z Jurkiem Owsiakiem

Po raz kolejny nasi mieszkańcy spisali się 
wspaniale, zebraliśmy w sumie rekordową kwo-
tę 27.261,44 zł. Pobiliśmy wyczyn z roku ubiegłe-
go  (w ubiegłym roku zebraliśmy  25.551,41 zł).

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 24
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Szydłowiec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, 
Kierz Niedźwiedzi, Bodzentyn, Wąchock – w tych 
miejscowościach w miniony weekend uroczyście 
obchodzono 155. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Z Suchedniowa do Bodzentyna 
wyruszył już po raz 25. Marsz Szlakiem Powsta-
nia Styczniowego.

Rozpoczęto w Szydłowcu
19 stycznia w Szydłowcu rozpoczęły się cen-

tralne obchody wybuchu powstańczych walk, 
ostatniego w XIX wieku wielkiego zrywu narodo-
wego, Powstania Styczniowego. 

W Szydłowcu o 15.00 na Rynku Wielkim naj-
pierw odegrano Mazurka Dąbrowskiego, później 
nastąpił przemarsz do miejscowej fary, w której 
dziekan ks. kan. Adam Radzimirski powitał 
uczestników Mszy św. w intencji Powstańców 
i Ojczyzny, a przewodniczył jej o. Eugeniusz Ko-
cik z wąchockiego opactwa cysterskiego.

W dalszej części obchodów delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów pod tablicą ks. Aleksandra 
Malanowicza, uczestnika powstania, na mogi-
le powstańczej na cmentarzu parafialnym oraz 
przy kapliczce. Na koniec obejrzeliśmy spektakl 
poetycko-muzyczny pn. Pamiętny tok 1863 w wy-
konaniu Teatru Poezji i Muzyki U Radziwiłła pod 
kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz na scenie 
szydłowieckiego zamku.

Gminę Suchedniów reprezentowali zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik oraz radny Wal-
demar Krogulec. Obecni byli też członkowie 

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Związku Strzeleckiego z komendantem Danie-
lem Wosiem, niezawodny jak zwykle, w po-
wstańczym stroju Piotr Kuszewski oraz człon-
kowie Bractwa Kurkowego – Maria Markiewicz 
i starszy bractwa Józef Szołowski.

25. Marsz z Suchedniowa  
do Bodzentyna

Dzień później obchody rozpoczęły się o go-
dzinie 7.30 w kościele parafialnym pw. Święte-
go Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, gdzie 
odprawiona została Msza święta w intencji po-
ległych i zmarłych Powstańców. Koncelebrowali 
ją ks. proboszcz Marek Migocki oraz ks. Woj-
ciech Marchewka, a swym występem uświetnił 
Chór Rycerzy Kolumba pod kierunkiem Andrzeja  
Jańca.

W trakcie nabożeństwa komendant główny 
Związku Strzeleckiego bryg. Krzysztof Woje-
wódzki wręczył ks. Wojciechowi Marchewce 
akt nominacji na funkcję kapelana stowarzysze-
nia w naszym regionie.

Po nabożeństwie sformułowała się kolumna 
marszowa, która przeszła pod Krzyż Powstańczy 
przy ul. Bodzentyńskiej.

Tutaj uczestników uroczystości powitał ko-
mendant marsz bryg. Daniel Woś, meldunek 
o gotowości do rozpoczęcia 25. Marszu Szlakiem 
Powstania Styczniowego przyjął z jego rąk bur-
mistrz Cezary Błach, który następnie powitał 
uczestników uroczystości.

Byli wśród nich Maria Zuba i Krzysztof Lipiec 
– posłowie na Sejm RP, wojewoda Agata Wojty-
szek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski, sta-
rosta Jerzy Żmijewski, prezydent Starachowic 
Marek Materek, samorządowcy z Bodzentyna, 
Suchedniowa, Szydłowca i Wąchocka, ale przede 
wszystkim młodzież ze Związku Strzeleckiego, a  
także leśnicy z nadleśniczym Piotrem Fitasem 
oraz inicjator marszy bryg. Tadeusz Woś.

Obecni byli również przedstawiciele organiza-
cji strzeleckich m.in. z Litwy, Zgierza, Warszawy, 
Krakowa i Łodzi, Pińczowa, Staszowa, Kazimierzy 
Wielkiej, Buska Zdroju, Rycerze Kolumba oraz Ka-
deci z Korpusu Kadetów z Suchedniowa, poczty 
sztandarowe Strzelców, Miasta i Gminy Suched-
niów, Rycerzy Kolumba, kombatantów, , bryg. Jó-
zefa Życińska oraz komendant Marszu Szlakiem 
I Kompani Kadrowej Dionizy Krawczyński.
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Posłanka Maria Zuba odczytała list od Pre-

zydenta Polski Andrzej Dudy, który objął marsz 
honorowym patronatem, Agata Wojtyszek, 
Wojewoda Świętokrzyski odczytała list od Mini-
stra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. 
Były też okolicznościowe przemówienia burmi-
strza Cezarego Błacha, posła Krzysztofa Lip-
ca i Tadeusza Wosia.

Podczas uroczystości Kadeci z Korpusu Kade-
tów z Suchedniowa złożyli przysięgę. 

Wręczono również Krzyże 25. Marszu Szlakiem 
Powstańców Styczniowych Suchedniów - Bo-
dzentyn. 

Medal ten został ustanowiony przez Komen-
danta marszu bryg. Daniela Wosia, a jest przy-
znawany instytucjom oraz osobom, które w spo-
sób szczególny kultywują tradycję Powstania 
Styczniowego, dbają o pamięć powstańców 
oraz zasłużonym uczestnikom marszu.  Medala-
mi zostali odznaczeni: bryg Tadeusz Woś, bryg. 
Józefa Życińska, Maria Zuba - Poseł na Sejm 
RP, Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzy-
ski, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów w imieniu 
którego odebrał go burmistrz Cezary Błach oraz 
Wiejski Dom Kultury w Mostkach – w tym przy-
padku odebrał go Krzysztof Szczygieł.

Modlitwą uczczono również pamięć tych, któ-
rzy byli związani z Marszem Powstańców Stycz-
niowych, a nie ma już Ich dzisiaj z nami, m.in. ks. 
infułata Józefa Wójcika, gen. Antoniego Hedę, 
Henryka Pawelca.

Następnie Bogdan Jaworski odczytał Ode-
zwę Rządu Narodowego z 1863 roku, a po Apelu 
Poległych delegacje samorządowe i przedstawi-
ciele instytucji złożyły wiązanki pod krzyżem. 

Po uroczystości pod Krzyżem Powstańczym 
kolumna udała się w dalszą drogę do Bodzenty-
na, w Michniowie złożono kwiaty przy mogile.  Po 
dotarciu do Bodzentyna odbyła się defilada przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna 
oraz prezentacja oddziału Rekonstrukcji Histo-
rycznej Pułk Żuawów Śmierci. 

W Bodzentynie nasz samorząd reprezentowali 
przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Sty-
czeń i zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

Uroczystości w Kierzu i Wąchocku
Również w sobotę bohaterów walk z lat 

1863/1864 upamiętniono w Kierzu Niedźwiedzim 
(gmina Skarżysko Kościelne). Wiązankę kwiatów 
upamiętniającą poległych tam 38. Powstańców 
w imieniu naszej gminy złożyła sekretarz miasta 
Ewa Kaniewska.

Tegoroczne obchody 155. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego zakończyły się w nie-
dzielę 21 stycznia w Wąchocku. Brał w nich udział 
burmistrz Cezary Błach oraz wiceprzewodniczą-
cy rady miejskiej Krzysztof Adamiec.

Jacenty Kita

Praca Julii Mirek wśród 12. najlep-
szych w województwie

Dziewczynka została wyróżniona w konkursie pla-
stycznym w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w inter-
netowej chmurze 2017, a jej rysunek stał się ilustracją do 
jednej z dwunastu kart kalendarza na 2018 rok.

SSP w Ostojowie znalazła się wśród 191 szkół z woje-
wództwa świętokrzyskiego, które wzięły udział w siód-
mej edycji projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej 
chmurze 2017. Tematyka tegorocznej edycji projektu 
związana była m.in. z hasłem Dnia Bezpiecznego Inter-

netu 2018 – Lepszy Internet za-
czyna się od Ciebie. Program 
ten ma na celu uczyć dzieci 
i młodzież zasad bezpieczne-
go korzystania z Internetu oraz 
możliwości wykorzystania sie-
ci. W konkursie uczestniczyło 
ponad tysiąc uczniów. Brali oni 
udział w spotkaniach z funkcjo-
nariuszami Policji oraz w zaję-
ciach przygotowanych przez 
nauczycieli dotyczących korzy-

stania z Internetu. W efekcie końcowym projektu zada-
niem uczestników było wykonanie prac, promujących 
bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu. 

Uczniowie klas I-III mieli wykonać kartkę do ka-
lendarza pod hasłem: Mądrze, grzecznie i bezpiecznie 
korzystam z Internetu. W SSP w Ostojowie uczniowie 
przygotowali rysunki pod opieką nauczyciela Bożeny 
Kaniewskiej. Nasza szkoła na konkurs wysłała trzy 
prace: Oskara Pawelca z klasy I, Natalii Brzozy z klasy 
II i Julii Mirek z klasy III. Z niecierpliwością czekaliśmy 
na wyniki. Ze względu na nadesłanie dużej liczby prac 
(w I kategorii wpłynęło aż 179 rysunków) przesunięto 
terminu ogłoszenia wyników.  

Konferencja podsumowująca projekt miała uroczy-
sty charakter i odbyła się 15 grudnia w auli Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach Uczestniczył w niej 
m.in. Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością 
KGP kom. Dominik Rozdziałowski, Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, 
Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Ma-
rzena Piórkowska, przedstawiciele Wydziału Prewen-
cji Biura Prewencji KGP oraz Świętokrzyskiej Grupy Wo-
jewódzkiej IPA. Podczas konferencji wręczono nagrody 
zwycięzcom oraz wyróżnionym uczniom. Wśród nich 
znalazła się nasza uczennica Julia Mirek. Gratulujemy!
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Szanowni Państwo,

Minął kolejny rok mojego urzędowania na sta-
nowisku Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. 
Wzorem lat ubiegłych czuję się w obowiązku, by 
przedstawić sprawozdanie za ten okres.

Największym wyzwaniem tej kadencji jest po-
prawa sytuacji finansowej Gminy. 

Na trudną sytuację finansową narzeka wie-
le gmin. Konieczne jest mądre, odpowiedzialne 
gospodarowanie, dokonywanie reform, szukanie 
zewnętrznych środków, a przede wszystkim cięż-
ka praca. I tak właśnie wyglądały ostatnie 3 lata 
pracy w samorządzie Gminy Suchedniów. Dziś 
możemy mówić o dobrych efektach tej pracy.

Odzyskanie płynności finansowej było możliwe 
dzięki dobrej współpracy z radnymi, pracownika-
mi Urzędu, współpracownikami i kierownikami 
jednostek organizacyjnych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Suchedniów awan-
sował o 183 pozycje w rankingu zamożności pol-
skich samorządów opublikowanym przez pismo 
samorządu terytorialnego „Wspólnota”. W kate-
gorii Miasta Inne z 580 miejsca w 2015 r. prze-
sunęliśmy się na 397 w 2016 r. Jest to efekt stra-
tegicznych zmian w funkcjonowaniu jednostek 
organizacyjnych gminy, w tym ZGK, OSiR czy pla-
cówek oświatowych.

Rok 2017 był rokiem wyzwań, intensywnych 
działań na wielu płaszczyznach i wielu kierun-
kach, ciężkich decyzji. Rozpoczęliśmy go od re-
formy edukacji. Uczniowie Samorządowej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchednio-
wie od dnia 1 września 2017 r. rozpoczęli naukę 
w nowej siedzibie szkoły w budynku przy ulicy 
Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. 

Decyzja przeniesienia Samorządowej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchednio-
wie podyktowana została troską o bezpieczeń-
stwo uczniów i pracowników przebywających 
w dotychczasowym budynku szkoły przy ulicy 
Ogrodowej 12 w Suchedniowie. Budynek szkoły 
ze względu na stan techniczny został warunkowo 

dopuszczony do użytkowania przez Powiatową 
Komendę Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamien-
nej do dnia 31 sierpnia 2017 r. Reforma oświaty 
likwidująca gimnazja pozwoliła Gminie Suched-
niów na wprowadzenie jednego z rozwiązań, 
a mianowicie włączenia klas wygaszanego Gim-
nazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie 
do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Emilii Peck w Suchedniowie. 

W celu polepszenia warunków w nowej siedzi-
bie szkoły Gmina podjęła się rozbudowy i prze-
budowy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
termomodernizacji budynku przy ulicy Szarych 
Szeregów 6 w Suchedniowie. Wszystko po to, 
aby stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do 
nauki, a nauczycielom do pracy. Wartość całko-
wita I etapu tych prac wynosi 4.287.763,55 zł. Na 
termomodernizację Gmina uzyskała dofinanso-
wanie ze środków RPO WŚ2014-2020 w kwocie 
1.492.022,31 zł.

Wielkim wyzwaniem w minionym roku był re-
mont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rze-
ce Kamionce. Zalew był mocno zamulony i z roku 
na rok w szybkim tempie stawał się coraz płyt-
szy. Stan dorzecza wskazywał, że nasz zbiornik 
był naturalnym odstojnikiem niesionych w trak-
cie dużych przepływów rzeką lotnych materiałów 
gruntowych. Wieloletni proces zamulania spo-
wodował całkowitą utratę rezerwy przeciwpo-
wodziowej. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego podjęliśmy działania ma-
jące na celu pozyskanie funduszy na realizację tej 
inwestycji.  

W rezultacie remont zbiornika wodnego 
w Suchedniowie uzyskał dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji w kwocie 2.271.228,00 zł (wartość całkowita 
zadania 2.839.036,23 zł). Zakres prac obejmował 
odmulenie zalewu, wywiezienie mułu, umocnie-
nie skarp, remont jazu spustowego, montaż no-
wych urządzeń spiętrzających. Inwestycja ta była 
I etapem prac rewitalizacyjnych. 

Ubiegamy się o dofinansowanie ze środków 
RPO WŚ projektu pn. Rewitalizacja Suchedniowa 
poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiorni-
ka wodnego wraz z infrastrukturą towarzysząca, 
obejmującego m.in. budowę ścieżki pieszo-ro-
werowej wokół zalewu, rewitalizację parku wraz 
z modernizacją oświetlenia, montaż elementów 
małej architektury, placu zabaw, parkingów. Wy-
niki konkursu poznamy w I połowie 2018 roku.

W 2017 roku podpisaliśmy pre-umowę na do-
finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 
Warszawskiej i Kieleckiej (wartość zadania ogó-
łem blisko 2,9 mln, w tym dofinansowanie pra-
wie 1,9 mln) oraz umowę o dofinansowanie prze-
budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. 
Powstańców 1863 r. i w ul. Krótkiej (dofinanso-
wanie w kwocie 1.115.705,99 zł).

Ponadto jesteśmy w trakcie opracowywania 
projektu budowlanego wielobranżowego prze-
budowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie 
w zakresie gospodarki osadowej.

Dużym sukcesem jest wspólna z Nadleśnic-
twem Suchedniów realizacja inwestycji drogowej 
w ramach Przebudowy drogi gminnej – ul. Sło-
neczna w Suchedniowie. Cały koszt inwestycji to 
kwota 641.839,60 zł, z czego wkład Nadleśnictwa 
wynosi 150.000,00 zł. 

Sprawą dużej wagi w sferze inwestycji są ta-
kie działania, które bezpośrednio przed wykona-
niem wymagają przygotowania dokumentacji, 
planów, pozyskania środków, zawarcia porozu-
mień. W tej grupie działań, podejmowana dziś 
aktywność zaowocuje efektami dopiero w dłuż-
szej perspektywie czasowej. Wspólnie z Poseł na 
Sejm RP Panią Marią Zubą zabiegamy o przebu-
dowę przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 
8. Przygotowana przez Gminę koncepcja zakłada 

Podsumowanie roku 2017 przez burmistrza
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likwidację przejazdu kolejowego, wybudowanie 
w tym miejscu podziemnego przejścia dla pie-
szych ze ścieżką rowerową z wyjściem na peron, 
budowę tunelu pod torami o parametrach drogi 
powiatowej wraz z drogami towarzyszącymi na 
wysokości tzw. wygonu. Próby rozwiązania tego 
problemu podejmowane były wielokrotnie, już 
od 1994 roku. Teraz temat powraca ponownie, 
z szansą na realizację w latach 2019-2020. 

Opracowane zostały również projekty budow-
lane Przebudowy drogi gminnej przy CKI w Mich-
niowie oraz Budowy chodnika przy ul. Sportowej 
w Suchedniowie. Dzięki dobrej współpracy pra-
cowników Urzędu i MKS Orlicz udało się pozyskać 
dofinansowanie z LGD Wokół Łysej Góry na budo-
wę boiska do piłki nożnej. 

Miniony rok to również wiele mniejszych inwe-
stycji, takich jak: remont chodnika ul. Słowackie-
go, remont mostu na Jędrowie, I etap przebudo-
wy OSP w Ostojowie (budowa zbiornika na ścieki 
sanitarne wraz z zewnętrzną instalacją kanaliza-
cji sanitarnej z włączeniem do wnętrza budynku), 
dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Wrzoso-
wej oraz na Mostkach, odwodnienie ciągu pieszo
-rowerowego wokół zbiornika Mostki, budowa 
kotłowni w budynku Hali sportowo-rehabilitacyj-
nej, remont kotłowni w Suchedniowskim Ośrod-

ku Kultury Kuźnica, wymiana pieca CO w Budynku 
CKI w Michniowie. 

Przy udziale finansowym Gminy w wysokości 
50.000,00 zł, Powiat Skarżyski wybudował 378 
mb chodnika w Mostkach.  

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej suk-
cesywnie modernizuje istniejącą sieć wodocią-
gową, efektywnie eliminując stale powtarzające 
się awarie.

Równolegle i z nie mniejszym zaangażowa-
niem inwestujemy w rozwój zasobów ludzkich. 
Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy 
Suchedniów biorą udział w projektach realizo-
wanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich:
1. Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin 

Gór Świętokrzyskich na 2017 rok  - projekt pole-
ga na organizacji cyklu 3 plastycznych konkur-
sów edukacyjnych Czyste powietrze w Górach 
Świętokrzyskich. 

2. Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodni-
cze - projekt polega na organizacji cyklu jedno-
dniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodni-
czo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin 
należących do Związku Gmin Gór Świętokrzy-
skich.
Wszystkie placówki edukacyjne zostały zakwa-

lifikowane do objęcia wsparciem finansowym, 
w ramach rządowego programu Aktywna tablica. 
Kwota wsparcia finansowego wynosi 14.000,00 
zł dla każdej ze szkół, z przeznaczeniem na zakup 
pomocy dydaktycznych takich jak: tablice inte-
raktywne, projektory, głośniki oraz inne urządze-
nia pozwalające na przekaz dźwięku, a także in-
teraktywne monitory dotykowe.

W SSP nr 3 oraz w SSP w Ostojowie dzięki do-
finansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
utworzone zostały pracowanie edukacji ekolo-
giczno-przyrodniczej.  Przypomnijmy, iż w Jedyn-
ce realizowany jest projekt Kompetencje kluczowe 
szansą na sukces, w ramach którego m.in. dopo-
sażono pracownie przedmiotów przyrodniczych 
w sprzęt o wartości ponad 40 tys. zł. 

Otrzymaliśmy również dotację z rezerwy celo-
wej w łącznej wysokości 19.990,71 zł na wyposa-
żenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w na-
szych szkołach.

Rok 2017 był rokiem szczególnym. Obfitował 
nie tylko w zrealizowane i planowane inwesty-
cje, ale także w wiele wydarzeń kulturalnych. 
Jubileusz 55-lecia nadania praw miejskich, Su-
chedniowskie Święto Kaszy, XII Ogólnopolski Prze-
gląd Formacji Tanecznych, Suchedniowska Wiosna 
Teatralna, Jarmark Bożonarodzeniowy, koncerty 
i wiele innych imprez przyciągało mieszkańców 
Gminy, którzy licznie w nich uczestniczyli.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyda-
rzenia obejmujące szereg działań realizowanych 
w formule współpracy międzysektorowej i mię-
dzypokoleniowej, które stanowiły odpowiedź na 
potrzebę zwiększenia aktywności i świadomości 
obywatelskiej mieszkańców Suchedniowa. 

Wymiernym efektem w obszarze kultury są 
również liczne publikacje: wydawnictwa jubile-
uszowe, monografia orkiestry dętej, album Su-
chedniowskie Mostki, drugi numer Zeszytów Su-
chedniowskich, czy album SPA.

Uważam, że dużym sukcesem była realizacja, 
w formule partnerstwa, projektu Milowy krok – 
Rada 60+. Udowodniliśmy, że potrafimy razem 
realizować wspólne zamierzenia, a powołana 
Rada Seniorów jest tego najlepszym przykładem. 

Podsumowując uważam, że rok 2017 był ro-
kiem owocnym dla rozwoju Naszej Gminy, upły-
nął pod znakiem reorganizacji oświaty, inicjatyw 
społecznych i inwestycji, wprowadził gminę na 
nową drogę rozwoju, zbudował jej nowocześniej-
szy wizerunek. 

Liczę, że uchwalony przez Radę Miejską pro-
gram pomocowy dla przedsiębiorców w zakresie 
zwolnień od podatku od nieruchomości udziela-
nych przez Gminę w ramach pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie 
związanych z nimi nowych miejsc pracy przycią-
gnie inwestorów oraz stworzy preferencyjne wa-
runki do inwestowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na terenie Gminy Suchedniów.

Życzyłbym sobie i Państwu, ażeby obecny 2018 
rok był rokiem kontynuacji rozpoczętych zamie-
rzeń. Zapewni to szybszy rozwój gminie i lepszą 
jakość życia jej mieszkańców. Życzę naszej Gmi-
nie, żeby w nowym roku wykorzystywała jeszcze 
bardziej swój potencjał kapitału ludzkiego, poło-
żenia, pięknej natury i bogactw naturalnych

Cezary Błach
Burmistrz Miasta i Gminy
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Żmijewskiego oraz wójta Bliżyna Mariusza 
Walachni i przewodniczącego rady Tadeusza 
Łyjaka, a także wójta Skarżyska Kościelnego 
Zdzisława Woźniaka i przewodniczącej tam-
tejszej rady gminy Marzeny Piętak złożyli JE Ks. 
Biskupowi życzenia świąteczne, urodzinowe oraz 
jubileuszu posługi kapłańskiej. 

W spotkaniu wzięło udział około 150. samo-
rządowców z województw mazowieckiego, 
świętokrzyskiego i łódzkiego. W czasie Mszy św. 
i opłatka wystąpił Chór Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego w Radomiu.

W tym roku bożonarodzeniowy opłatek dopeł-
niły życzenia z okazji 25. rocznicy sakry bp. Hen-
ryka Tomasika. 

Jacenty Kita

dowcom w ich działaniach przyświecało przede 
wszystkim dobro wspólne, a nie dobro partyku-
larne czy polityczne.

Burmistrz w towarzystwie starosty Jerzego 

AktuAlności

5 stycznia burmistrz 
Cezary Błach uczest-
niczył w spotkaniu 
opłatkowym u biskupa 
radomskiego Henry-
ka Tomasika. 

Spotkanie poprze-
dziło nabożeństwo, 
któremu przewodni-
czył JE Ks. Biskup. Gło-
szący homilię ks. kan. 
Andrzej Jędrzejewski, socjolog, pytał o to, czy 
w przypadku polityka mówić można o powoła-
niu? Apelował o wyplenienie z życia publiczne-
go nienawiści słownej oraz o to, aby samorzą-

Samorządowcy na opłatku u biskupa radomskiego

Młodzież wybiera  
swoich radnych

Już 31 stycznia 2018r. (środa) w godzinach 
1200 - 1800 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Suchedniowie odbędą się wybory do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji w Su-
chedniowie.

Kandydaci na Młodych Radnych mogli zgła-
szać swoje kandydatury do 22 stycznia, co uczy-
niło 19 osób, spośród których wybranych będzie 
15. radnych. Zgłoszenie musiało być dokonane 
w formie pisemnej wraz z wyrażoną zgodą kan-
dydata oraz za zgodą jego rodziców. 

W terminie zostało zgłoszone 19 kandydatur, 
spośród których zostanie wyłonionych 15. rad-
nych, w tym 7. w przedziale wiekowym 12 - 14 
lat oraz 8. w wieku od 15 do 19 lat

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybo-
rach.

Karolina Styczeń

Zapraszamy na koncert charytatywny
Rada Rycerzy Kolumba im. 

Jana Pawła II w Suchedniowie 
w dniu 3 lutego organizuje 
koncert charytatywny na rzecz 
rodziny Antoniego Warn-
ke z Pomorza, która ucierpia-
ła podczas ubiegłorocznych 
klęsk żywiołowych. Rodzina 
znajduje się w ciężkiej sytuacji, 
żona oraz 15 letni syn pana 
Antoniego są osobami nie-
pełnosprawnymi, wymagają-
cymi ciągłej opieki oraz kosz-
townego leczenia. Podczas 
nawałnicy, która 11 sierpnia 
zeszłego roku przeszła przez 
Pomorze, ucierpiało gospodarstwo  
rodziny Warnke.

Organizatorzy 
serdecznie zapraszają!
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Na ostatniej w 2017 roku sesji rada miejska jed-
nogłośnie uchwaliła budżet na rok 2018. Budżet 
na 2018 rok jest zdecydowanie wyższy w sto-
sunku do roku 2017. Powyższa sytuacja wyni-
ka z zaplanowania środków z tytułu dotacji na 
przedsięwzięcia inwestycyjne. Dochody budże-
towe Gminy na 2018 rok planowane są w wyso-
kości 42.602.159,50 zł w tym: 36.237.082,92 zł – 
dochody bieżące oraz 6.365.076,58 zł – dochody 
majątkowe. Wydatki budżetowe na 2018 rok za-
planowano w wysokości 45.602.159,50 zł. Na wy-
datki bieżące przeznaczono kwotę 34.742.669,45 
zł, w tym na zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej kwotę 8.358.075,00 zł.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały nastę-
pujące uchwały:
1. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Suchedniów na rok 2017,
2. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2018,

3. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Suchedniów na rok 2018,

4. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 – 
2038,

5. uchwała zmieniająca uchwałę Nr 34/IV/2017 

Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 
czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,

6. uchwała zmieniająca uchwałę Nr 35/IV/2017 

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 
czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Suchedniów.
Najwięcej pieniędzy pochłonie szkoła i kana-

lizacja. Wydatki na zadanie inwestycyjne Prze-
budowa i termomodernizacja budynku szkoły przy 
ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie w zakre-
sie termomodernizacji wynoszą 1.358.702 zł, na-
tomiast w zakresie przebudowy 1.003.400 zł.

W ramach wydatków bieżących UMiG zapla-
nowano pieniądze na wykonanie studium wy-
konalności kanalizacji sanitarnej w ul. Langie-
wicza w Suchedniowie. Inwestycje realizowane 
przez UMiG w łącznej wysokości 7.773.700 zł 
dotyczą: budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bere-
zów i Koszykowej w Suchedniowie – 4.859.950 
zł, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej 
i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 
873.900 zł, przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Suchedniowie w zakresie gospodarki osado-
wej – 169.000 zł, przebudowy sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej 
-1.870.850 zł.

Podczas XLII sesji nie brakowało uroczystych 
akcentów. Burmistrz Cezary Błach wręczył na-
grodę za udział w Konkursie Letnim Krwiodawców 
2017 organizowanym przez Oddział Terenowy 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Skarżysku-Kamiennej. W piątek, 1 
grudnia, odbyło się losowanie nagród dla krwio-
dawców. Jednym z fundatorów jest burmistrz 
Suchedniowa, który spośród 39 mieszkańców 
Gminy Suchedniów wylosował Damiana Kar-
pińskiego.

Paulina Pedryc

Rekordowy budżet i rekor-
dowe inwestycje

- Jacenty Kita: Panie burmistrzu. Jesz-
cze cztery-pięć lat temu budżet Gminy Su-
chedniów to nieco ponad 20 mln zł. Na ten 
rok zaplanowano wydatki w wysokości 
45.602.159,50 zł. Skąd tak znaczący wzrost?

- Cezary Błach: Ten wzrost to wynik kilku 
czynników. Na przestrzeni lat 2015-2017 doko-
nane zostały zmiany organizacyjne w funkcjono-
waniu gminnych jednostek, staramy się również 
pozyskiwać środki z zewnątrz. Budżet roku 2018 
to w dużej mierze budżet inwestycyjny z zaplano-
wanymi dochodami w postaci dotacji do naszych 
gminnych inwestycji.  

- Jakie są największe pozycje po stronie 
wydatkowej budżetu?

- Środki budżetowe mają wielorakie przezna-
czenie. Jedną z największych pozycji stanowią 
wydatki na oświatę, która w 2018 roku pochłonie 
13,5 mln zł, pomoc społeczna to wydatki rzędu 2 
mln zł, wspieranie rodziny oraz różnego rodzaju 
zasiłki, to ponad 8,5 mln zł, gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska to prawie 11 mln zł, 
kultura i kultura fizyczna to 2,5 mln, zaopatrzenie 
w wodę i energię – 2,8 mln zł. To największe po-
zycje budżetowe. Gmina wydatkuje swoje środki 
również na wiele innych potrzeb, np. gospodar-
kę odpadami, letnie i zimowe utrzymanie dróg, 
gospodarkę mieszkaniową, informatykę, admini-
strację, ochronę przeciwpożarową i bezpieczeń-
stwo, zdrowie, itp.

- Na inwestycje gmina zamierza wydać 
10.859.490,05 zł, z czego dużą pozycję sta-
nowią środki unijne. Najwięcej pochłoną 
inwestycje kanalizacyjne. Gdzie będą bu-
dowane nowe sieci kanalizacyjne i za ja-
kie kwoty?

-W pierwszej kolejności ogłoszony zostanie 
przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy 
Berezów, Koszykowej i Jodłowej. Na te zadania 
pozyskaliśmy 3,8 mln zł dotacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego, a o ostatecznej wartości tych za-
dań zadecyduje postepowanie przetargowe i naj-
korzystniejsza oferta. W planie jest też pierwszy 
etap przebudowy ulicy Powstańców tj. przebu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ale 
w tym przypadku rozpoczęcie prac uzależnione 
jest od ostatecznych ustaleń z Marszałkiem Wo-
jewództwa w zakresie rozpoczęcia przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 751 (ul. Mickiewicza wraz 
z rondami). Jeżeli prace te ruszą w 2018 roku trze-

dok. na str. 8
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O tym, że mały 
człowiek może zro-
bić wiele dobrego 
przekonaliśmy się 
w ubiegłym tygo-
dniu. W dniach 8-12 
stycznia członkowie 
Szkolnego Koła PCK 
przeprowadzili do-
skonale zorganizo-
waną zbiórkę pieniędzy oraz pluszaków. 

Przyświecał nam jeden cel - pomoc potrzebu-
jącym dzieciom. W tych dniach łącznik szkolny 
pachniał pysznymi babeczkami, ciastami, pop-

Wielka akcja Szkolnego Koła PCK w SP3
cornem, deserami. Wszystkie te smakołyki przy-
rządziły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Od 
babeczek, poprzez loterię fantową do pysznych 
naleśników- uczniowie naszej szkoły w mgnie-
niu oka wykupywali wszystko, co pojawiało się 
w tym bufecie bezinteresownych aniołów. W efek-
cie zebranych zostało 809,22 zł. Połowę tej kwoty 

dzieci wraz z opiekunką PCK przekazały podczas 
niedzielnego koncertu w Suchedniowski Ośrod-
ku Kultury na rzecz fundacji WOŚP. Zebrane plu-
szaki również zasiliły konto fundacji, dzięki Alicji 
Więckowskiej i Oldze Andrzejewskiej, któ-
re zamieniły je na 336,18 zł organizując w domu 

kultury loterię fantową. Pozostała kwota zosta-
ła wpłacona na konto PCK z przeznaczeniem na 
pomoc potrzebującym dzieciom. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim dzieciom, które wzięły 
udział w akcji. Szczególne wyrazy uznania na-
leżą się jednak: Agatce Zawiszy, Kasi Sułek, 
Oldze Andrzejewskiej, Alicji Więckowskiej, 
Patrycji Bator, Olivierowi Kożuchowskiemu, 
Amelce Stępnik, Oli Markiewicz, Julii Krogu-
lec, Natalce Zawiszy, Oli Świtek i Karolinie 
Bolechowskiej. Mamy nadzieję, że przykład Oli-
viera pociągnie innych chłopców i wkrótce będzie 
ich więcej w szeregach PCK. 

Mały człowiek może zrobić dużo, ale tylko 
wtedy, kiedy duży człowiek jest blisko i daje mu 
wsparcie. Kochani rodzice wymienionych wyżej 
wolontariuszy - dziękujemy za pomoc i zaanga-
żowanie. Dzieci mają głowy pełne pomysłów i ol-
brzymie pokłady energii, ale to również Wasze 
ręce przyrządzały te wszystkie pyszności. BYŁO 
WARTO. 

Sylwia Świtek

ba będzie poczekać z ulicą Powstańców, aby nie 
sparaliżować miasta, co by nastąpiło przy jedno-
czesnym prowadzeniu robót drogowych na tych 
dwóch ulicach.

- Jakie prace planowane są na miejskiej 
oczyszczalni ścieków?

- Planowana jest modernizacja oczyszczalni 
ścieków polegająca na zmianie gospodarki osado-
wej. Chodzi tu o zastosowanie technologii, która 
wyeliminuje płynny i dokuczliwy zapachowo osad 
na granulat. Na ten cel również mamy pozyska-
ną dotacje w wysokości 4,5 mln zł. Obecnie trwa 
opracowanie dokumentacji projektowej, która 
będzie gotowa w 2018 roku. Rozpoczęcie prac na 
oczyszczalni planowane jest na 2019 rok.

- Nadal rozbudowywany będzie kompleks 
oświatowy przy ul. Szarych Szeregów. Co zo-
stanie wykonane w 2018 roku?

- Do lipca 2018 roku zostanie zakończony etap 
przebudowy i termomodernizacji. W budże-
cie mamy zapisane rozpoczęcie kolejnego etapu 
polegającego na rozbudowie szkoły. Powstanie 
sala gimnastyczna, boisko typu orlik, boisko wie-
lofunkcyjne, plac zabaw. Prace planowane są na 
lata 2018 – 2020.

- Zalew został odmulony w zeszłym roku. 

A jakie są szanse na rewitalizację terenu 
wokół suchedniowskiego zalewu?

- Gmina Suchedniów złożyła wniosek o dota-
cje do Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację 
terenu wokół zalewu. Obejmie on ścieżkę pieszo - 
rowerową wokół zalewu z wyjściem na ulicę Spor-
tową. Przebudowę chodnika wraz z ogrodzeniem 
Orlicza i budową miejsc parkingowych, termo-
modernizację budynku starego Urzędu przy ulicy 
Sportowej, urządzenie placu wielofunkcyjnego 
naprzeciw ulicy Słowackiego, prace na OSiR, prze-
strzeń parku miejskiego, fontannę na zalewie, bu-
dowę parkingów przy ulicy Dawidowicza i oczy-
wiście małą infrastrukturę typu ławeczki, stoły do 
gier i zabaw, monitoring, itp. Po rozstrzygnięciu 
konkursu w Urzędzie Marszałkowskim zlecone 
zostanie opracowanie dokumentacji projektowej, 
gdyż tego typu prace wymagają procedury środo-
wiskowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

- Czy droga wojewódzka Suchedniów 
– Bodzentyn wraz z budową dwóch rond 
w Suchedniowie i przebudową infrastruk-
tury ma szansę rozpocząć się w tym roku?

- Jest taka szansa. Jestem po rozmowach z Mar-
szałkiem Województwa Panem Adamem Jaru-
basem. Inwestycja rozpoczęłaby się od przebu-

dowy ulicy Mickiewicza wraz z budową dwóch 
rond – przy Tesco i na skrzyżowaniu z ulicą Bo-
dzentyńską.

- Niestety, dwie inwestycje drogowe zgło-
szone do wojewody znalazły się na liście re-
zerwowej. Czy jest szansa na budowę ul. Za-
górskiej i dojazdu do CKI w Michniowie?

- Ulica Zagórska jest drogą powiatową, nie 
mogę więc wypowiadać się w tej sprawie za Za-
rząd Powiatu Skarżyskiego. Mogę natomiast za-
deklarować, że zrobimy wszystko, aby zgodnie 
z planem droga w Michniowie została wykonana. 
Jeżeli nie otrzymamy tej dotacji poproszę Radę 
Miejską o dodatkowe środki na jej budowę. 

- Jakie inne, mniej wartościowo in-
westycje, będą realizowane w gminie 
w 2018 roku?

- Z innych, mniej kapitałochłonnych zadań re-
alizowane będą projekty technologii informa-
tycznych dotyczące wdrożenia innowacyjnych 
e-usług i aktywnego e-samorządu oraz moderni-
zacja budynku OSP w Ostojowie. 

Plany mamy ambitne. Życzę sobie i nam 
wszystkim, aby ceny uzyskiwane w przetargach 
były korzystne. 

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita

dok. ze str. 7
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koncert kolęd i PAstorAlek

Nowości z MKiDzN zaku-
pione w 2017 do MGBP 
w Suchedniowie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest 
uchwalonym przez Radę Ministrów programem 
wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Pro-
gramu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, 
którego celem jest wzmocnienie aktywności 
czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez 
kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publi-
kacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. Szczególny nacisk został położony 
na budowanie nawyków czytelniczych poprzez 
stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość 
systematycznego ubytkowania (aktualizacja za-
sobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty 
czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 

W ramach Priorytetu corocznie są ogłaszane 
nabory wniosków na zadanie związane z zaku-
pem nowości wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych. Biblioteka Wojewódzka przedstawia 
propozycję podziału środków dla poszczególnych 
bibliotek z podaniem wysokości dochodów po-
datkowych z określeniem przynależności do jed-
naj z trzech grup zamożności. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana 
Pawła II w Suchedniowie, w tym roku otrzyma-
ła z programu dofinansowanie w kwocie 7488 zł. 
Wnioskowana kwota umożliwiła zakup 327 vol. 
książek drukowanych. Kwota 9287,97 z jst. po-
zwoliła na zakup 393 książek drukowanych  i 24 
audiobooków. Większość zakupu stanowi lite-
ratura dla dorosłych, która jest odzwierciedle-
niem potrzeb czytelniczych i rynku wydawni-
czego. Literatura dla dzieci stanowi uzupełnienie 
lektur szkolnych, oraz jest  realizacją oczekiwań 
czytelniczych.  Zachęcamy mieszkańców Gmi-
ny Suchedniów do systematycznego korzysta-
nia z naszej oferty bibliotecznej. Ilość czytelni-
ków i odwiedzin jest dodatkowym wskaźnikiem 
w ocenie projektów.  Mamy nadzieję, że czytel-
nicy w Suchedniowie nie zawiodą i będą dumni 
z wysokiego wskaźnika czytelnictwa w Polsce, 
które znajdzie także odzwierciedlenie większej 
dotacji finansowej z MKiDzN w  kolejnych latach.

Małgorzata Wiśniewska

Taki tytuł nosił koncert, który w niedzielę 21 
stycznia odbył się w Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury Kuźnica. Na scenie zaprezentowa-
ły się 147. artystów z 9. zespołów, kapel, scholi, 
a ich wstęp podziwiała publiczność licząca nie-
mal dwukrotnie więcej osób. Każdy z występu-
jących zespołów prezentował po cztery kolędy 
lub pastorałki.

Licznie przybyłych na koncert powitał dyrek-
tor Kuźnicy Andrzej Karpiński. Wśród gości byli 
m.in. burmistrz Cezary Błach i jego zastępca 
Dariusz Miernik, skarbnik gminy Urszula No-
wak oraz radni Łukasz Gałczyński i Waldemar 
Krogulec, ks. Łukasz Kutera.

Na scenie najpierw zaprezentował się Chór 
Senior pod kierunkiem Jerzego Fąfary, później 
dziewczęta ze studia piosenki z Kuźnicy (Domi-
nika Bator, Ala Młodawska, Nina Gałczyń-
ska, Ola Świtek, Asia Herman, Nikola Świ-
tek, Klaudia Życińska i Julia Frąk) pod opieką 
Marioli Pocheć. Doskonale prezentował się Chór 

Rycerzy Kolumba kierowany przez Andrzeja 
Jańca oraz schola Astra Dei z Sorbina pod kie-

Najpiękniejsze polskie kolędy śpiewajmy…
runkiem Agnieszki Więckowskiej (przy akom-
paniamencie Emilii i Barbary Młodawskich, 
Dariusza Figarskiego, Edwarda Orłowskie-
go i Ryszarda Kucewicza). Później koncer-
tował zespół Michniowianie, a wykonana solo 
przez Paulinę Stępień kolęda nagrodzona zo-
stała najdłuższymi oklaskami przez publiczność. 
Zespołowi na akordeonie akompaniował Szcze-
pan Królikowski.

Wysoką klasę pokazał  Zespół Pieśni i Tańca  
Sorbin pod kierunkiem Haliny Fidor i opieką 
muzyczną Dariusza Figarskiego, jak również 
panie z zespołu wokalnego Sonatina prowadzo-
nego przez Urszulę Piastę-Kuszewską przy 
akompaniamencie Natalii Nastiuk. 

Nie zawiodła jak zwykle bliżyńska kapela Świę-
tokrzyskie Scyzoryki (Adam Młodawski – wokal, 
kontrabas, Dariusz Figarski – akordeon, Ma-
riusz Dołowy – klarnet, Edward Orłowski – 
skrzypce, Ryszard Kucewicz – bębenek), która 
bisowała oraz Suchedniowska Orkiestra Dęta pod 
batutą mjr Stefana Malinowskiego.

Na koniec wszyscy artyści zaśpiewali kolędę 
Bóg się rodzi, a publiczność odśpiewała im Sto lat.

Jacenty Kita

Uroczysty koncert orkiestry
W niedzielę 28.01.2018r o godz. 17.00 od-

będzie się uroczysty koncert Suchedniowskiej 
Orkiestry Dętej z okazji 25.lecia działalności 
pod patronatem Suchedniowskiego Ośrodka 
Kultury Kuźnica w Suchedniowie.

W programie organizatorzy przewidują 
koncert orkiestry dętej oraz występ młodego 
uzdolnionego akordeonisty Krzysztofa Pa-
ducha, laureata wielu ogólnopolskich festi-
wali akordeonowych.

Wstęp wolny, miejsce - sala widowiskowa 
SOK Kuźnica. 

Serdecznie zapraszamy!
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Przegląd kolęd w Łącznej
W Święto Trzech Króli w Łącznej odbył się już po 

raz piąty Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie 
uczestniczyło 24 wykonawców, w tym nasi przed-
stawiciele tj. Michniowianie i młoda wokalistka 
Paulina Stępień.

Wszyscy wykonawcy uhonorowani zostali wy-
różnieniami.

(jk)

kultura

W niedzielę, 7 stycznia 2018 r., w Suchedniow-
skim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie 
odbyło się wspaniałe widowisko muzyczne pt: 
Noworoczna Gala Operetki z lampką szampana 

w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego 
Artes Ensemble. 

Przed suchedniowską publicznością zaprezen-
towali się fantastyczni muzycy i soliści. Zespół Ar-
tes Ensemble tworzą znakomici artyści, absolwen-
ci Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, 
Poznaniu, Łodzi, Freiburgu i Zurychu, soliści oper 
i filharmonii, zajmujący się również działalnością 
pedagogiczną, posiadający w swych dorobkach 
artystycznych wiele nagród i wyróżnień w konkur-
sach i festiwalach wokalnych, instrumentalnych 
i kameralnych w kraju i zagranicą.

Koncert rozpoczął dyr. SOK Kuźnica Andrzej 
Karpiński, który powitał wszystkich zebranych 
i zaprosił do wysłuchania i obejrzenia tego niezwy-
kłego widowiska muzycznego słowami: życzę Pań-
stwu , aby dzisiejszy koncert dostarczył wielu pięk-
nych wrażeń, przeżyć, radości, a swoim pogodnym 
nastrojem oraz muzycznym dowcipem wprowadził 
nas w nadchodzący karnawał.

Program koncertu podzielony był na trzy części. 
W części pierwszej mogliśmy wysłuchać znakomite 
wykonania genialnych ponadczasowych utworów 
takich jak Nad pięknym, modrym Dunajem J. Straus-
sa II, Marsz Radetzkyego J. Straussa I, Więc pijmy na 
chwałę miłości z opery La Traviata G. Verdiego. 

Powitanie Nowego Roku z „Noworoczną Galą Operetki”

W części drugiej natomiast zapanowały klimaty 
cygańskie. Wykonawcy w pięknych, kolorowych ko-
stiumach zaprezentowali Czardasza Silvy z operetki 
Księżniczka Czardasza E. Kalmana, czy Czardasza V. 
Montiego. Następnie przenieśliśmy się do Hiszpa-
nii, gdzie zapanowała Aria torreadora z opery Car-
men G. Bizeta i Granada A. Lara. Program zakoń-
czył się wykonaniem utworów Przetańczyć całą noc 
z musicalu My Fair Lady Fr. Loewe oraz O sole mio 
E. Di Capua.

W koncercie wystąpili: Emilia Mikołajczyk - so-
pran, Dominik Sierzputowski - tenor/baryton, 
Emilia Dagil - skrzypce, Małgorzata Janaszek 
- wiolonczela, prowadzenie Gali, scenografia, An-
drzej Janaszek - fortepian, reżyseria, aranżacje 
muzyczne utworów, dyr. artystyczny zespołu Ar-
tes Ensemble.

Na zakończenie pierwszej części koncertu kie-
rownik artystyczny zespołu zaprosił na scenę Bur-
mistrza Cezarego Błacha oraz dyr. suchedniow-
skiej Kuźnicy Andrzeja Karpińskiego, którzy 
złożyli zgromadzonej w sali widowiskowej pu-
bliczności życzenia noworoczne. Natomiast pod-
czas antraktu, w sali lustrzanej wszyscy uczestnicy 
tej uroczystej gali mogli powitać Nowy Rok lamp-
ką szampana.

Mottem koncertu były słowa: Niech wspólna ra-
dość i zabawa towarzyszy nie tylko początkowi No-
wego Roku, ale przeniesie się na wszystkie jego dni. 

W imieniu organizatora koncertu noworoczne-
go życzymy wszystkim mieszkańcom Suchedniowa 
dużo miłości i szczęścia w Nowym Roku 2018.  

Paweł Zubiński

V Orszak Trzech Króli

W sobotę  - w uroczystość Objawienia Pańskiego 
- ulicami 644 polskich miast i 16 za granicą przeszły 
Orszaki Trzech Króli.  W suchedniowskim V Orsza-
ku, który poprowadził ks. Wojciech Marchewka, 
uczestniczyli licznie mieszkańcy miasta, w tym po-
seł Maria Zuba, burmistrz Cezary Błach i zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik, oraz sekretarz 
miasta Ewa Kaniewska.

Po przejściu ulicami miasta Orszak dotarł do ko-
ścioła parafialnego, gdzie odbyło się wspólne śpie-
wanie kolęd z zespołem Sonatina, scholą parafialną 
i chórem Rycerzy Kolumba.

Orszaki mają zachęcać do wspólnego, radosnego 
śpiewania kolęd, ale także do odkrywania bogatej 
tradycji związanej z kolędowaniem, na którą skła-
dają się m.in.: obchodzenie domów z gwiazdą i tu-

roniem, wystawianie jasełek, czy widowiska hero-
dowe. Orszak Trzech Króli to największe na świecie 
uliczne jasełka.

(jaki)



luty 2018 • Gazeta Suchedniowska 11

Suchedniowska
GazetaGazeta

sPort - rekreAcjA

Za nami kolejna edycja Suchedniowskiej Ligi 
Futsalu. Zwycięzcą została drużyna AKS Wzdół 
Rządowy. Puchary i dyplomy najlepszym druży-

nom po ostatniej, IX kolejce, wręczyli burmistrz 
Cezary Błach oraz organizator i koordynator 
rozgrywek Dariusz Kowalik.

Wyniki IX kolejki SLF
Skład Węgla i Papy – Team Spiryt 10 – 1 Ma-

riusz Grzejszczyk 5,5,18,21,23,25,25,27,30, Bar-
tosz Pająk 27 / Patryk Dulęba 13

AKS Wzdół Rządowy zwycięzcą SFF
Piekarnia 1 – Euro Mobil 4 – 0 Piotr Grzejsz-

czyk 10,11,28, Łukasz Jedynak 29 
PMP.sko.pl – Las Palmas 12 – 2 Krzysztof 

Rzeszowski 7,13,15, 21,23,25, 26,29,30, Paweł 
Rzeszowski 2,26, Przemysław Sułek 4 / Pa-
tryk Herman 13, Paweł Gniaździński 22

Drewrut – AKS Wzdół 0 – 2 Dominik Chrza-
nowski 28,30

Drewmar – Abstynenci 0 – 3 Karol Świtow-
ski 10,22, Krystian Szwed 26

Tabela końcowa:
Msc Drużyna Mecze Punkty Bramki
1 AKS Wzdół 9 25 57 – 23
2 Drewrut 9 21 39 – 25
3 Pmp.sko.pl 9 18 48 – 29
4 Skład Węgla i Papy 9 16 46 – 28
5 Euro Mobil 9 13 32 – 30
6 Piekarnia 1 9 12 30 – 31
7 Abstynenci 9 10 27 – 35
8 Drewmar 9 10 21 – 32
9 Las Palmas 9 4 22 – 51
10 Team Spiryt 9 2 19– 55

Królem strzelców został – Krzysztof Rze-
szowski ( PMP.sko.pl ) – 24 bramki.  Najlepsza 
Piątka Ligi: Krzysztof Rzeszowski (PMP.sko.
pl), Piotr Mądzik (Las Palmas), Adam Imiela 
(Drewrut), Dominik Chrzanowski (AKS Wzdół) 
oraz Dawid Dulęba (Euro Mobil).

Dariusz Kowalik
(jaki)

„Puchar Powstańców Stycz-
niowych” w Mostkach

Ś.S.K G. MTBCROSS wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Biegacz Świętokrzyski przy wsparciu Starosty Skarży-
skiego, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Bur-
mistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Dyrektora Święto-
krzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 
zapraszają do udziału w biegowych i rowerowych 
zawodach sportowych o Puchar Powstańców Stycz-
niowych.

W roku 2018 wydarzenie będzie miało dwie  
edycje:

- I Edycja 27 i 28 styczeń w miejscowości Mostki na 
terenie Gminy Suchedniów,

- II Edycja 24 i 25 luty przy Edukacyjno – Rekre-
acyjnym Ośrodku Świętokrzyskich Parków Krajobra-
zowych w miejscowości Niwy na terenie Gminy Da-
leszyce.

Przed Wami sportowe weekendy pełne wrażeń, 
gdzie aktywny człowiek znajdzie coś dla siebie. W so-
botę rowery na ok. 30 kilometrowej leśnej trasie oraz 
kilkukilometrowy intensywny spacer fanów Nordic 
Walking, w niedzielę półmaraton i dyszka oraz Cross-
Duathlon indywidualny oraz nowość - CrossDuathlon 
w sztafecie Men.Woman,Mix,Master100+. Elektro-
niczny pomiar czasu w każdej konkurencji!

Limity uczestników! 
PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA
-  godz. 12.00 – start zawodów rowerowych MTB
-  godz. 12.15 – start zawodów Nordic Walking
- godz.  15.00 – dekoracja zwycięzców
NIEDZIELA
-  godz. 11.00 -  start zawodów biegowych – PÓŁ-

MARATON
-  godz. 11.15  - start zawodów biegowych – DYSZKA
-  godz. 11.30  - start Cross Duathlon i Cross Duathlon 

– sztafeta
-  godz. 14.00  - dekoracja zwycięzców dystansu 

DYSZKA
-  godz. 15.00  - dekoracja zwycięzców dystansu 

PÓŁMARATON
-  godz. 15.30 -  dekoracja zwycięzców CROSS DU-

ATHLON
Pamiątkowe medale dla każdego Finishera!

Ferie z „Kuźnicą”
Zapraszamy do spędzenia ferii 

zimowych razem z SOK Kuźnica. 
W tym roku nasza oferta skła-
da się z różnorodnych warsz-
tatów: muzycznych, plastycz-
nych, historycznych, tanecznych 
czy teatralnych a także wycie-
czek między innymi do kopalni 
w Krzemionkach Opatowskich 
czy Centrum Leonarda Da Vin-
ci - to tylko niektóre propozycje 
przygotowane dla dzieci w cza-
sie ferii. 

Zajęcia odbywać się będą co-
dziennie od poniedziałku 12 lu-
tego do piątku 23 lutego z wyłą-
czeniem weekendu. W każdym 
dniu przygotowane są dwa bloki 
tematyczne trwające 2 godziny, 

pomijając dni kiedy odbywać się będą wycieczki. 
Opłata za udział w feriach przez dwa tygodnie od 
jednego dziecka to 100 zł. Rodzice są zobowiąza-
ni do wcześniejszego zgłoszenia dziecka i opła-
ty, w terminie do 9 lutego lub do wyczerpania 
miejsc. Liczba miejsc ograniczona do 30 uczest-
ników. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłosze-
nia i opłaty przyjmowane są w kasie SOK Kuźnica.
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Wielkie Granie

Po raz kolejny nasi mieszkańcy spisali się wspa-
niale, zebraliśmy w sumie rekordową kwotę 
27.261,44 zł.. Pobiliśmy wyczyn z roku ubiegłe-

go  (w ubiegłym roku zebraliśmy  25.551,41 zł). 
Powyższa suma będzie wyższa, ponieważ Bank 
Spółdzielczy wcześniej wpłacił na konto WOŚP 
1000 zł, a Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębior-
czości 200 zł.

Podczas tej edycji imprezy zbieraliśmy pienią-
dze dla wyrównania szans w leczeniu noworod-
ków. 

26. Finał WOŚP odbył się w suchedniowskiej 
Kuźnicy, gdzie od godziny 16 rozpoczęły się ko-
lorowe występy artystyczne. Było tłoczno, ale 
bardzo radośnie. Imprezę finałową poprowadzi-
ła Agnieszka Włodarczyk – Mazurek. Jako 
pierwsze wystąpiły przedszkolaki z suchedniow-
skiego Przedszkola Samorządowego, które za-
prezentowały dwa tańce Balet oraz Taniec kow-
bojski. Dzieci do występu przygotowały: Monika 
Kamionka, Marta Miernik, Agata Matysek 
oraz Anna Treter – Konefał. 

Następnie na scenie pojawiły się dzieci z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej pod kie-

runkiem Ewy Litwińskiej oraz Joanny Kluba. 
Grupa przedszkolaków Słoneczka zatańczyła do 
piosenki Kraina Lodu. Po nich wystąpiła mło-
da wokalistka z Łącznej Dominika Tokarczyk. 
Kolejnym punktem programu był występ Kata-

rzyny Gaweł oraz Franciszka Kaniowskiego 
z Tumlina prowadzonych przez Katarzynę Klu-
sek, saksofonistę naszej orkiestry dętej. Dalej 
sceną zawładnęły dzieci z suchedniowskiej Trójki 
przygotowane przez Urszulę Piastę – Kuszew-
ską: Gabrysia Pokrzywa, Marysia Moliszew-
ska, Dominika Bator. Potem zaprezentowały 

się dzieci ze Studia Piosenki działającego przy SOK 
Kuźnica: Alicja Młodawska, Nina Gałczyńska, 
Lena Adamczyk, Nikola Świtek oraz Klaudia 
Życińska prowadzone przez Mariolę Pocheć. 

Podczas 26. Finału WOŚP, nie mogło zabrak-
nąć Suchedniowskiej Orkiestry Dętej pod batutą 
mjr Stefana Malinowskiego oraz dwóch grup 

Formacji Tanecznej AXIS 
i Grupy Akrobatycznej 
prowadzonych przez in-
struktora Michała Ośkę. 
Na zakończenie programu 
artystycznego, w drugim 
wejściu mogliśmy posłu-
chać dzieci ze Studia Pio-
senki: Joannę Herman 
i Wiktorię Życińską, Klaudię Życińską oraz 
Aleksandrę Świtek.

 Jak co roku ważnym punktem imprezy była 
aukcja darów przekazanych przez mieszkańców 
Suchedniowa, którą jak zwykle sprawnie po-
prowadził dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński. 
Wśród ponad 80. przedmiotów, wśród których 
znalazły się m.in. monety okolicznościowe prze-
kazane przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, 
torty ufundowane przez Renatę Kaczmarzyk 
oraz Piekarnię Moniki Kozłowskiej, wina i na-
lewki domowej roboty przekazane przez Józefa 
Lasotę, sprzęt AGD podarowany przez Sklep TEL-
DOM Piotra Karbownika, rękodzieło Danuty 
Świerzewskiej, obraz przedstawiający suche-
dniowski Kałamarzyk Jarosława Jędrzejskiego 
zlicytowany za sumę 650 zł oraz grafika Łukasza 
Kutwina za 170 zł, zestaw stołowy przekazany 
przez burmistrza Cezarego Błacha, koszulki Su-
chedniów Naturalnie oraz karnety na mecze Orli-
cza od wiceburmistrza Dariusza Miernika, pod-
koszulki i kubki Nasz Suchedniów od Szymona 
Piasty, plakat kinowy Stars Wars: Last Jedi zlicy-
towany za 140 zł! Oraz wiele innych cennych rze-
czy. W sumie podczas aukcji udało się pozyskać 
sumę prawie 7 tysięcy złotych! 

Pierwszy z darów w po-
staci tortu ufundował bur-
mistrz Cezary Błach i po-
dzielił się nim z obecnymi 
na finale.

26. Finał zakończyło tra-
dycyjnie światełko do nieba 
ufundowane przez suche-
dniowską Kuźnicę.

 Ponadto w czasie finałowej imprezy działał 
sklepik suchedniowskiego Przedszkola Samo-
rządowego, można było wziąć udział w kolejnej 
odsłonie suchedniowskich spotkań z Grami bez 
prądu poprowadzonymi przez Marcina Oba-
rę i Krzysztofa Łakomca. Uczennice suche-
dniowskiej Trójki Alicja Więckowska i Olga 
Andrzejewska zorganizowały loterię z losami, 

Zagraliśmy rekordowo z Jurkiem Owsiakiem
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Wielkie Granie
w której można było wygrać kolorowe pluszaki, 
które wcześniej zebrały wśród znajomych i przy-
jaciół. Kalina Andrzejewska i Asia Więckow-
ska wykonały serduszka z papierowej wikliny 
oraz z masy porcelanowej i także w czasie finału 
otworzyły stoisko, gdzie można było zakupić ta-
kie cudeńka. Dzieci działające przy kole PCK w SP3 
zebrały 400 zł i 50 gr sprzedając ciasteczka, ba-
beczki, pierniki własnoręcznie wykonane. Zebra-
ną kwotę przekazały podczas finału do puszki 
wielkiej orkiestry. Z orkiestrą w suchedniowskim 
finale grała firma AUTO POMOC FALKO, któ-
ra przeznaczyła część dochodu z tego dnia na  
ten cel. 

W sumie na terenie Suchedniowa, Ostojowa 
i Łącznej prowadziło kwestę 44. wolontariuszy 

wyposażonych w puszki, serduszka WOŚP oraz 
identyfikatory. Pragniemy złożyć na ich ręce ser-
deczne podziękowania za ciężką pracę i gorące 
serca, iż pomimo mrozu byli wytrwali podczas 
zbiórki. Do grona tych dzielnych młodych ludzi 
należą: Wojciech Obarski, Daria Czerwińska, 
Izabela Bolechowska, Alicja Sitarz, Oliwia 
Szarek, Norbert Sołkiewicz, Julia Borowska, 
Natalia Kowalska, Piotr Kowalik, Aleksan-
dra Miernik, Małgorzata Barańska, Łukasz 
Tumulec, Aleksandra Kuroś, Natalia Ple-
wa, Klaudia Hutnikiewicz, Amelia Matla, 
Weronika Zięba , Błażej Turski, Emilia Szu-
mielewicz, Alicja Zapała, Natalia Zawisza, 
Aleksandra Świtek, Urszula Markiewicz, 
Izabela Adamiec, Katarzyna Łakomiec, 
Wiktoria Pająk, Natalia Bator, Aleksandra 
Żurawka, Joanna Zięba, Katarzyna Boro-
wiec, Małgorzata Kargul, Paulina Kula, We-

ronika Moskal, Patrycja Przeworska, Maja 
Błaszkiewicz, Julia Mirek, Zuzanna Moskal, 
Daria Dulęba, Kamil Rybka, Aniela Kapusta, 
Lena Kowalik, Kornelia Baran, Oliwia Si-
tarz, Szymon Turski.

Pragniemy również podziękować opiekunom 
wolontariuszy, którzy czuwali nad ich bezpie-
czeństwem oraz prawidłowym przebiegiem 
kwesty: Anita Sołkiewicz, Aneta Łakomiec, 
Magdalena Miernik, Agnieszka Łutczyk.

Ta wyjątkowa impreza nie odbyła by się bez 
wsparcia sponsorów, darczyńców oraz osób, któ-
re pomogły w jej organizacji. Podziękowania kie-
rujemy do:
-  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
- Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Suchedniowie
-  Piekarnia Monika Kozłowska
-  Komisariat Policji w Suchedniowie
-  Samorządowe Przedszkole im. Jana Pawła II 

w Suchedniowie
-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej
-  Sklep TELDOM Piotr Karbownik
-  Firma MAXOL
-  Firma KLEEN-TEX

Dziękujemy dyrekcji, pracownikom oraz in-
struktorom Suchedniowskiego Ośrodka Kultu-

ry Kuźnica: Andrzej Karpiński – dyrektor SOK 
Kuźnica, Maria Styczeń, Agnieszka Mazurek 
– Włodarczyk, Anna Świtek, Monika Pająk, 
Barbara Kwaśniewska, Roman Nieczajew, 
Zenon Juchniewicz, Stefan Malinowski, Mi-
chał Ośka. Za zdjęcia z imprezy dziękujemy Ja-
centemu Kita. Za pomoc podczas licytacji Syl-
wii Garbali. 

Zespołom artystycznym: Orkiestrze Instru-
mentów Dętych pod batutą mjr Stefana Mali-
nowskiego, Formacji Tanecznej AXIS oraz grupie 
akrobatycznej Michała Ośki, Marioli Pocheć.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce 
Komisji, która przeprowadziła rozliczenie zebra-
nych pieniędzy: Anna Świtek, Anita Sołkie-

wicz, Maciej Obarski. Szczególne podziękowa-
nia za pomoc dla Marii Styczeń.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomo-
gły w przygotowaniu i przeprowadzeniu fina-
łowej imprezy, wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali przedmioty do licytacji oraz tym co li-
cytowali. Dziękujemy mieszkańcom miasta i gmi-
ny Suchedniów za hojność, dobre serca oraz chęć 
niesienia bezinteresownej pomocy.

Do zobaczenia za rok :)
Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP

Paweł Zubiński

Wykład pod tym tytułem pro-
fesora Adama Massalskiego 18 
grudnia w Kuźnicy zainauguro-
wano obchody 155. rocznicy wy-
buchu Powstania Styczniowego. 

Jego uczestników, przede 
wszystkim młodzież i nauczycieli z suchedniow-
skich szkół, powitał Daniel Woś, komendant 
Związku Strzeleckiego.

Profesor Adam Massalski wiele miejsca 
w swym wykładzie, popartym prezentacją mul-
timedialną, poświecił okolicznościom wybuchu 
powstania, przedstawił również sylwetkę gen. 

Mariana Langiewicza i jego szlak bojowym. Część 
wykładu poświęcona była wydarzeniom po-
wstańczym w Suchedniowie. 

Organizatorami spotkania byli Związek Strze-
lecki Strzelec oraz Burmistrz Miasta i Gminy Su-
chedniów, patronat honorowy objęła poseł  
Maria Zuba.      (jaki)

„Krwawy rok 1863 nad Kamienną”
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PrZedstAwienie jAselkowe

Choć pamięć ulotna, trudno oderwać myśli od 
wspomnień spotkania przed świętami Bożego 
Narodzenia, które odbyło się w piątek 22 grud-
nia w SSP w Ostojowie. Odbyła się wtedy premie-
ra Jasełek 2018. Później jasełka przedstawiono 
również w kościele parafialnym w ostojowie, a 25 
stycznia na scenie Kuźnicy.

Niepowtarzalność chwili stworzył cały zespół 
ludzi inspirowanych pomysłami Ewy Pająk, te-
atralnej i filmowej aktorki. Opracowanie scena-
riusza na podstawie Kolęd i Pastorałek Wandy 
Chotomskiej, choreografii oddającej emocjonal-
ność, taneczność, szycie kostiumów dla trzydzie-
stu aniołków, modelowanie gwiazd kolędników, 
gromadzenie i tworzenie rekwizytów wymagało 
mistrzowskiej współpracy zespołu pracowników 
szkoły, rodziców i przyjaciół. Dlatego warto choć 
wspomnieć ich nazwiska, by w tej skromniej for-
mie wyrazić słowa wdzięczności za podążanie we 

wspólnym kierunku z radością emanującą na in-
nych. Dziękujemy Nauczycielom SSP w Ostojowie: 
dyrektor Joannie Piaście-Siechowicz, Monice 
Wojteczek, Magdalenie Borowiec, Magda-
lenie Miernik, Hannie Miernik,  Agnieszce 
Brzezińskiej, Monice Kwapisiewicz, Justy-
nie Prusek, Małgorzacie Miernik-Kłys, Bo-
żenie Kaniewskiej, Gabrieli Karpińskiej, 
Agnieszce Witczak, Edycie Sputo, Katarzy-
nie Michcie-Połeć, Joannie Jabłońskiej, księ-
dzu Sławomirowi Molendowskiemu, Krzysz-
tofowi Piątkowi, Jackowi Działkowi.

Dziękujemy także uczniom: z klasy przed-
szkolnej: Hannie Chrząszcz, z klasy 0: Gabry-
si Turskiej, Wiktorii Nowak, Jakubowi Pia-

Jasełka 2018 – „Kolędy i pastorałki” Wandy Chotomskiej w Ostojowie
ście, Tatianie Cwale, Zuzannie Połeć; z klasy 
pierwszej: Kornelii Bujnowskiej, Dawidowi 
Grudniewskiemu, Ewie Pajek, Julii Pasz-
kiel, Oliwii Pawelec, Oskarowi Pawelec, 
Nataszy Przeorskiej, Oliwii Twórz, Wiktorii 
Piwowarczyk; z klasy drugiej: Oliwii Obarze; 
z klasy trzeciej: Zuzannie Moskal, Anieli Ka-
puście, Wiktorii Żołądek, Julii Mirek, Alek-
sandrze Miernik; z klasy czwartej: Julii Fąfa-
rze, Amelii Kinsman, Zuzannie Chrząszcz, 
Milenie Tsaturyan; z klasy szóstej: Szymono-
wi Turskiemu, Filipowi Drozd, Lenie Kowa-
lik, Wiktorii Zaród, Rodzicom.

Serdeczne wyrazy podziękowania składamy 
paniom: Monice Cwale, Annie Niemczyk, Ur-

szuli Niemczyk, Marii Pajek, Anecie Pawe-
lec, Anecie Szustak, Kristine Manucharyan, 
Magdalenie Kinsman, Katarzynie Wojtasiń-
skiej oraz panom: Woj-
ciechowi Połeciowi, 
Michałowi Nowakowi 
a także Ilonie Pierzak 
– Bujnowskiej i Marci-
nowi Bujnowskiemu, 
Paulinie Flasińskiej-
Grudniewskiej i Mi-

rosławowi Grudniewskiemu i Małgorzacie 
i Krzysztofowi Chrząszczom, jak również pra-
cownikom: Marii Kuszewskiej, Elżbiecie Sa-
dowskiej, Jolancie Dulębie, Anecie Szustak, 
Helenie Kutwin, Lidii Zatorskiej, Beacie 

Działak, Edycie Kwaśniewskiej, Panu Alek-
sandrowi Dulębie

Podziękowania kierujemy do Przyjaciół Szko-
ły: Marii Kijowskiej, Alicji Wikło oraz Wło-
dzimierza Ciszka, Piotra Fitasa, Andrzeja 
Karpińskiego, Marcina Sadko, Piotra Bed-
narczyka, Mateusza Jeziorskiego, Koła 
Gospodyń Wiejskich przy Domu Kultury 
w Mostkach.

Atmosferę wzbogacił zapach pieczonych przez 
uczniów w każdej klasie świątecznych pierników 
i wigilijnego chleba. Nawet dekoracja stołów bia-
łym obrusem, jodłą, jabłkiem i płomieniem świe-
cy tworzyła przestrzeń do oddania się nastrojo-
wi słów, muzyki i tańca wypełniającego szkolną 

scenę. 
Licznie zgromadzeni Rodzice i Go-

ście w osobach  Burmistrza MiG Su-
chedniów Cezarego Błacha, Rad-
nych Rady Miejskiej w Suchedniowie 
–  Małgorzaty Stępień, Krzysztofa 
Adamca i Marcina Pałaca, Inspek-
tora od Spraw Edukacji Beaty Kaszu-
by, Elżbiety Michty, emerytowanych 
nauczycieli – Alfredy Szczepanik, 

Anny Brzezińskiej, Haliny Kowalik, Stanisła-
wy Wikło, Anny Malinowskiej - poddali się na-
strojowi chwili. 

Ostatnie słowa Kolędy dla 
nieobecnych autorstwa Szy-
mona Muchy a’cappella 
rozpaliły serca, czego wy-
razem były płonące zimne 
ognie zapalone od Betlejem-
skiego światełka wniesione-
go przez harcerzy: Mikołaja 

Wojtasińskiego, Marię Obarę i Zofię Obarę. 
Na załączonych zdjęciach widzimy całość 

przedsięwzięcia, ale nie możemy poczuć tej at-
mosfery, którą dopełnia ruch, muzyka, emocje.
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w trójce

Pierwszaki z ,,Trójki” najsym-
patyczniejsze w powiecie.

 Akcja ,Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szko-
ły jest od 15 lat organizowana przez Echo Dnia. 
Zwieńczeniem akcji jest prezentacja wszystkich 
pierwszaków i  plebiscyt na najsympatyczniejszą 
klasę pierwszą.

W tym roku pierwszoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 zdobyły złoto i srebro!!!

Z dumą informujemy, że najsympatyczniejszą 
klasą w powiecie skarżyskim została klasa Ia –
wychowawczyni Marta Włodarczyk a klasa Ib 
- wychowawczyni Ewa Jędrzejska znalazła się 
na drugim miejscu.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest wycieczka do 
Bałtowa, a za drugie zaproszenie do Galerii Koro-
na na wybrany film lub bajkę oraz godzina zaba-
wy w bawialni Czary Mary.

Bardzo, bardzo serdecznie pragniemy podzię-
kować wszystkim, którzy oddali głosy na na-
sze dzieciaki. Szczególnie dziękujemy Rodzicom 
pierwszoklasistów. Państwa zaangażowanie, 
współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami 
jest wzorcowa.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
Niech się śmieją i będą szczęśliwe! 
Dyrekcja szkoły

Ewa Jędrzejska, wych. klasy Ib
Marta Włodarczyk, wych. klasy Ia

Wigilia w SSP nr 3
Boże Narodzenie to szczególny czas dla Polaków, ze 

względu na religijny, a także rodzinny charakter tego 
święta. Wieczerza wigilijna, oraz same przygotowa-
nia do niej wyglądają dziś zupełnie inaczej niż to mia-
ło miejsce  w XVIII czy XIX wieku. Warto zatem poznać 
dawne zwyczaje i wierzenia mieszkańców wsi kielec-
kiej związane z tym świątecznym czasem.

Uczniowie klas O-III Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Suchedniowie spotkali się 21 grud-
nia 2017r. na  niezwykłej wigilijnej wieczerzy, pa-
miętającej czasy dzieciństwa naszych pradziadków. 
W te odległe czasy przeniosła uczestników spotkania 
mama Jowity z kl. II –Agnieszka Włodarczyk-Ma-
zurek, która z wykształcenia jest historykiem sztu-
ki.  Barwne opowieści  naszego gościa o wierzeniach, 
obrzędach i zwyczajach wigilijnych na wsi pozwoliły 
dzieciom poczuć atmosferę jaka panowała w tradycyj-
nej, chłopskiej izbie w okresie przygotowań do kola-
cji wigilijnej i dostarczyły wielu informacji o tym cu-
downym, magicznym dniu. Dzieci dowiedziały się  iż 
nasi przodkowie wierzyli, że tego dnia, kiedy rodzi się 
Chrystus i jednocześnie przesila się ciemność zimowa 

w całej przyrodzie dzieją się cuda: kwiaty na chwilę 
rozkwitają pod śniegiem, woda w studniach i stru-
mieniach nabiera leczniczych właściwości, a zwie-
rzęta mówią ludzkim głosem. Pani Agnieszka pod-
kreśliła wagę obowiązujących w tym dniu zakazów 
i nakazów, których nieprzestrzeganie miało skutko-
wać w następnym roku – stąd powiedzenie Jaka wi-
gilia, taki cały rok.

Po wysłuchaniu opowieści o wierzeniach wigilij-
nych naszych pradziadków szkolny łącznik zamienił 
się w prawdziwą, wiejską izbę, a to za sprawą wycho-
wawczyń klas 0 – III, które na tę okoliczność zgroma-
dziły tam stare przedmioty, których używały nasze 
babcie i prababcie. Była prawdziwa maselnica, skopek 
na mleko, przetak, lampa naftowa, moździerz, glinia-
ne garnki, miski i wiele innych przyborów kuchen-
nych. Wtedy nastąpił najbardziej oczekiwany przez 
uczniów moment strojenia izby i ubierania wigilijne-
go stołu. Dzieci  ze wszystkich klas miały możliwość 
aktywnie uczestniczyć w tych świątecznych przygo-
towaniach: ustawiły w rogach izby prawdziwe snop-
ki słomy symbolizujące dobre plony w nowym roku, 
położyły pod stołem kosę, aby krety czy inne szkod-

niki „roli nie psuły”, obwiązały nogi stołu sznurem, 
aby chleb trzymał się domu, rozścieliły na stole sianko 
i przykryły go  lnianym, białym obrusem - dokładnie 
tak, jak to było przed wiekami. Na stole w centralnym 
miejscu pojawił się chleb i opłatek, a na obrusie rozsy-
pano ziarna grochu, maku i soczewicy.

Innym przypomnianym przez p. Agnieszkę wigi-
lijnym zwyczajem było ubieranie podłaźniczki. Dzieci 
z zapałem wieszały na gałązkach jodły jabłka, orze-
chy, pierniczki i papierowe ozdoby – dawniej wierzo-
no, że wisząca pod sufitem podłaźniczka chroni dom 
od nieszczęść, zapewnia dostatek, zgodę i miłość 
w rodzinie.    

 Na wigilijnym stole nie zabrakło najważniejszych 
postnych potraw, które własnoręcznie przygotowa-
ły wychowawczynie klas młodszych. Była tam zupa 
grzybowa, barszcz czerwony, kluski z makiem, kasza 
jaglana ze śliwkami, fasola ze śliwkami, kutia, mako-
wiec i tradycyjny kompot z suszonych owoców.

Wraz z nadejściem pierwszej gwiazdki, symboli-
zującej gwiazdę betlejemską przy świątecznie zasta-
wionym stole zgromadzili się goście: dyrektor Izabe-
la Głowala – Działak, wicedyrektor Renata Wikło, 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek i przedstawiciele 
uczniów z każdej klasy. Było również miejsce dla du-
szy z zaświatów - dziś nakrycie dla niespodziewane-
go gościa. Pani Dyrektor złożyła wszystkim zebranym 
ciepłe, świąteczne życzenia. Tradycyjnie po opłatku 
i życzeniach wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy, 
by delektować się wigilijnymi potrawami.

Spotkanie uświetniły polskie kolędy i pastorałki, 
w tym jedna z najstarszych kolęd W żłobie leży i Pieśń 
o Narodzeniu Pańskim znana jako Bóg się rodzi, nazy-
wana królową polskich kolęd.

Uroczystość ta wprowadziła wszystkich w świą-
teczny, serdeczny i wzruszający nastrój zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia i okazała się swoistą 
lekcją historii, dzięki której kultywuje się tradycje na-
szych dziadów i pradziadów.

Pragniemy serdecznie podziękować Agnieszce Wło-
darczyk-Mazurek za poświęcony czas i podzielenie się 
wiedzą na temat tradycji naszych przodków, dzięku-
jemy paniom wychowawczyniom, które postarały się, 
aby wigilijny stół zastawiony był pysznymi potrawa-
mi. Podziękowania kierujemy również do Katarzyny 
Bober za zaangażowanie i przygotowanie sianka, sło-
my i drzewka na podłaźniczkę.
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III miejsce-Gabriela Chłopek kl. II
Wyróżnienie-Oliwa Obara kl. I i Oskar Pawe-

lec kl. I
Dziękujemy Radzie Rodziców za tę inicjatywę 

oraz uhonorowanie zwycięzców pamiątkowymi 
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Ze zgromadzonych prac zorganizowana została 
wystawa. Wszystkie ozdoby znalazły nabywców. 
Pozyskane środki finansowe ze sprzedaży ozdób 
bożonarodzeniowych zasiliły konto Rady Rodzi-
ców i zostały przeznaczone na zakup materiałów 
plastycznych do świetlicy szkolnej.

w ssP ostojów

Dzień Babci i Dziadka w SSP 
w Ostojowie

„Z całą salą śpiewam z Wami…” - parafraza 
tekstu piosenki Jana Tadeusza Stanisławskiego 
w kompozycji Urszuli Rzeczkowskiej z roku 1968, 

która została rozpowszechniona dzięki Jerzemu 
Połomskiemu, stała się myślą przewodnią uro-
czystego spotkania ponad 160 Babć i Dziadków 
naszych Uczniów 18 stycznia br. 

Poznanie stylu muzyki i kultury lat młodo-
ści Dziadków stało się celem przedsięwzięcia, 
które realizowane z ogromnym zaangażowa-

niem uczniów, nauczycieli i rodziców, uświetniło 
wspólnie spędzony czas.

W tym roku zdecydowaliśmy się udoskonalić 
umiejętność bezpośrednich lub telefonicznych 
zaproszeń z zachowaniem grzecznościowych 
form językowych: Szanowna Babciu, Szanow-
ny Dziadku, zechciej przyjąć zaproszenie na uro-
czystość, którą wspólnie z Tobą chcę celebrować 
– z bijącym sercem zapraszały Wnuczki i Wnu-
kowie. Dziadkowie licznie zagościli w progach 
naszej szkoły i sala gimnastyczna zamieniła się 
w ogromną kawiarenkę, w której piosenka Je-
rzego Połomskiego zainaugurowała spotkanie. 
Uczniowie kolejno, od najmłodszych, prezento-
wali piosenki: Sławy Przybylskiej Powróćmy jak za 

Nastrój grudniowych dni tworzą przygotowa-
nia naszego otoczenia do świąt. Ważnymi ele-
mentami są ozdoby, zwłaszcza te przygotowy-
wane wspólnie w rodzinie. Taka tradycja buduje 
poczucie więzi, a efekty w postaci ozdób upięk-
szają i budują wspomnienia. W dni poprzedzające 
Święta Bożego Narodzenia  odbyło się ogłoszenie 
wyników  konkursu dla uczniów na najpiękniej-
sza ozdobę bożonarodzeniową, który został zor-
ganizowany przez Radę Rodziców działającą przy 
Szkole Podstawowej w Ostojowie. 

Uczniowie mieli za zadanie wykonać ozdobę 
bożonarodzeniową. Mogli posłużyć się dowol-
ną techniką, preferowane było użycie materia-
łów naturalnych, tj.: drewna, sznurka, suszonych 
owoców, papieru, różnego rodzaju ziarna itp. 
Uczestnicy wykazali się twórczością i wyobraźnią, 
zaskakując organizatorów. Ozdoby zostały wyko-
nane ręcznie, samodzielnie, z niewielką pomocą 
osób dorosłych w pierwszej kategorii wiekowe 
(przedszkole i zerówka). Stosowane były tech-
niki mieszane. Z elementów natury uczniowie 
kreowali bombki, stroiki, aniołki i najróżniejsze 
elementy do ozdobienia świątecznego drzewka, 
domu i ogrodu. Wszystkie ozdoby wzięły udział 

w konkursie. Komisja konkursowa przy ocenie 
kierowała się pięcioma kryteriami: oryginalność, 
pomysłowość, stopień trudności, estetyka wyko-
nania pracy, ogólny wyraz artystyczny, zastoso-
wanie elementów ekologicznych. Podczas świą-
tecznego apelu przedstawiciele Rady Rodziców: 
Patrycja Nowak, Magdalena Kowalik, Paulina 
Grudniewska ogłosiły wyniki, które w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych przedstawiają 
się następująco: 
Oddział przedszkolny i zerówka

I miejsce - Gabriela Turska kl.,,0”
II miejsce- Wiktoria Nowak kl.,,0”
III miejsce- Maja Mirek kl.,,0”

Uczniowie klas I-III 
I miejsce-Kornelia Bujnowska kl. I
II miejsce-Zuzanna Moskal kl. III

dawnych lat, Kasi Sobczyk Nie bądź taki szybki Bill, 
Jerzego Połomskiego, Bo z dziewczynami nigdy 
nie wie się, Czerwonych Gitar Kto za tobą w szko-
le ganiał?, Danuty Rin Kto ma tyle wdzięku, co ja, 
Alibabek Kapitańskie tango, Kasi Sobczyk Trzyna-
stego, Skaldów Wszystko mi mówi, że mnie ktoś 
pokochał,  Andrzeja Rosiewicza Czy czuje pani cza-
czę?. Wykorzystanie playbacku (jak za dawnych 
lat) wzmocniło akustyczną stronę uroczystości, 
a uczniom dodało pewności siebie. Toteż, styli-
zując się (zgodnie z zasadami programu Twoja 
twarz brzmi znajomo) w każdym szczególe stroju, 
makijażu, gestu, ruchów i aranżacji scenicznej za-
chwycili widzów i rozbudzili wewnętrzną radość 
chwili spędzonej w gronie szkolnej społeczności. 

Niecodziennym pomysłem zbiórki zdekom-
pletowanych serwisów kawowych i filiżanek 
wzbogaciliśmy wystrój stołów, by kawa czy her-
bata smakowały jak w domu. Na podkreślenie 
zasługują pieczołowicie przygotowywane kar-
nety z tekstem piosenki i życzeniami dla Uko-
chanych Dziadków wypisanymi ręką Wnuczki/
Wnuka, wręczone na pamiątkę wspólnie spędzo-
nych chwil.

Konkurs na najpiękniejsza ozdobę bożonarodzeniową w SSP w Ostojowie
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H  A R M O N O G R A M
dyżurów radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawach skarg i wniosków mieszkańców

od stycznia 2018r. do czerwca 2018r., w każdy poniedziałek roboczy, w godzinach 14:30 - 16:00
w siedzibie Rady Miejskiej ul. Fabryczna 5

Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej w Suchedniowie
raz w m-cu w piątek roboczy (wg. zestawienia) w godzinach 14:30 - 15:30

Lp. Nazwisko i imię radnego Data dyżuru
1.  Mirosław OBARA 08.01.2018r.

2.  Małgorzata STYCZEŃ
 Przewodnicząca Rady Miejskiej 12.01.2018r.

3.  Łukasz GAŁCZYŃSKI
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

15.01.2018r.

4.  Sebastian ODELSKI 22.01.2018r.

5.  Krzysztof ADAMIEC
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 29.01.2018r.

6.  Marcin PAŁAC 05.02.2018r.

7.  Małgorzata STYCZEŃ
 Przewodnicząca Rady Miejskiej 09.02.2018r.

8.  Łukasz GAŁCZYŃSKI
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 12.02.2018r.

9.   Lidia PIKULSKA 19.02.2018r.

10.  Krzysztof ADAMIEC
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 26.02.2018r.

11.  Paweł SŁOMA 05.03.2018r.

12.  Małgorzata STYCZEŃ
 Przewodnicząca Rady Miejskiej

09.03.2018r.

13.  Łukasz GAŁCZYŃSKI
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 12.03.2018r.

14.  Małgorzata STĘPIEŃ 19.03.2018r.

15.  Krzysztof ADAMIEC
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 26.03.2018r.

16.  Krzysztof ŚLĘZAK 09.04.2018r.

17.  Małgorzata STYCZEŃ
 Przewodnicząca Rady Miejskiej 13.04.2018r.

18.   Łukasz GAŁCZYŃSKI
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 16.04.2018r.

19.  Eugeniusz ZEGADŁO 23.04.2018r.

20.  Krzysztof ADAMIEC
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 30.04.2018r.

21.  Lidia FRĄTCZAK 07.05.2018r.

22.  Małgorzata STYCZEŃ
 Przewodnicząca Rady Miejskiej 11.05.2018r.

23.   Łukasz GAŁCZYŃSKI
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 14.05.2018r.

24.  Ewa GAŁCZYŃSKA 21.05.2018r.

25.  Krzysztof ADAMIEC
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 28.05.2018r.

26.  Waldemar KROGULEC 04.06.2018r.

27.  Małgorzata STYCZEŃ
 Przewodnicząca Rady Miejskiej 08.06.2018r.

28.  Łukasz GAŁCZYŃSKI
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 11.06.2018r.

29.  Małgorzata KUSZEWSKA 18.06.2018r.

30.  Krzysztof ADAMIEC
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 25.06.2018r.

W sprawach szczególnej wagi, kontakt z Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącymi i Radnymi Rady 
Miejskiej  (poza terminarzem dyżurów) jest możliwy za pośrednictwem pracownika Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu MiG, tel. 41 25 43 246; 41 25 43 186  wew. 41.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr  Małgorzata Styczeń

Harmonogram bezpłatnej po-
mocy prawnej w Suchedniowie

Punkt w naszym mieście funkcjonuje w Suche-
dniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica przy ul. Bo-
dzentyńskiej 18, 26-130 Suchedniów,  tel. 41/24-
43-094. Punkt jest prowadzony przez organizację 
pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie 
ofert – Stowarzyszenie Bezpieczny Dom z siedzibą 
w Kielcach.

Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek  - godz. 900 - 1300 
Wtorek  - godz. 1300 - 1700 
Środa  - godz. 900 - 1300 
Czwartek  - godz. 1300 - 1700 
Piątek   - godz. 1000 - 1400 



Gazeta Suchedniowska • luty 201818

Suchedniowska
GazetaGazeta

ENGLISH? WHY NOT. 
 
          Ekologia, ochrona przyrody (environmental 
protection) to terminy bardzo dobrze znane każdemu. 
Gleba, powietrze, woda stają się coraz bardziej 
zanieczyszczone, a to za sprawą działalności człowieka. 
Rosną góry śmieci (rubbish) na wysypiskach (landfill). 
 

 
Żaden zakątek Ziemi nie jest pozbawiony zanieczyszczeń 
(pollution).  Wydawać by się mogło, że Antarktyda to 
dziewiczy region, ponieważ nie ma tam stałych 
mieszkańców oprócz stacji badawczych i nielicznych 
turystów. Nic bardziej mylnego.  Niskie temperatury 
powodują, że materiały organiczne nie rozkładają i latami 
mogą zaśmiecać środowisko, a kawałki plastiku znajdujące 
się na lodzie pokazują, jak daleko rozprzestrzenia się 
zanieczyszczenie, którego głównym źródłem jest działalność 
człowieka w innych częściach świata.  
          Dużym problemem dla środowiska jest globalne 
ocieplenie (global warming), spowodowane dużą 
koncentracją dwutlenku węgla (carbon dioxide)  w 
atmosferze, który zatrzymuje promienie słoneczne przy 
powierzchni Ziemi. Jest to tzw. efekt cieplarniany 
(greenhouse effect). 

          
          Człowiekiem, który zwrócił na to uwagę - i to w 
bardzo oryginalny sposób - jest Lewis Pugh, określany 
mianem najbardziej ekstremalnego pływaka świata. 
Zamieszkujący w RPA, a pochodzący z Wielkiej Brytanii 
pływak, dokonał niezwykłego wyczynu. Pokonał  dystans 1 
kilometra w wodach  bieguna północnego, gdzie temperatura 
wody wynosi -1,7 ℃. W tej temperaturze woda nie zamarza 
tylko dlatego,że jest zasolona. W wielu wystąpieniach Lewis 
opowiada jak się do tego przygotowywał, jak musiał nabrać 
masy ciała, aby ochronić się przed zimnem i - na koniec - jak 
długo dochodził do siebie. Na youtube można znaleźć film z 
tego wyczynu. Jest to coś fantastycznego i niepojętego, jak 
człowiek może być zdeterminowany i pokonywać 
ograniczenia. Trzeba to koniecznie zobaczyć. 

 
 
 
 
Lewis pragnął zwrócić uwagę opinii publicznej na to jakie 
zagrożenie dla ludzi i zwierząt niesie ocieplanie się klimatu. 
Nawet na Antarktydzie istnieją gatunki zagrożone 
wyginięciem (endangered species), w związku ze wzrostem 
temperatury. Są to między innymi pingwiny królewskie. 
          Zasoby naturalne (natural resources) powoli się 
wyczerpują i następuje zwrot ku energii odnawialnej 
(renewable energy), a między innymi energii słonecznej 
(solar energy). Obecnie 1 mld ludzi na świecie  nie ma 
dostępu do elektryczności, z czego połowa zamieszkuje 
Afrykę. Stąd projekt, aby właśnie w Zachodniej Afryce 
wybudować przy wsparciu UE największą słoneczną 
elektrownię. Brak energii elektrycznej bardzo hamuje rozwój 
tego regionu. 
          Suchedniów jest pięknie położony, otoczony ze 
wszystkich stron  lasami, jesteśmy taką enklawą, gdzie 
powietrze powinno być czyste. A jednak tak nie jest. 
Zwłaszcza w zimowe miesiące nad miasteczkiem unosi się 
smog i to smog, do którego sami się przyczyniamy. Pomimo 
tego, że regularnie odbierane są śmieci, niektórzy palą w 
piecach plastikami. Do tego dochodzą spaliny samochodowe 
(exhaust fumes). Czy jest to oszczędność? Z pewnością nie. 
Wchodzące w skład smogu związki chemiczne,  takie jak: 
benzen, ołów i inne zawieszone pyły stanowią zagrożenie dla 
zdrowia człowieka. Według danych Światowej Organizacji  
 

 
Zdrowia (World Health Organization), zanieczyszczenia 
powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. 
W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie. W dużych 
miastach mieszkańcy zaczynają chodzić w maseczkach,  czy 
i my będziemy do tego zmuszeni?... 
If you have you enjoyed  my article, you can send me your  
opinion and remarks to this address: 
MargaretTeacher11@gmail.com 

environmental protection – ochrona środowiska 
rubbish – śmieci  
landfill – wysypisko śmieci  
pollution – zanieczyszczenie 
global warming – globalne ocieplenie 
carbon dioxide – dwutlenek węgla 
greenhouse effect – efekt cieplarniany 
endangered species – zagrożone gatunki 
natural resources – zasoby naturalne 
renewable energy – energia odnawialna 
solar energy – energia słoneczna 
exhaust fumes – spaliny 
World Health Organization – Światowa Organizacja 
Zdrowia 
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Pracownicy w aptece 
w latach 1951-1983

W dniu 3 września 1952 roku prow. farm. Stefan 
Górbiel został zwolniony ze stanowiska kierownika 
apteki, a to stanowisko objęła pomocnik aptekarski 
Maria Sułek i piastowała je do dnia 30 maja 1982 
roku, zaś Stefan Górbiel otrzymał etat receptariusza.

W wyniku zwiększania czynności apteki, koniecz-
ności sporządzania  zestawień i zwiększania się sta-
le księgowości, zaszła konieczność zatrudnienia 
księgowej. Najpierw, od 1 kwietnia 1952 roku do 30 
kwietnia 1953 roku stanowisko to piastowała Zofia 
Szostkiewicz z d. Sztolcman, która z zawodu była na-
uczycielką.

Opisując historię Apteki przy ul. Bodzentyńskiej 
nie sposób pominąć jej personelu. Pora na lata 1951-
1983.

Magistrowie farmacji i równorzędni:
*Stefan Górbiel - kierownik apteki (do 30 września 
1952 roku), receptariusz (do 31 sierpnia 1954 roku)
*Maria Sułko - pracownik apteki (do 3 września 1952 
roku), kierownik apteki (do 3 listopada 1982 roku)
*Stefania Górbiel - pracownik (11 lipca 1952 - 27 
kwietnia 1962), zastępca kierownika (27 kwietnia 
1962 - 31 grudnia 1982 roku)
*Józef Włodarczyk - technik (15 sierpnia 1951 - 31 
sierpnia 1962 roku)
*Barbara Sztando - technik (1 grudnia 1954 - 31 
grudnia 1982 roku)
*Alina Zdanowska, mgr farmacji
*Anna Szumielewicz - technik (21 kwietnia - 20 
czerwca 1958 roku)
*Barbara Pękala - referent finansowy (1958-1988)
*Maria Krokiewicz, technik
*Barbara Odelska - technik (1 października 1958 - 10 
lipca 1959 roku)
*Klaudia Bielnicka - technik w okresie letnim 1958, 
1961, 1962
*Henryka Urbaczka, mgr farmacji
*Janusz Niedziałek - zastępstwo kierownika (1 maja - 
1 października 1959 roku)
*Maria Grzędowicz - zastępstwo kierownika ( 2 
kwietnia - 28 maja 1960)
*Janina Marzec - zastępstwo kierownika (wrzesień 
1960 roku)
*Barbara Sokołowska - technik (16 września 1960 - 
30 kwietnia 1964 roku)
*Pelagia Szczepańska - zastępstwo kierownika (2 - 24 
maja 1961)
*Wanda Nowak - zastępstwo kierownika (sierpień 
1961 roku)
*Barbara Pałgan - technik (16 lipca 1962 - 1 listopada 
1963 roku)

*Irena Zaręba - zastępstwo kierownika (sierpień 
1964 rok)
*Genowefa Nowakowska - (1 października 1968 - 28 
lutego 1973 roku)
*Zofia Bałchanowska - technik (1 września 1969 - 1 
lutego 1974 roku)
*Łucja Kowalczyk - technik (1 września 1969 - 31 lipca 
1970 roku)
*Wanda Papros, technik
*Anna Siuda - technik (listopad 1969 roku)
*Barbara Zielińska - technik na zastępstwa urlopowe
*Regina Chrzęszczyk (1 września 1970 - 31 grudnia 
1982 roku)
*Elżbieta Bilska - (1 października - 1 lutego 1974 roku)
*Barbara Ślęzak - (1 października 1970 - 17 września 
1973 roku)
*Anna Kowalska, mgr farmacji
*Anna Sierawska, mgr farmacji
*Tadeusz Piłat - (15 kwietnia 1972 - 31 grudnia 
1975 roku)
*Andrzej Banaś - technik (1 sierpnia 1973 - ?)
*Jolanta Kaźmierska - (1 grudnia 1973 - ?)
*Eligiusz Staniszewski, mgr farmacji
*Łucja Adamska - (21 października 1974 - 1 marca 
1976 roku)
*Alicja Berus, mgr farmacji
*Elżbieta Sokołowska - technik (15 września 1975 - 1 
lipca 1977 roku)
*Sabina Wąsik - technik (1 listopada 1975 - 11 paź-
dziernika 1976 roku)
*Wiesława Krogulec - technik (1 listopada 1975 - 20 
marca 1982 roku)
*Bogumiła Wójciak - (1 listopada 1976 - 31 paździer-
nika 1979)
*Maria Smęder - (1 listopada 1976 - 12 listopa-
da 1980)
*Teresa Wikło - technik (1 maja 1977 - ?)
*Andrzej Sułko - młodszy asystent, zastępca kierow-
nika, kierownik apteki (od 1 czerwca 1979 - 31 grud-
nia 1982 roku)
*Bogusława Nowak - technik (15 grudnia 1980 - 31 
grudnia 1982 roku)
*Joanna Grabowska - młodszy asystent (1 grudnia 
1981 - ?)
*Barbara Pokrzywka - technik (1 lutego 1983 - ?)
*Jolanta Dziarmaga - technik (1 marca 1983 - ?)

oraz personel pomocniczy:
*Zofia Staszewska (9 stycznia 1951 - 15 czerwca 
1958 roku)
*Maria Janicka (1951 -?)
*Alicja Sokołowska (16 czerwca 1958 - ?)
*Janina Żurawka (16 czerwca 1962 - 21 sierpnia 1963)
*Helena Majewska (16 maja 1963 - 15 czerwca 1970)
*Jadwiga Obara (16 maja 1963 - 29 czerwca 1978)
*Barbara Komar (21 sierpnia 1963 - ?)

*Anna Zelke (1970 - 1971)
*Leokadia Krogulec (1 czerwca 1971 - 5 październi-
ka 1978)
*Elżbieta Sokołowska (1 grudnia 1977 - 30 czerw-
ca 1978)
*Grażyna Kwaśniewska (1978 - 1980)
*Maria Odzimek (1 lipca 1976 -)
*Janina Brzezińska (1 października 1978 - )
*Danuta Krzemińska (1980)
*Halina Jedynak (20 sierpnia 1980 - )
(Nasz Suchedniów z 24 lutego 2015 r.)

Komitet Obywatelski
W przeddzień wybuchu I Wojny Światowej pojawi-

li się w Suchedniowie emisariusze „Strzelca” i Józefa 
Piłsudskiego, znani i wysoko cenieni na innych tere-
nach: Stefania Szpołowska, Wanda Filipkowska-Peł-
czyńska, Stanisław „Tetera” Długosz i sam twórca 
skautingu w Polsce - Andrzej Małkowski. Zatrzymy-
wali się najczęściej w domu Antoniego Wędrychow-
skiego i Wandy Kosińskiej. Rozmawiali z ludźmi wpły-
wowymi i przygotowywali ich do działania w czasie 
zbliżającej się wojny.

Z chwilą wybuchu wojny 1 sierpnia 1914 roku 
i opuszczeniu Kielecczyzny przez Rosjan zaczął tu 
działać Komitet Obywatelski w składzie: dr Witold 
Poziomski, przewodniczący oraz Karol Burdziński, 
Jan Gajzler, Wanda Kosińska, Janina i Wanda Maru-
sieńskie, Józefa Ożdżeńska, Adam Pajek, Bronisław 
Szumilewicz, Trzebińscy, Wędrychowscy, Wigurowie 
i inni jako członkowie. Do ich obowiązków należało 
utrzymanie porządku w osadzie, prowadzenie agi-
tacji za wstępowaniem do organizacji zbrojnych, 
wreszcie zaopatrzenie zgłaszających się ochotników 
w mundury, broń, a czasem i konia. Magazyn mun-
durowo-prowiantowy zorganizowano w młynie Jó-
zefy Ożdżeńskiej na Jędrowie.
(Nasz Suchedniów z 25 lutego 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

Wanda Kosińska
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roku), kierownik apteki (do 3 listopada 1982 roku)
*Stefania Górbiel - pracownik (11 lipca 1952 - 27 
kwietnia 1962), zastępca kierownika (27 kwietnia 
1962 - 31 grudnia 1982 roku)
*Józef Włodarczyk - technik (15 sierpnia 1951 - 31 
sierpnia 1962 roku)
*Barbara Sztando - technik (1 grudnia 1954 - 31 
grudnia 1982 roku)
*Alina Zdanowska, mgr farmacji
*Anna Szumielewicz - technik (21 kwietnia - 20 
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*Barbara Ślęzak - (1 października 1970 - 17 września 
1973 roku)
*Anna Kowalska, mgr farmacji
*Anna Sierawska, mgr farmacji
*Tadeusz Piłat - (15 kwietnia 1972 - 31 grudnia 
1975 roku)
*Andrzej Banaś - technik (1 sierpnia 1973 - ?)
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*Janina Brzezińska (1 października 1978 - )
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*Halina Jedynak (20 sierpnia 1980 - )
(Nasz Suchedniów z 24 lutego 2015 r.)

Komitet Obywatelski
W przeddzień wybuchu I Wojny Światowej pojawi-

li się w Suchedniowie emisariusze „Strzelca” i Józefa 
Piłsudskiego, znani i wysoko cenieni na innych tere-
nach: Stefania Szpołowska, Wanda Filipkowska-Peł-
czyńska, Stanisław „Tetera” Długosz i sam twórca 
skautingu w Polsce - Andrzej Małkowski. Zatrzymy-
wali się najczęściej w domu Antoniego Wędrychow-
skiego i Wandy Kosińskiej. Rozmawiali z ludźmi wpły-
wowymi i przygotowywali ich do działania w czasie 
zbliżającej się wojny.

Z chwilą wybuchu wojny 1 sierpnia 1914 roku 
i opuszczeniu Kielecczyzny przez Rosjan zaczął tu 
działać Komitet Obywatelski w składzie: dr Witold 
Poziomski, przewodniczący oraz Karol Burdziński, 
Jan Gajzler, Wanda Kosińska, Janina i Wanda Maru-
sieńskie, Józefa Ożdżeńska, Adam Pajek, Bronisław 
Szumilewicz, Trzebińscy, Wędrychowscy, Wigurowie 
i inni jako członkowie. Do ich obowiązków należało 
utrzymanie porządku w osadzie, prowadzenie agi-
tacji za wstępowaniem do organizacji zbrojnych, 
wreszcie zaopatrzenie zgłaszających się ochotników 
w mundury, broń, a czasem i konia. Magazyn mun-
durowo-prowiantowy zorganizowano w młynie Jó-
zefy Ożdżeńskiej na Jędrowie.
(Nasz Suchedniów z 25 lutego 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.

Wanda Kosińska
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*Piekarnia 1 – Euro Mobil 4 – 0 
Piotr Grzejszczyk 10, 11, 28, Łukasz Jedynak 29
*PMP.sko.pl – Las Palmas 12 – 2 
Krzysztof Rzeszowski 7, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 29, 30, Pa-
weł Rzeszowski 2, 26, Przemysław Sułek 4 / Patryk Her-
man 13, Paweł Gniaździński 22

*Drewrut – AKS Wzdół 0 – 2 
Dominik Chrzanowski 28, 30
*Drewmar – Abstynenci 0 – 3 
Karol Świtowski 10, 22, Krystian Szwed 26
Relacja z akończenia Suchedniowskiej Ligi Futsalu we-
wnatrz numeru.

Siatkarze czerwoną latarnią
Źle się dzieje z siatkarzami Orlicza. Po raz pierwszy 

w historii ich występów w III lidze zamykają tabelę, a co 
najgorsze tak gładkiej przegranej jak w meczu z Hetma-
nem nie pamiętam. Biało-niebieskim w żadnym secie 
nie udało się zdobyć więcej niż 15 punktów! Mamy na-
dzieję, że ostatni pojedynek był pierwszym i ostatnim 
w tym sezonie. Pisałem już o kłopotach suchedniowian, 
ale nie myślałem, że będzie aż tak źle.
Orlicz - Hetman Włoszczowa 0:3 (14:25, 11:25, 15:25)

W pierwszym meczu rundy rewanżowej siatkarze Or-
licza przegrali kolejny mecz o mistrzostwo 3 ligi. Tym 
razem w Suchedniowie ulegli zespołowi Fodder Kielce, 
a o przegranej zadecydował trzeci set, w którym goście 
wygrali do 24. To już siódma z rzędu porażka i sytuacja 
w tabeli staje się coraz trudniejsza. Najbliższy mecz ro-
zegrają z STS w Skarżysku i o punkty będzie bardzo cięż-
ko. Ale później podejmują GOKiS Waśniów i jeżeli chcą 
utrzymać III ligę to muszą wygrać.
Orlicz - Fodder 1:3 (21:25, 25:22, 24:26, 19:25).

Mistrzostwa Suchedniowa 
w tenisie stołowym

W sobotę, 3 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 odbędą się XVI Mistrzostwa Suchedniowa 
w Tenisie Stołowym.

Zapisy od 1 lutego tel.  41/254 30 34 lub 41/248 63 65
Zapraszamy!

25 lutego (niedziela) Neptun Końskie juniorzy
3 marca (sobota) - Łysica Bodzentyn
10 marca (sobota) - Granat Borki

Ola i Miłosz na Mistrzostwach
Polski Juniorów

W dniach 18-21 stycznia w Przemyślu odbyły się Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski „Victor Polish Junior 
2018” w badmintonie. W zawodach wystąpiło dwoje 
reprezentantów Orlicza: Aleksandra Pająk i Miłosz 
Miernik. Niestety w tej silnej konkurencji nie udało im 
się awansować do strefy medalowej. Ola najlepiej spisa-
ła się w mikście, a Miłosz w deblu odpadając w meczach 
o ćwierćfinały, co im dało miejsca w przedziale 9-16.

W grach pojedynczych Ola przegrała z Fanni Dora Kiss 
(Węgry) 0:2 (-13, -13), a Miłosz z Bartoszem Gałązka 0:2 
(-12, -19).

W  deblu Ola z Joanną Dorawa uległy reprezentant-
kom Austrii Serena Au Yeong/Raphaela Winkler 0:2 (-9, 
-7). Miłosz z Aleksandrem Dzwonnik nie awansowali do 
ćwierćfinału odpadając z Joan Monroy/Carlos Piris (Hisz-
pania) 0:2 (-12, -12).

W mikście Ola z Michałem Matysiakiem w grze 
o ćwierćfinał przegrali z parą Bogdan Deremeshko/Da-
ria Poida (Ukraina) 1:2 (-11, 11, -18). Miłosz z Joanną Do-
rawa ulegli Danylo Bosniuk/Valyeriya Masaylo (Ukraina) 
0:2 (-10, -5).

13. edycja Suchedniowskiej 
Ligi Futsalu dla AKS Wzdół
W sobotę, 13 stycznia rozegrano ostatnią kolejkę 13 edy-
cji Suchedniowskiej Ligi Futsalu. Najciekawsze spotka-
nie było pomiędzy Drewrut a AKS, ponieważ ważyły się 
w nim losy tytułu mistrzowskiego. W ostatnich dwóch 
minutach wzdolanie strzelili dwie bramki i zapewnili 
sobie mistrzostwo. Nie mniejsze emocje były związane 
z królem strzelców. Mariusz Grzejszczyk i Krzysztof 
Rzeszowski strzelili po 9 bramek(!), ustanawiając re-
kord SLF. Ostatecznie ten drugi okazał się lepszym.
*Skład Węgla i Papy – Team Spiryt 10 – 1 
Mariusz Grzejszczyk 5, 5, 18, 21, 23, 25, 25, 27, 30, Bar-
tosz Pająk 27 / Patryk Dulęba 13

SPORT

SUCHEDNIOWSKI SPORT
  Redaguje: SZYMON PIASTA                                                                            Nr. 2 (481)/2018

Terminarz Orlicza
Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

w Kielcach opracował terminarz klasy okręgowej na 
rundę rewanżową. Biało-niebiescy pierwszy mecz roze-
grają w terminie 17/18 marca w Stopnicy z tamtejszym 
Piastem. Suchedniowscy kibice swoich pupili zobaczą 
na własnym boisku dopiero w trzeciej kolejce w świą-
teczną sobotę 31 marca. Orlicz będzie podejmował Ze-
nit Chmielnik. Rozgrywki zakończą się w niedzielę 17 
czerwca. Dokładne terminy i godziny rozgrywania me-
czów zostaną ustalone w terminie późniejszym.
17/18 marca Piast Stopnica - Orlicz
24/25 marca Lechia Strawczyn - Orlicz
31 marca Orlicz - Zenit Chmielnik
07/08 kwietnia Gród Ćmińsk - Orlicz
14/15 kwietnia Orlicz - Świt Ćmielów
21/22 kwietnia Bucovia Bukowa - Orlicz
28/29 kwietnia Orlicz - Klimontowianka Klimontów
5/6 maja Sparta Dwikozy - Orlicz
12/13 maja Orlicz - Stal Kunów
19/20 maja Polanie Pierzchnica - Orlicz
26/27 maja Orlicz - GKS Rudki
30/31 maja Granat Skarżysko - Orlicz
2/3 czerwca Orlicz - OKS Opatów
10 czerwca Sparta Kazimierza Wielka - Orlicz
17 czerwca Orlicz - Star Starachowice

Sparingi Orlicza
We wtorek, 16 stycznia piłkarze Orlicza spotkali się 

na pierwszym tegorocznym treningu. Nie wiadomo jak 
będzie wyglądać kadra zespołu w rundzie wiosennej. 
Z pewnością będą zmiany, ale o tym jakie, dowiemy się 
w późniejszym terminie. Biało-niebiescy pierwsze zaję-
cia będą mieli w hali sportowej, ale jak warunki atmos-
feryczne będą sprzyjające trener Bogusław Dąbrow-
ski da im w „kość” w terenie.

Zaplanowano mecze kontrolne. Pierwszy pod koniec 
stycznia ze Skałą Tumlin. Miejsca rozgrywania spa-
ringów będą uzgadniane. Oto terminy i rywale w me-
czach kontrolnych:
28 stycznia (niedziela) - Skała Tumlin
3 lutego (sobota) - Łysica Bodzentyn
7 lutego (środa) - GKS Nowiny
17 lutego (sobota) - GKS Górno

SPort
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Suchedniowscy medaliści
Czas na prezentację suchedniowskich medalistów. Kto by przypuszczał, 
że pierwszy medal rangi mistrzostw Polski (brązowy) zdobyty dla suche-
dniowskiego klubu przez Marcina Więckowskiego w 1994 roku da początek 
tej niesamowitej kolekcji. Od tamtego czasu nasze kluby (Orlicz, Olimpia) 
mogą się poszczycić 252 medalami, w tym 88 złotymi, 67 srebrnymi i 97 
brązowymi). Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w rywalizacji drużynowej 
i deblowej każdy uczestnik dostaje medal to jest ich 400 (149-107-144).
W klasyfikacji indywidualnej na czele jest Wiktoria Dąbczyńska, która 
wyprzedza siostry Niemiec, z których Urszula ma najwięcej krążków (35). 
Wszystkich medalistów jest 64, w tym 47 badmintonistów i 17 łuczników. 
W poniższym zestawieniu przedstawiłem wszystkich, którzy zdobyli przy-
najmniej jeden złoty medal mistrzostw Polski. Szkoda tylko, że zaprzestał 
działalności klub łuczniczy, ale może jeszcze wróci na łucznicze tory, czego 
mu serdecznie życzymy.
1. Dąbczyńska Wiktoria         badminton                  17        7          4          28
2. Niemiec Urszula                 łucznictwo                  13        14        8          35
3. Niemiec Izabela                 łucznictwo                  12        11        11        34
4. Karpińska Krystyna           łucznictwo                  12        -           -           12
5. Pajek Izabela                     badminton                  11        5          3          19
6. Glijer Zuzanna                   badminton                  9          5          5          19
7. Fąfara Karolina                  łucznictwo                  8          11        5          24
8. Uba Żaneta                        łucznictwo                  7          2          2          11
9. Zięba Katarzyna                 badminton                  6          -           1          7
10. Pająk Aleksandra             badminton                  5          1          2          8  
11. Młynarczyk Aleksandra   łucznictwo                  5          -           1          6
12. Persona Tomasz               badminton                  4          3          6          13
13. Zbroja Bartosz                 łucznictwo                  4          3          2          9
14. Przyjemski Paweł             badminton                  4          2          2          8
15. Kowalczyk Monika          badminton                  3          3          2          8
16. Przyjemski Filip               badminton                  3          1          7          11
17. Pajek Julia                        badminton                  3          1          3          7
18. Glijer Krzysztof               badminton                  3          -           3          6
19. Gałek Magdalena             badminton                  2          3          7          12
20. Stobiecka Joanna             badminton                  2          3          2          7
21. Pająk Julia                        badminton                  2          1          4          7
22. Belicka Anna                   badminton                  2          1          3          6
23. Marcjan Kamil                 badminton                  2          -           5          7
24. Obara Paulina                   badminton                  2          -           1          3
25. Persona Martyna              badminton                  1          2          5          8
26. Gałczyński Jacek              łucznictwo                  1          1          1          3
26. Wikło Aleksandra            badminton                  1          1          1          3
28. Wikło Karolina                 łucznictwo                  1          1          -           2
29. Chojnacka Kinga             łucznictwo                  1          1          -           2
30. Marcjan Daniel                 badminton                  1          -           5          6
31. Łukasiak Magda              badminton                  1          -           3          4
32. Biskup Sebastian              badminton                  1          -           -           1
Oprócz medalistów Mistrzostw Polski mamy krążki z Mistrzostw Świata 
i Eurpy:
złoto MŚ - Izabela Niemiec )łucznictwo)
brąż MŚ - Izabela Niemiec (łucznictwo)
brąż ME - Urszula Niemiec (łucznictwo)
brąz ME - Wiktoria Dąbczyńska (badminton)

Suchedniowscy maratoniści i ich rekordy
Imprezy biegowe zyskują coraz większą popularność wśród suchedniowian. Już niko-
go nie dziwi widok truchtających ulicami miasteczka i okolicznych terenów. Najbardziej 
zaawansowani startują w biegach maratońskich, gdzie mają do pokonania 42.195 km. 
W 2017 roku ten dystans zdominował Piotr Chmiel, który uzyskał trzy najlepsze czasy. 
Dlatego nie dziwi, że w tabeli wszech czasów w pierwszej dziesiątce Piotr ma aż siedem 
wyników. Poniżej najlepsze wyniki biegaczy z terenu gminy Suchedniów:
1. Chmiel Piotr – 2.45,38 – 5. PKO Maraton Rzeszowski 08.10.2017
2. Chmiel Piotr – 2.46,38 – 3. Gdański Maraton 09.04.2017
3. Chmiel Piotr – 2.46,55 – 35. Toruń Maraton 29.10.2017
4. Chmiel Piotr – 2.49,14 – 4. PKO Maraton Rzeszowski 09.10.2016
5. Gałczyński Czesław – 2.57,43 – I Maraton Pokoju Warszawa 29.09.1979
6. Chmiel Piotr – 3.03,31 – XII Cross Maratonu przez Piekło do Nieba 20.05.2017
7. Chmiel Piotr – 3.05,30 – 4. Orlen Warsaw Maraton 24.04.2016
8. Orzechowski Damian – 3.12,56 – 4. Orlen Warsaw Maraton 24.04.2016
9. Chmiel Piotr – 3.12,57 – 37. PZU Maraton Warszawski 27.09.2015
10. Jasiński Kamil - 3.13,14 - 37. PZU Maraton Warszawski 27.09.2015
KOBIETY
1. Żołądek Justyna – 4.26,47 - 38. PZU Maraton Warszawski 25.09.2016
2. Obara Aneta – 5.00,10 - 37. PZU Maraton Warszawski 27.09.2015
3. Żmijewska Wioleta – 5.00,11 - 37. PZU Maraton Warszawski 27.09.2015
4. Fiutek Karolina – 5.12,11 – 4. Orlen Warsaw Maraton 24.04.2016

Półmaraton i rekordowe czasy
Były listy wszech czasów w maratonie, więc teraz pora na dystans o połowę krótszy, 
czyli na półmaraton. W porównaniu do dłuższego biegu, na 21,097 km biega o wie-
le więcej osób. W rywalizacji mężczyzn i tę klasyfikację zdominował Piotr Chmiel. 
Wśród kobiet listę otwiera Anna Osuch. 
1. Chmiel Piotr – 1.17,45 – XVII Półmaraton Wtórpol 20.08.2017
2. Chmiel Piotr – 1.18,00 – 3 sieBIEGA Półmaraton Kielecki 07.05.2017
3. Chmiel Piotr – 1.23,35 – XVI Półmaraton Wtórpol 20.08.2016
4. Chmiel Piotr – 1.23,36 – 2 sieBIEGA Półmaraton Kielecki 08.05.2016
5. Magdziarz Gerard - 1.26.59 – 2 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 24.10.2015
6. Orzechowski Damian - 1.27.17 - XII PZU Półmaraton Warszawski 26.03.2017
7. Jasiński Kamil - 1.27.31 - X PZU Półmaraton Warszawski 29.03.2015
8. Magdziarz Gerard – 1.28,09 - 3 sieBIEGA Półmaraton Kielecki 07.05.2017
9. Orzechowski Damian - 1.28.27 - XI PZU Półmaraton Warszawski 03.04.2016
10. Jasiński Kamil - 1.29.16 – 1 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 26.10.2014

KOBIETY
1. Osuch Anna – 1.43,44 – Półmaraton Berliński 20.08.2017
2. Żołądek Justyna – 1.47,18 - XII PZU Półmaraton Warszawski 26.03.2017
3. Osuch Anna – 1.49,27 - XI PZU Półmaraton Warszawski 03.04.2016
4. Magdziarz Ewelina – 1.50,27 - 3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 16.10.2016
5. Bolechowska-Paszkiel Luiza – 1.52,01 - XVII Półmaraton Wtórpol 20.08.2017
6. Osuch Anna – 1.52,07 - XII PZU Półmaraton Warszawski 26.03.2017
7. Żołądek Justyna – 1.53,34 - 3 sieBIEGA Półmaraton Kielecki 07.05.2017
8. Żołądek Justyna – 1.54,55 - 3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 16.10.2016
9. Pajek Marta - 1.56.22 - 1 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 26.10.2014
10. Lasota Joanna – 1.59,27 - 3 sieBIEGA Półmaraton Kielecki 07.05.2017
Kompletne listy na stronie Nasz Suchedniów.
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WIKTORIA DĄBCZYŃSKA - Sportowiec 2017 roku
Wiktoia Dąbczyńska została wybrana przez Suche-
dniowski Sport Sportowcem 2017 roku. Nie mogło być 
inaczej. Wiktoria zdobyła pierwszy medal (brązowy) dla 
województwa świętokrzyskiego w badmintonie na Mi-
strzostwach Europy Juniorów. Na mistrzostwach Polski 
zdobyła siedem krążków, w tym 6 złotych i 1 brązowy. 
Na tych ostatnich wywalczyła pierwszy złoty medal dla 
suchedniowskiego badmintona w elicie (seniorzy). Od 
2011 roku Wiktoria nie schodzi z podium Mistrzostw Pol-
ski. Uczestniczka Mistrzostw Świata w Indonezji oraz Mi-
strzostw Europy Seniorów. Wywalczyła sześć medali na 
Międzynarodowych Mistrzostwach seniorów i juniorów. 
Reprezentantka Polski w badmintonie. Zwyciężczyni licz-
nych turniejów krajowych i międzynarodowych.

MATEUSZ TUMULEC - Nadzieja 2017 roku
Suchedniowski Sport dokonał wyboru Nadziei Roku. Ty-
tuł ten za 2017 rok otrzymał Mateusz Tumulec. Jeden 
z najmłodszych piłkarzy w historii Orlicza, który zadebiu-
tował w pierwszej drużynie seniorów, a pierwszy uro-
dzony w XXI wieku, który zagrał w barwach biało-nie-
bieskich wśród seniorów. W sezonie 2016/2017 został 
królem strzelców w klasie okręgowej juniorów starszych 
(22 bramki) i z zespołem wywalczył awans do Święto-
krzyskiej Ligi Juniorów Starszych. W tegorocznych roz-
grywkach strzelił już dwie bramki i z pewnością to nie 
jego ostatnie trafienia. W dotychczasowej 16-letniej hi-
storii przyznawania tytułu „Nadzieja Roku”, Mateusz jest 
drugim po Jakubie Woropajewie (2003 r.), który otrzymał 
to wyróżnienie.

SPORT

Tenisiści Orlicza wygrywają
W turniejach i...
W sobotę, 13 stycznia w Wąchocku rozegrany został 

III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów w teni-
sie stołowym. Wzięło w nim udział 48 zawodników z ca-
łego województwa. Zespół Orlicza reprezentowała tym 
razem piątka graczy, z czego trójka zameldowała się 
w półfinałach: Wiesław Mazurek mierzył się z Micha-
łem Brachą wygrywając 3:1, zaś w pojedynku wewnątrz 
klubowym górą był Bartosz Majcher pokonując rów-
nież 3:1 Pawła Włodykę.

Zwycięzcą turnieju został Bartosz Majcher, drugie 
miejsce dla Wiesława Mazurka, zaś o trzecie miejsce 
zacięty bój stoczyli Piotr Odelski z Pawłem Włodyką, 
z którego zwycięsko wyszedł ten drugi wygrywając 3:1. 
Nasz najmłodszy zawodnik Michał Majcher tym razem 
zajął 9 miejsce. Cztery pierwsze miejsca w turnieju wo-
jewódzkim pokazują dominację Orlicza w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Tym samym zawodnicy Orlicza 
potwierdzili swoją dobrą formę oraz wysokie aspiracje. 
Dodatkowo dwóch najlepszych zawodników dzisiejsze-
go turnieju uzyskało bezpośredni awans do III Grand Prix 
Polski Seniorów, które odbędzie się już za dwa tygodnie 
w Łomży.

... w lidze
W sobotę, 20 stycznia pingpongiści Orlicza 1924 ro-

zegrali kolejny mecz o mistrzostwo II ligi. Tym razem 
zmierzyli się w Porzeczu z tamtejszym teamem Radość. 
Pewnie gospodarzom było daleko do radości, schodząc 
z parkietu po porażce 1:9. Było to kolejne ósme zwy-
cięstwo w lidze, a do zakończenia rundy pozostał tylko 
ostatni mecz z drużyną Zgoda Janik.

W spotkaniu w Porzeczu na wysokim poziomie za-
prezentowali się Paweł Włodyka, Bartosz Majcher 
oraz Piotr Odelski wygrywając wszystkie swoje partie 
po 3:0. Warty odnotowania jest występ Emila Tokar-
czyka, który w świetnym stylu odniósł swoje pierwsze 
zwycięstwo na poziomie II ligi 3:0 (14:12, 13:11, 11:8) 
z Miłoszem Mrozem. Tak samo dobrze zagrał w grze 
deblowej, co potwierdza szeroki i równy skład Orlicza, 
praktycznie bez słabych punktów.

Tabela (pierwsza czwórka):
1. STS Orlicz 1924              8  16  75:5
2. Orlęta Bilcza                    7  12  51:19
3. Polonia-Białogon Kielce  7  9  45:25
4. Meteor I Wąchock           7  9  42:28

W Szczucinie od 9 lat przy okazji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest 
organizowany turniej badmintonowy 
dla najmłodszych adeptów tej dyscy-
pliny sportu. W tym roku wzięła w nim 
udział czwórka reprezentantów Orlicza.

W kategorii żaków bardzo dobrze 
zagrała Kaja Ziółkowska, która w grze 
pojedynczej dziewcząt zajęła drugie 
miejsce. Na trzecim miejscu ukończył 
zawody Jakub Dulemba w rywaliza-
cji chłopców.

W kategorii młodzika młodszego dru-
gą lokatę wywalczył w grze pojedynczej 
Mikołaj Chrzanowski. Do strefy medalo-
wej nie przebił się Bartosz Dulemba, od-
padając w grach eliminacyjnych.

Na zdjęciu, pierwsza z lewej Kaja Ziół-
kowska (2 miejsce).

Najmłodsi badmintoniści grali w Szczucinie

SPort
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Najmłodsi badmintoniści grali w Szczucinie
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