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* Studniówka w Sienkiewiczu,
* za nami 43. sesja Rady Miejskiej,
* znamy skład Rady Seniorów,
* zapraszamy do Ostojowa na konkurs recyta-

torski,
* 14 kwietnia Turniej Formacji Tanecznych,
* morsowanie w Bałtyku,
* wydarzenia sportowe.
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Koncert charytatywny  
dla rodziny Warnke

3 lutego na hali sportowo-rehabilitacyjnej 
w Suchedniowie odbył się koncert charytatywny 
zorganizowany przez suchedniowską Radę Ry-
cerzy Kolumba oraz Caritas Diecezji Radomskiej. 
Zebrano łącznie około 20 tys. zł.. Ponadto udało 
się pozyskać ponad 20 tys. zł w darach.

Czytaj na str. 12-13
Fotorelacja na str. 24

Młodzieżowa Rada Miejska II kadencji rozpoczęła prace

8 lutego w sali lustrzanej suchedniowskiej Kuźnicy na I sesji II kadencji na lata 2018-2020 zebrała się 
Młodzieżowa Rada Miejska. Młodzi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i do-
konali wyboru organów statutowych. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie 
została Natalia Chrząszcz, wiceprzewodniczącą Alicja Sitarz a Wiktoria Miernik sekretarzem.

Czytaj na str. 2

Jubileusz 25.lecia orkiestry w „Kuźnicy”
Uroczysty koncert 

orkiestry pod batu-
tą Stefana Mali-
nowskiego z okazji 
25.lecia jej działania 
przy Suchedniowskim 
Ośrodku Kultury Kuźni-
ca odbył się w niedzie-
lę, 28 stycznia.

Czytaj na str. 6

Nagrody sportowe dla sportowców i trenerów

Podczas XLIII  Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 15 lutego 2018 r. 
wręczone zostały nagrody za sportowe osiągnięcia w roku 2017.

Czytaj na str. 5

XVI Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym
3 lutego w SSP Nr 1 

w Suchedniowie z udzia-
łem 8. zawodniczek i 26. 
zawodników rozegrano 
XVI Mistrzostwa Suche-
dniowa w Tenisie Stoło-
wym.

Czytaj na str. 17
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8 lutego w sali lustrzanej suchedniowskiej 
Kuźnicy na I sesji II kadencji na lata 2018-2020 
zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska. Mło-
dzi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, 

złożyli ślubowanie i dokonali wyboru organów 
statutowych. Przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Suchedniowie została Natalia 
Chrząszcz, wiceprzewodniczącą Alicja Sitarz 
a Wiktoria Miernik sekretarzem.

Sesję otworzyła przewodnicząca I kadencji 

Katarzyna Łopacka, po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego odśpiewano Mazurka Dąbrow-
skiego, a następnie przewodnicząca Miejskiej Ko-
misji Wyborczej Anita Sołkiewicz przedstawiła 
informację na temat przeprowadzonych 31 stycz-
nia wyborów. W głosowaniu wzięło udział 168 
osób, co stanowiło 28% uprawnionych do gło-
sowania. Spośród 19. kandydatów wybrano 15. 
młodych radnych.

Młodzieżowa Rada Miejska II kadencji rozpoczęła prace

Następnie głos zabrała przewodnicząca rady 
miejskiej Małgorzata Styczeń. –Odnieśliście 
podwójny sukces. Po pierwsze zdecydowaliście 
się kandydować, a po drugie wybory wygraliście 
– mówiła przewodnicząca, a burmistrz Cezary 
Błach dodał: -Młodzi ludzie są ważni dla miasta, 
dla Suchedniowa i społeczności lokalnej. Chce-
my słyszeć wasz głos i poznać wasze problemy. 
Po wyborze władz MRM, o głos poprosił starosta 
Jerzy Żmijewski, który zwrócił się do młodzieży 
słowami: -Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugie-
mu człowiekowi. 

Przypomnijmy, że wybory do Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Suchedniowie odbyły się  
31 stycznia 2018 roku. Głosowano w Miejsko
-Gminnej Bibliotece Publicznej. Podczas wybo-
rów młodzież z gminy Suchedniów wybrała 15. 
radnych. W kategorii 12 - 14 lat mandat radnego 
uzyskali: Natalia Graba (Klasa  VII - Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa Nr 3), Amelia Mirek 
(Klasa  VII - Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Ostojowie),  Zofia Obara (Klasa  VII - Samo-

rządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie), Julia 
Pajek (Klasa  VII - Samorządowa Szkoła Podsta-
wowa Nr 1),  Kacper Piątek (Klasa  VII - Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa Nr 3), Natalia Rogóż 
(Klasa  VII - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 
3), Oliwia Sitarz (Klasa  VI - Samorządowa Szko-
ła Podstawowa w Ostojowie), Karolina Zolbach 
(Klasa  VII - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 
3).  W kategorii 14- 19 lat mandat radnego uzy-
skali: Antonina Bolechowska (Klasa  I - I LO   

w Skarżysku – Kamiennej), Izabela Bolechow-
ska (Klasa  III (gimnazjum) - Samorządowa Szko-
ła Podstawowa Nr 1), Natalia Chrząszcz (Klasa 
II - I LO w Skarżysku – Kamiennej), Małgorza-
ta Dulęba (Klasa  II (gimnazjum) - Samorządo-

wa Szkoła Podstawowa Nr 1),  Kamila Front-
czak (Klasa  I –  I LO w Skarżysku – Kamiennej),  
Wiktoria Miernik (Klasa II – IV LO w  Kielcach), 
Alicja Sitarz ( Klasa  III (gimnazjum) - Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa Nr 1).

Jacenty Kita
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Studniówka w „Sienkiewiczu”
W sobotę, 27 stycznia, uczniowie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie bawili się na 

Balu Studniówkowym w Hotelu Paradiso. 
Imprezę rozpoczęto o godz. 19.00 od przedstawienia par, podczas którego panowie wręczali swoim 

partnerkom róże. Następnie przybyłych gości przywitali przedstawiciele maturzystów: Sylwia Kłys 
i Mateusz Szołdra. Dziękowali dyrekcji, pedagogom i rodzicom. Były kwiaty i wzruszenia. 

Po nich przemawiał dyrektor szkoły Grzegorz Michnowski, życząc wszystkim udanej zabawy, 
a uczniom powodzenia na maturze. Odtańczono tradycyjnego poloneza, którego rozpoczął dyrektor 
z wychowawczyniami Justyną Staszewską i Katarzyną Wąsikowską. Choreografię do tańca przy-
gotował Tomasz Tusznio. O północy imprezę uświetnił tort, a potem były już tylko tańce i zabawa 
do rana.

AktuAlności

Uroczystości patriotyczne na Borze
11 lutego odbyły się uroczystości 78. rocznicy rozstrzelania przez Niem-

ców 360 osób w lesie na Borze. 
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji pomordowanych 

w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dalsze uroczystości 
odbywały się przed mogiłą w lesie na Borze. Tu było miejsce na okolicz-

nościowe przemówie-
nia i składanie wiązanek. 
W imieniu Gminy Su-
chedniów kwiaty złoży-
ły przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata 
Styczeń oraz Sekretarz 
Miasta i Gminy Ewa Ka-
niewska.

W krótkim programie 
artystycznym wystąpili 
uczniowie z Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy.

(jaki)

XXVIII Konkurs Recytatorski im. Wandy 
Łyczkowskiej

w hołdzie Wandzie Chotomskiej

Serdecznie zapraszamy
Uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

do udziału 
w XXVIII Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej

który odbędzie się 23 marca 2018 r. w Suchedniowskim Ośrodku  
Kultury Kuźnica,

ul. Bodzentyńska18 w godz.800-1400.

Program XXVIII Konkursu Recytatorskiego:
830- 900 Rejestracja uczestników Konkur-

su. 
900-1100 Recytacje wierszy Wandy Cho-

tomskiej.
1100-1200 Obrady jury. Rozmowy o utwo-

rach z uczniami. Wywiad z Wandą Chotom-
ską - prezentacja postaci Poetki przygotowana przez uczniów SSP w Ostojo-
wie.

1200-1400 Finał XXVIII Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: 
spektakl w wykonaniu  uczniów SSP w Ostojowie - dedykowany pamięci 
Wandy Chotomskiej; recytacje laureatów; wręczenie dyplomów i nagród.

Organizatorzy: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej 
w Ostojowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Organizato-
rzy ubiegają się o objęcie Konkursu honorowym patronatem przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta 
i Gminy Suchedniów.

Pani Annie Dolęga 
- byłemu pracownikowi biura 

LGD Wokół Łysej Góry 
- wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają
Burmistrz i Pracownicy Urzędu Miasta 

i Gminy w Suchedniowie

Panu Robertowi Biela 
- pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie
- płynące z serca wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają
Burmistrz i Pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Suchedniowie
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Rodzinie
Ś.P. Krystyny Żmijewskiej

- wieloletniej przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich w Mostkach – 
wyrazy szczerego żalu i głębokiego 

współczucia 
składają:

Radny Waldemar Krogulec, Sołtys Jacek 
Uba oraz Rada Sołecka Mostek

W suchedniowskiej Kuźnicy 15 lutego odbyła 
się sesja rady miejskiej, której przewodniczyła 
Małgorzata Styczeń, przewodnicząca rady. 

Po przyjęciu porządku obrad wręczono nagro-
dy sportowe dla badmintonistów Orlicza i trene-
rów (czytaj na str. 5), po czym głos zabrali goście 
oraz zgłaszano interpelacje i zapytanie.

Ewa Antosik poruszyła kwestię estetyki ele-
wacji budynku NZOZ Promyk oraz wnioskowa-
ła o utwardzenie peronu na przystanku przy ul. 
Kieleckiej. Łukasz Gałczyński pytał o losy jego 
wniosku do burmistrza w sprawie wystąpienia 
do PGE w sprawie warunków zabudowy budowy 
oświetlenia przy ul. Granicznej. Kilka wniosków 
zgłosił radny Krzysztof Ślęzak. Dotyczyły one 
m.in. realizacji budowy ul. Zagórskiej (przypo-

mnijmy, że inwestycja ta nie znalazła się na liście 
wojewody o dofinansowanie), legalności grobli 
po zachodniej stronie zalewu, likwidacji przejaz-
du kolejowego na Stokowcu, złożenia wniosku do 
Marszałka o dofinansowanie budowy kanalizacji 
na Stokowcu, terminu rozpoczęcia budowy kana-
lizacji na ul. Berezów i Koszykowa, remontu drogi 
wojewódzkiej nr 751.

Na powyższe odpowiedział burmistrz Ceza-
ry Błach. Jeśli chodzi o przychodnię, to gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie termomoder-
nizacji tego budynku, ale nie udało się jego uzy-
skać, ze względu na to, że są to tzw. koszty nie-
kwalifikowane. NZOZ Promyk zysk z dzierżawy za 
2016 rok pozostawił właśnie na ten cel i po do-
daniu zysku za 2017 rok inwestycja może zostać 
rozpoczęta w tym roku. Gmina ponownie wystą-
piła do PGE w sprawie warunków zabudowy do 
budowy oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej, 
peron na przystanku zostanie utwardzony. Ul. 
Zagórska i budowa drogi przy CKI w Michniowie 
nie uzyskały dofinansowania Wojewody pomimo 
pozytywnej oceny i rada zdecyduje, na co prze-
znaczyć nadwyżkę budżetową za rok 2017. 20 
lutego otwarto oferty na budowę kanalizacji na 

Za nami 43. sesja rady miejskiej
ul. Berezów i Koszykowa. Jeśli chodzi o drogę nr 
751 to dyrektor ŚZDW złożył wniosek do Sejmiku 
Województwa o przeznaczenie pieniędzy na ten 
cel z podziału wolnych środków. Cały czas trwa-
ją wykupy gruntów pod tą inwestycję. W sprawie 
likwidacji przejazdu gmina wystosowała pismo 
do PKP, w którym przekazane zostały wnioski 
merytorycznej komisji rady miejskiej. Jeśli chodzi 
o budowę kanalizacji na ul. Stokowiec, to gmina 
czeka na ogłoszenie wniosków przez Urząd Mar-
szałkowski. Natomiast w przypadku grobli nad 
zalewem, to w tej chwili trwają analizy prawne 
i sprawa najprawdopodobniej swój finał znajdzie 
w sądzie. 

Będąc przy głosie burmistrz dodał, że podpisa-
na została umowa na przebudowę sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej na ul. Powstańców i w ul. 
Krótkiej. Umowa opiewa na 1.873.905 zł, w tym 
dofinansowanie unijne wyniesie 1.117.705 zł. 

Termin rozpoczęcia tej inwestycji jest uzależ-
niony od decyzji Urzędu Marszałkowskiego od-
nośnie przebudowy drogi wojewódzkiej, gdyż 
obu inwestycji nie da się realizować równocze-
śnie, ponieważ groziłoby to paraliżem komunika-
cyjnym miasta.

Ponadto do Wojewody gmina złożyła wniosek 
o pozyskanie środków z rezerwy ogólnej budże-
tu państwa na zadanie pod nazwą Przebudowa 
i modernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych 
Szeregów. Wniosek opiewa na kwotę 499.970 zło-
tych.

W dalszej części obrad rada przyjęła plan pracy 
Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz plany pracy 
stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok, przy-
jęła sprawozdanie z wysokości średnich wyna-
grodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Suchedniów 
w 2017 roku oraz podjęła uchwały w sprawie  try-
bu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy 
Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu 
terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontro-
li prawidłowości ich pobierania i wykorzystywa-
nia oraz uchwałę zmieniającą  uchwałę w spra-
wie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków korzystania z przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Suchedniów.

Jacenty Kita

Stypendyście Prezesa Rady 
Ministrów

Suchedniowscy uczniowie znaleźli się w gro-
nie tegorocznych stypendystów Prezesa Rady 
Ministrów. W województwie świętokrzyskim 
otrzymało je 133 uczniów, a wśród nich znaleźli 
się: Anna Kułaga z Technikum w Zespole Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza oraz Antoni Fular-
ski z Liceum i Iwona Kołomańska z Techniku 
Korpusu Kadetów w Suchedniowie.

Specjalne podziękowania za swój sukces sty-
pendyści otrzymali podczas sesji rady powia-
tu w dniu 26 lutego, na którą przybyła Anna 
Kułaga wraz z dyrektorem szkoły Grzego-
rzem Michnowskim.

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły dla 
młodzieży, której ukończenie umożliwia uzy-
skanie świadectwa dojrzałości. Kryteria: uczeń, 
który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzy-
skując przy tym najwyższą w danej szkole śred-
nią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia 
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzy-
skując w niej najwyższe wyniki, a w pozosta-
łych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej do-
bre.

Jacenty Kita
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Podczas sesji Rady Miejskiej odbytej 15 lute-
go przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata 
Styczeń oraz burmistrz Cezary Błach wręczyli 
zawodnikom sekcji badmintona Miejskiego Klu-
bu Sportowego Orlicz w Suchedniowie nagrody 
sportowe. Uhonorowano również trenerów. 

Nagrody wręczono w oparciu o uchwałę Nr 17/
IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 

marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawa-
nia i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości sty-
pendiów sportowych, nagród i wyróżnień przy-
znawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie 
wyniki sportowe, po pozytywnym zaopiniowa-
niu wniosków przez Radę Sportu w Suchednio-
wie. Protokół komisji odczytał jej przewodniczący 
Grzegorz Michnowski. –Wasze sukcesy odbija-
ją się szerokim echem w regionie i w kraju. Te 22 
medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski 
o czymś świadczą. Ale aby takie sukcesy osiągać, 
trzeba wiele pracy, wyrzeczeń i wysiłku zawod-
ników oraz trenerów – mówił do nagrodzonych 
burmistrz Cezary Błach. 

Natomiast już po ceremonii wręczenia o głos 
poprosił trener Stefan Pawlukiewicz stwier-
dzając: -Dziękujemy za to, że o nas pamiętacie. 
Miniony rok był wyjątkowy, wręcz fenomenalny 
i trudno będzie go powtórzyć. Po raz pierwszy 
zdobyliśmy medale Mistrzostw Europy, nasi za-
wodnicy byli na Mistrzostwach Świata w Indo-
nezji reprezentując Polskę. Nasza praca przekłada 
się wiec na wyniki. 

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów
Nagrody otrzymali: 
* Wiktoria Dąbczyńska –  brązowy medal 

Mistrzostw Europy Juniorów – gra podwójna, 
wicemistrzostwo Mistrzostw Europy Juniorów – 
drużynowo, złoty medal Mistrzostw Polski Elity, 
złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów –gra po-
jedyncza,  złoty medal Mistrzostw Polski Junio-
rów –gra podwójna, złoty medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów, brązowy medal Mi-
strzostw Polski Elity – gra podwójna;

* Izabela Pajek - wicemistrzostwo Mi-
strzostw Europy Juniorów – turniej drużynowy, 
złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Pol-
ski Juniorów – gra podwójna, złoty medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski Juniorów, srebrny 
medal Mistrzostw Polski Juniorów – gra podwój-
na, srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów – 
gra mieszana;

* Julia Pajek - złoty medal Mistrzostw Pol-
ski Młodzików Młodszych U-13 – gra podwójna, 
złoty medal Mistrzostw Polski Młodzików Młod-
szych U-15 – gra pojedyncza, srebrny medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski Młodzików U-15,

brązowy medal Mistrzostw Polski Drużyn Mie-
szanych U-13;
•	 Julia Pająk -  złoty medal Mistrzostw Polski 

Młodzików Młodszych U-13 – gra podwójna, 
srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski 
Młodzików U-15,  brązowy medal Mistrzostw 
Polski Młodzików Młodszych U-13 – gra poje-
dyncza, brązowy medal Mistrzostw Polski Dru-
żyn Mieszanych U-13;

•	 Aleksandra Pająk -  złoty medal Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych – gra podwójna, 
złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów, srebrny medal Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży – gra podwójna;

•	 Zuzanna Glijer -  wicemistrzostwo Mi-
strzostw Europy Juniorów – turniej drużyno-
wy, srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów 

– gra pojedyncza,  srebrny medal Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski – gra pojedyncza, 
srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski – gra podwójna, brązowy medal Mi-
strzostw Polski Juniorów – gra podwójna;

•	 Katarzyna Zięba -  złoty medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów ;

•	 Weronika Zięba - srebrny medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Młodzików U-15;

•	 Aleksandra Pawlukiewicz -  srebrny medal 
Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików 
U-15;

•	 Magda Łukasik - brązowy medal Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski – gra mieszana, wice-
mistrzostwo Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
– gra pojedyncza;

•	 Marcin Wnuk - brązowy medal Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski – gra podwójna, brą-
zowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
– gra mieszana.

•	 Miłosz Miernik - IV miejsce Drużynowych 
Mistrzostw Polski Drużyn Mieszanych, V miej-
sce Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – 
gra mieszana.
Nagrody przyznane zostały również wyróż-

niającym się w działalności sportowej trenerom 
sekcji badmintona MKS Orlicz Aleksandrze  
Dąbczyńskiej oraz Stefanowi Pawlukiewi-
czowi, których wysiłek wychowawczo-szkole-
niowy przełożył się na sukcesy zawodników.

Jacenty Kita

Rodzinie
Ś.P. Krystyny Żmijewskiej

szczere wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ś.P. Krystyny Żmijewskiej 
- długoletniej przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich w Mostkach –

składają:
Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka 

Kultury Andrzej Karpiński wraz 
z pracownikami oraz kadrą filii 

w Michniowie i w Mostkach
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jubileusZ orkiestry

12 stycznia 1993 roku ówczesny Miejsko Gmin-
ny Dom Kultury reprezentowany przez Andrze-

ja Karpińskiego i Kazimierza Gila od byłej 
Fabryki Urządzeń Transportowych, reprezento-
wanej przez Leonarda Miernika i kierownika 
zespołu Eliasza Kapturskiego przejął instru-
menty oraz zapisy nutowe orkiestry. Zgodę na to 
wyraził ówczesny dyrektor fabryki Marian Gał-
czyński. Właśnie minęło 25. lat od czasu, gdy Su-
chedniowska Orkiestra Dęta działa przy Kuźnicy. 

Uroczysty koncert orkiestry pod batutą Stefa-
na Malinowskiego z tej okazji odbył się w nie-
dzielę, 28 stycznia, a poza orkiestrą wspaniały 
koncert akordeonowy dał młodziutki, ale bar-
dzo utalentowany i wielokrotnie już nagradzany 
Krzysztof Paduch ze Zwolenia, wychowanek 
Dariusza Figarskiego.

Wcześniej dyrektor Andrzej Karpiński przy-
pomniał rys historyczny orkiestry, która w Su-
chedniowie działa od przełomu XIX i XX wieku. 

25.lecie funkcjonowania orkiestry przy Kuźnicy
Różnie toczyły się 
jej losy: działała 
ona przy parafii, 
OSP, zakładach 
pracy, a od 1993 
roku właśnie przy 
domu kultury. 
Pierwsza próba 
w ówczesnym 
Miejsko-Gmin-
nym Domu Kul-
tury odbyła się 

27 stycznia 1993 roku. Pierwszym kapelmistrzem 
był Lech Woźniak, a od 13 stycznia 2008 roku 

mjr Stefan Malinow-
ski, którym w tym roku 
zapowiada przejście na 
emeryturę. Ze składu 
z 1993 roku do dziś w or-
kiestrze gra czterech mu-
zyków, a rekordzistami są 
Eliasz Kapturski i Jan 
Kupis, którzy grają już 
ponad 60 lat.

Po koncercie, a nie 
obyło się bez bisowania, 
gratulacje i życzenia or-
kiestrze przekazali dy-
rektor Kuźnicy Andrzej 
Karpiński, przewod-
nicząca rady miejskiej 

Małgorzata Styczeń, burmistrz Cezary Błach 
oraz poseł Maria Zuba, która wydarzenie wspar-

ła finansowo. Wsparcia finansowego udzielił też 
prezes Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Henryk Krasowski. Nie zabrakło symboliczne-
go tortu oraz tradycyjnej lampki szampana.

Jacenty Kita
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W GMinie i okolicy

W  sali konferencyjnej Komendy Powiatowej 
Policji w Skarżysku- Kamiennej odbyła się nara-
da roczna podsumowująca pracę skarżyskich po-
licjantów za 2017 rok. Brał w niej udział burmistrz 
Cezary Błach.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kiel-
cach insp. Dariuszowi Augustyniakowi przez 
Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Skarżysku- Kamiennej podinsp. 
Krzysztofa Leśniewskiego.

W głównej części spotkania Komendant Po-
wiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. 
Tomasz Śliwiński szczegółowo omówił pracę 
podległych mu policjantów w obszarze służby 
kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. Komen-
dant Śliwiński zwrócił uwagę na spadającą licz-
bę przestępstw i dobrej, ogólnej wykrywalności, 
która wyniosła 75 %.  Oceniając bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym wskazał na spadek liczby wy-
padków (2016 – 91, 2017 – 73), co w ocenie ko-
mendanta jest dobrym trendem. Niestety mimo 
mniejszej liczby zdarzeń drogowych, wzrosła 
liczba ofiar śmiertelnych (2016 – 5, 2017 – 7). 
Komendant zwrócił również uwagę na niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego. W mi-

nionym roku w wypadkach drogowych rannych 
zostało 39 pieszych, a czterech poniosło śmierć. 
Szef skarżyskich policjantów podkreślił, że pod-
niesienie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym 
będzie w dalszym ciągu jednym z głównym prio-
rytetów funkcjonariuszy. W obecnym roku po-
licjanci będą skupiać się na obecności na drodze 
oraz działaniach profilaktycznych podnoszących 
świadomość społeczną.

Komendant Śliwiński na koniec wystąpienia 
podziękował wszystkim służbom i podmiotom, 
które dzięki wspólnie podejmowanym działa-
niom przyczyniają się do poprawy bezpieczeń-
stwa w powiecie skarżyskim. Szczególne podzię-
kowania przekazał samorządom, które co roku 

wspierają skarżyską jednostkę środkami finanso-
wymi. W ubiegłym roku dzięki przekazanym fun-
duszom doszło do zakupu nowoczesnego Ambu-
lansu Pogotowia Ruchu Drogowego. Samorządy 
wspierały również jednostkę dofinansowaniami 
na służby ponadnormatywne i prowadzone dzia-
łania profilaktyczne. 

Damian Szwagierek

Policyjne podsumowanie roku 2017 Współpracuj z nami…
Pierwsze spotkanie, w ramach cyklu spo-

tkań informacyjno-konsultacyjnych pod hasłem 
Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę skie-
rowanych do przedsiębiorców i pracodawców, 
odbyło się w środę, 24 stycznia w Suchedniowie. 

W spotkaniu wziął udział starosta Jerzy Żmi-
jewski, który sprawuje patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem, zorganizowanym przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we 
współpracy z gminami powiatu skarżyskiego. 

Przybyli na spotkanie pracodawcy z gminy 
Suchedniów uzyskali informacje na temat form 
wsparcia oferowanych przez urząd pracy w bie-
żącym roku, zasad i kryteriów ich przyznawania, 
wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy 
i pracowników w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, Bazy Usług Rozwojowych, a tak-
że na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców 
w Polsce od 2018. Omówiono także zagadnienia 
związane z możliwościami uzyskania przez pra-
codawców dofinansowania do wynagrodzenia 
osób niepełnosprawnych.  

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: bur-
mistrz miasta i gminy Suchedniów Cezary 
Błach, zastępca dyrektora PUP Bogusław Ciok, 
przedstawiciel wojewódzkiego Oddziału PFRON 
Seweryn Krzemiński, przedstawiciel Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy Paweł Lulek, koor-
dynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy 
Elżbieta Niewczas, koordynator Zespołu ds. Po-
średnictwa Pracy Marcin Sałata.

Paulina Pedryc

26 lutego obyło się uroczyste pożegnanie 
Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp. Jarosła-
wa Jasieńczuka, który po 28 latach służby prze-
szedł na zasłużoną emeryturę.

Pożegnanie komendanta z mundurem
W spotkaniu oprócz licznie przybyłych gości, 

w tym burmistrza Suchedniowa Cezarego Bła-
cha, wziął udział Komendant Wojewódzki Policji 
w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak. Szef gar-
nizonu świętokrzyskiego podziękował zdającemu 
stanowisko, za wiele lat służby na rzecz bezpie-
czeństwa Państwa Polskiego oraz pogratulował 
przejścia na zasłużoną emeryturę. Do życzeń do-
łączył Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku
-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński, naczelnicy 
poszczególnych wydziałów skarżyskiej komendy, 
pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście.

Mł. insp. Jarosław Jasieńczuk pełnił funkcję 

Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Skarżysku- Kamiennej od październi-
ka 2016 roku. Wcześniej pracował w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, gdzie kierował 
Wydziałem d/w z Korupcją. Po 28 latach służby 
pożegnał się z mundurem.

Opr. DSz
Źródło: KPP Skarżysko- Kamienna
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W kinie „Kuźnica” grają
Cudowny chłopak, 2-5 marca 

o godz. 15.00.
Produkcja: USA Gatunek: dramat 

Czas: 113 min  Od lat: 7  wersja: du-
bbing

Opis filmu: Dla 10-letniego Aug-
giego nie ma niczego bardziej nie-
zwykłego niż „zwykły” dzień w szko-
le. Urodzony z licznymi deformacjami 
twarzy, dotąd uczył się w domu pod 
okiem mamy. Teraz jednak, zaczyna-
jąc 5 klasę w normalnej szkole, ma 

nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego 
wygląd sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu 
wręcz dziwadłem. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, 
ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się 
zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer 
potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wy-
starczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Au-
ggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz 
czyni go kimś niezwykłym.

***
Kobiety mafii”, 2-5 marca 

o godz. 17.00 i 19.30.
Produkcja: Polska  Gatunek: akcja 

Czas: 135 min  Od lat: 15
Opis filmu: Po brawurowej ak-

cji policyjnej funkcjonariuszka Bela 
(Olga Bołądź) 

zostaje wyrzucona z policji. ABW 
składa jej propozycję „nie do odrzu-
cenia”. Kobieta przechodzi specja-
listyczne szkolenie pod okiem FBI 
i zostaje operatorem w Wydziale S 

- oficerem pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony 
w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie 
szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną 
przez Padrino (Bogusław Linda) – bossa stołecznego półświatka, dla 
którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest córka 
o ksywie Futro (Julia Wieniawa). By zrealizować cel, Bela 

musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii: Żywego 
(Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz Oświeciński), Cienia (Seba-
stian Fabijański) i Siekiery (Aleksandra Popławska). Podszywając się 
pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką Cienia. Misternie prze-
myślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń 
w całą intrygę zostaje wmieszana Anka (Katarzyna Warnke) – żona 
Cienia, manipulowana przez tajemniczą Nianię (Agnieszka Dygant). 
Wkrótce losy pięciu kobiet przecinają się w punkcie bez odwrotu, 
a wydarzenia z ich udziałem wstrząsają przestępczą mapą Warsza-
wy.

- z Natalią Chrząszcz, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji 
rozmawia Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Jakie to uczucie zostać przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Miejskiej?

- Natalia Chrząszcz: Przede wszystkim ogrom-
na radość. Bardzo cieszyłam się, że moja działalność 
w polityce młodzieżowej została doceniona i po-
wierzono mi tak odpowiedzialną funkcję w Radzie. 
Nie ukrywam również, że byłam nieco wystraszona, 
ale mając za sobą tak wspaniały zespół na pewno 
wszystko uda nam się osiągnąć!

- Znana jesteś w Suchedniowie z aktywności 
społecznej. Byłaś na przykład w Sejmie Dzieci 

i Młodzieży. Skąd takie zainteresowania?
- Właściwie wszystko zaczęło się w gimnazjum, na lekcjach WOS-u z panią Ani-

tą Sołkiewicz. To ona obudziła we mnie chęć do działania. Po pierwszym wyko-
nanym projekcie wiedziałam już, że będzie wiele kolejnych – stąd właśnie praca 
w Radzie Dzieci i Młodzieży RP i obecnie w Grupie Roboczej ds. Dialogu z Młodzieżą. 

- Jakie wyzwania stoją przed kierowaną przez Ciebie radą?
- Chcemy brać udział w różnych projektach dla młodzieży, które pomogą nam 

rozwinąć skrzydła i dadzą możliwość lokalnego działania na większą skalę. Mamy 
w planach organizowanie debat z młodymi mieszkańcami miasta – chcemy wsłu-
chać się w ich głos i dopasować działania do ich potrzeb. Będziemy również brać 
udział w kongresach i konferencjach Młodzieżowych Rad, różnych warsztatach 
i szkoleniach. Oczywiście zorganizujemy kolejny turniej sportowy Młodzieżowych 
Rad, mamy w planach również konkurs na logo Rady, ale też pomoc w eventach na 
terenie miasta. 

- Jakie – Twoim zdaniem – są najważniejsze problemy suchedniow-
skiej młodzieży?

- Według mnie jedynym problemem jest brak zaangażowania w lokalne przed-
sięwzięcia. Można to stwierdzić patrząc nawet na ilość kandydatów do naszej MRM. 
Wśród młodych osób jest ogromny potencjał, ale bardzo trudno zainteresować je 
projektami, społecznymi akcjami, a przede wszystkim wolontariatem. Mam na-
dzieję, że dzięki organizowanym przez nas debatom i ogólnej działalności Rady 
damy młodzieży dobry przykład i zachęcimy ich do robienia czegoś więcej, nawet 
w tak młodym wieku.

- Czy w przyszłości masz zamiar bardziej angażować się w życie samo-
rządu lokalnego? A może jeszcze dalej – w politykę?

- Obecnie mam wiele obowiązków; przede wszystkim nauka, w przyszłym roku 
matura, ale też działalność w Ministerstwie, wolontariat i teraz Młodzieżowa Rada 
Miejska. Kto wie, może w przyszłości coś z tego wyniknie. Na razie traktuję to bar-
dziej jako hobby, przyjemność.

- Przybliż swą sylwetkę, zainteresowania mieszkańcom miasta.
- Uczę się w I LO w Skarżysku, w klasie humanistycznej. Oprócz polityki młodzie-

żowej interesuję się sztuką i architekturą, choć w przyszłości chciałabym studiować 
prawo. Możliwość pracy w RDiM RP i Grupie Roboczej ds. Dialogu z Młodzieżą przy 
MEN rozwinęła we mnie zainteresowanie procesami legislacyjnymi, dlatego chcia-
łabym wykorzystać ją jak najlepiej i nabrać choć odrobinę doświadczenia.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita

Chcemy wsłuchać się w głos młodych
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Urszula Sułek – przewodniczącą, wiceprze-
wodniczącą Marta Staniec  a sekretarzem  Elż-
bieta Gros. Tak ukształtowały się władze Rady 
Seniora I kadencji. Wyborów dokonało 20. obec-

nych na I sesji seniorów, która odbyła się w Kuź-
nicy 28 lutego.

Przybyłych członków rady, radnych Rady Miej-
skiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedsta-
wicieli suchedniowskich instytucji i organizacji 
a także gości powitał burmistrz Cezary Błach. 
Wśród gości znaleźli się: proboszcz parafii w Su-
chedniowie ks. Marek Migocki, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń, Mał-

gorzata Gryz, dyrektor biur poseł Marzeny 
Okły-Drewnowicz, przedstawiciel wojewody 
Mariusz Pasek, zastępca dyrektora Wydzia-

łu Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik, przedstawiciele partnerów 
naszych seniorów tj. Elżbieta Dziekan, prezes 
NZOZ Promyk oraz Wojciech Gałczyński, wice-
prezes Banku Spółdzielczego.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego oraz 
odegraniu Mazurka Dąbrowskiego prezentacji 
członków rady dokonała Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk, później złożyli oni ślubowanie 

I posiedzenie Rady Seniorów I kadencji
i otrzymali akty powołania do rady. 

Następnie w głosowaniu jawnym wyłonio-
ne nowe władze w składzie wskazanym wyżej. 
Po wyborach Urszula Sułek powiedziała: -Bę-
dziemy działać jako seniorzy i na rzecz seniorów. 
Chcemy zintegrować środowisko i liczymy w tym 
względzie na pomoc władz miasta oraz innych 
organizacji społecznych działających w mieście.

Głos zabrał również burmistrz Cezary Błach 
stwierdzając: -Rady Seniorów w województwie 
dopiero powstają, powstanie naszej poprzedził 

rok pracy w ramach projektu Mikowy krok. Rada 
60+. W przypadku Suchedniowa wszyscy zain-
teresowani podjęli inicjatywę powołania rady, 
a jest ich w województwie tylko 10 na 102 gmi-
ny. Mam nadzieję, że I kadencja będzie bardzo 
owocna. Dodał także, że w Suchedniowie mamy, 
poza Radą Miejską, również Młodzieżową Radę  

Miejską. 
-Wszyscy mamy prawo i obowiązek wpływać 

na naszą rzeczywistość – zakończył swe wystą-
pienie burmistrz.

Burmistrz podziękował również Karolinie 
Gałczyńskiej-Szymczyk, pracownikom magi-

stratu i dyrektorowi Kuźnicy Andrzejowi Kar-
pińskiemu za pomoc i zaangażowanie w powo-
łanie rady.

W imieniu posłanki Marzeny Okły-Drewno-
wicz gratulacje odczytała Małgorzata Gryz, 
asystentka posłanki, a w imieniu wojewody świę-
tokrzyskiego przemawiał Mariusz Pasek. 

Jacenty Kita
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Oto skład Rady Seniorów  
Do dnia 19 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gmi-

ny Suchedniów wpłynęły karty zgłoszeniowe 21 kan-
dydatek i kandydatów, w tym 3 karty złożone przez 
uprawniony podmiot oraz 18 zgłoszeń indywidual-
nych. 

1. Antosik Ewa – zgłoszona przez Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Re-
gionalny Suchedniów. Pani Ewa jest osobą otwartą, 
kontaktową, koleżeńską, uczynną, zaradną, znającą 
problemy środowiska osób starszych. Ma wielolet-
nie doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym. 
Chce zaangażować się w pracę w Radzie Seniorów.   

2. Gros Elżbieta - reprezentuje Miasto Suched-
niów Pani Elżbieta jest emerytką, swój wolny czas 
chce poświęcić na pracę społeczną na rzecz miesz-
kańców Suchedniowa. Uważa, że Rada Seniorów jest 
bardzo dobrą okazją do tego rodzaju działalności.  

3. Kaczor Jan  - reprezentuje Miasto Suchedniów.
Pan Jan zdecydował się kandydować do Rady Senio-
rów, gdyż chce – jako radny -  aktywnie uczestniczyć 
w życiu Suchedniowa. Jest zainteresowany polep-
szeniem estetyki Miasta i Gminy oraz poprawą życia 
mieszkańców. 

4. Kotarba Jolanta – reprezentuje Miasto Su-
chedniów. Pani Jolanta jest absolwentką UMCS 
w Lublinie, z wykształcenia nauczycielem. Pracowa-
ła w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Od kilku 
lat jest emerytką. Chce swoje doświadczenie wiedzę 
i czas poświęcić na pracę społeczną w Radzie Senio-
rów.  

5. Wiesław Kowalik - reprezentuje Sołectwo 
Ostojów. Pan Wiesław jest emerytem. Posiada duże 
doświadczenie życiowe. Swój wolny czas chce po-
święcić dla innych. Jest osobą otwartą, kontaktową 
dobrze zorganizowaną, z pomysłami. Ludzie darzą 
go zaufaniem i sympatią. Chce zwrócić uwagę na po-
trzeby ludzi z jego środowiska, a także wspierać lo-
kalne inicjatywny i działania.  

6. Krakowiak Ryszard -  reprezentuje. Sołectwo 
Mostki. Pan Ryszard dostrzega duży potencjał i chęć 
działania w środowisku seniorów. Swoje doświadcze-
nie zawodowe i życiowe chce wykorzystać w pracy 
w Radzie Seniorów. 

7. Krogulec-Zoffoli Jolanta - reprezentuje So-
łectwo Mostki. Pani Jolanta jest osobą komunika-
tywną, dobrze czuje się w grupie. Zależy jej na ro-
dzinnej miejscowości – Mostkach. Chce pracować na 
rzecz społeczności Sołectwa Mostki  i reprezentować 
jej interesy w Radzie Seniorów. 

8. Niemczyk Władysława - które reprezentuje. 
Miasto Suchedniów. Pani Władysława jest aktywną 
emerytką o szerokich zainteresowaniach. Swój pry-
watny czas chce poświęcić nie tylko na sprawy życia 
rodzinnego, ale także na działalność społeczną, dzia-
łając w Radzie Seniorów w Suchedniowie.  

9. Leski Marian - reprezentuje Miasto Suched-
niów. Pan Marian od 2013 r. jest członkiem niefor-
malnej organizacji - Klubu Seniora  Kreatywni. Jest 
osobą zainteresowaną sprawami dotyczącymi róż-
nych dziedzin życia suchedniowskich seniorów, czę-
sto porusza je na posiedzeniach Rady Miejskiej. 

10. Ostrowska Halina – reprezentuje. Sołectwo 
Krzyżka. Pani Halina to osoba otwarta, łatwo na-
wiązująca kontakt z ludźmi, dyspozycyjna.  Bardzo 
dobrze zna problemy osób starszych, ponieważ pra-
cowała z takimi osobami. Chce pomagać mieszkań-
com w rozwiązywaniu problemów życia codzienne-
go.   

11. Pająk Alicja – reprezentuje Sołectwo Osto-
jów. Pani Alicja pragnie aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu społecznym i kulturalnym naszej Gminy. W miarę 
swoich możliwości chce przyczynić się do wdrożenia 
takich form pracy, które będą służyć lepszej integracji 
ludzi starszych oraz rozpoznawać i niwelować trud-
ności życiowe. 

12. Ryś Janina – reprezentuje Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Suchednio-
wie. Pani Janina jest rekomendowana przez PSD 
w Suchedniowie. Jest osobą kreatywną, rzetelną 
i staranną w działaniu, koleżeńską i ambitną. Świet-
nie sprawdza się w pracy w grupie. 

13. Sokołowska Alicja – reprezentuje Sołectwo 
Krzyżka. Pani Alicja to emerytowana nauczycielka. 
Przez 20 lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Edu-
kacyjno-Wychowawczym Nr 1. Obecnie jest ławni-
kiem w Sądzie Rejonowym. Pomaga osobom bied-
nym przygotowując im paczki żywnościowe. Praca 
społeczna na rzecz osób starszych przynosi jej dużą 
satysfakcję.  

14. Stando Maria - reprezentuje Sołectwo Mich-
niów. Pani Maria czynnie uczestniczy w działalno-
ści  Koła Gospodyń Wiejskich  w Michniowie oraz we 
wszystkich okolicznościowych imprezach lokalnych. 
Udziela się społecznie. Chce reprezentować seniorów 
sołectwa Michniów w Radzie Seniorów w Suchednio-
wie. 

15. Staniec Marta – reprezentuje Miasto Suched-
niów. Pani Marta od 15 lat jest emerytką. Zawodowo 
związana była z przemysłem drzewnym – najdłużej 
jako główny technolog w Fabryce Mebli. Pracowała 
również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. Jest 
mocno zainteresowana wszystkimi przedsięwzięcia-
mi społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, gospo-
darczymi dziejącymi się w naszym mieście. Będzie 
dla mnie wielkim zaszczytem włączenie się aktywniej 
w prace dla naszej społeczności jako radna Rady Senio-
rów. 

16. Stolarek Witold - które reprezentuje Mia-
sto Suchedniów. Pan Witold jest absolwentem Po-
litechniki Częstochowskiej. Po ukończeniu studiów 
zamieszkał w Suchedniowie i podjął pracę w FUT Su-

chedniów. Pracował także 10 lat w branży budowla-
nej w Moskwie na stanowisku kierownika obiektu, 
a także jako szef produkcji w odlewni Metali Nieże-
laznych. Obecnie przebywa na emeryturze i chętnie 
podzieli się swoją wiedzą  i bogatym doświadcze-
niem zawodowym.  

17. Sułek Urszula – reprezentuje. Miasto Su-
chedniów. Pani Urszula jest emerytką od 1,5 roku. 
Posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Po-
tencjał ten chce wykorzystać w pracy dla dobra ludzi 
starszych oraz dla miasta. 

18. Synowiec Andrzej – reprezentuje Sołectwo 
Michniów. Pan Andrzej chętnie udziela się społecz-
nie. Bierze czynny udział w spotkaniach Sołectwa 
Michniów. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych 
w swoim środowisku. Chce reprezentować środowi-
sko seniorów z Michniowa w Radzie.  

19. Śmigiel Anna – zgłoszona przez  Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMYK Sp. z o.o. Pani 
Anna jest zatrudniona w NZOZ Promyk na stanowi-
sku pielęgniarki zabiegowej. Przez 10 lat pracowała 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Skarżysku - 
Kamiennej opiekując się osobami starszymi. Obecnie 
pracuje w gabinecie zabiegowym w Poradni Ogólnej. 
Ma stały kontakt z osobami w wieku 60+. Dodat-
kowo czynnie uczestniczy w pracy zespołu Interdy-
scyplinarnego UMiG w Suchedniowie. Stale podnosi 
swoje kwalifikacje. Posiada tytuł edukator w cukrzy-
cy.  Jest osobą dyspozycyjną i chętną do współpracy. 

20. Wicha Stanisław – reprezentuje Miasto Su-
chedniów. Pan Stanisław pracował w FUT na sta-
nowisku specjalisty ds. eksportu, w Rejonowej Spół-
dzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Suchedniowie na 
stanowisku v-ce prezesa, a także prowadził własną 
działalność gospodarczą. Swoje doświadczenie chce 
wykorzystać w pracy na rzecz Suchedniowa i jego 
mieszkańców. 

21. Wikło Alicja - reprezentuje Miasto Suched-
niów. Pani Alicja jest emerytowaną nauczycielką 
plastyki i wiedzy o kulturze. Jej hobby jest malar-
stwo. Chciałaby zmobilizować seniorów do aktywnej 
działalności w dziedzinie kultury. 

Wszystkie ww. zgłoszenia zostały poddane wery-
fikacji formalnej i uzyskały pozytywną ocenę tj. speł-
niają kryteria naboru, są kompletne i poprawnie wy-
pełnione.  

Wśród zgłoszonych kandydatów jest przedstawi-
ciel służby zdrowia, przedstawiciele dwóch lokalnych 
organizacji pozarządowych działających na rzecz se-
niorów, 10 osób reprezentujących środowisko senio-
rów miasta Suchedniów oraz po dwie osoby repre-
zentujące środowisko seniorów każdego z 4 sołectw, 
tj.:  - sołectwa Michniów, sołectwa Mostki, sołectwa 
Ostojów, sołectwa Krzyżka.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach 
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KuKtura

Można się samym zorganizować? Można. Można 
się samym doskonale bawić? Również można.

Potwierdziły to Michniowianki, które w liczbie 
pięćdziesięciu w sobotę, 3 lutego, doskonale bawi-
ły się na zabawie ostatkowej zatytułowanej Babski 
wieczór w Michniowie. 

(jaki)

W Michniowie bawiło się pół setki kobiet

„Od Witosławskiej  
do Czarnohory”

Od Witosławskiej 
do Czarnohory to 
bardzo ciekawa  pro-
pozycja książkowa 
z nowości Bibliote-
ki Publicznej w Su-
chedniowie. Do rąk 
czytelników została 
przekazana  przez 
autora Ireneusza 

Kulińskiego. 
Książka jest  dopełnieniem i  podsumowaniem 

jego wcześniejszych wędrówek. Ciekawa szata 
graficzna, dużo świetnych zdjęć, na których zo-
baczyć można miejsca znane, ale jakże często 
niezauważone i niedocenione. Miejsca, które sta-
nowią unikalny dowód, ginącej  architektury oko-
licznych miejscowości. Bogactwo przyrodnicze 
uchwycone w kadrze fotograficznym, ciekawost-
ki z pasji i zainteresowań autora, czynią książkę 
bardzo interesującą i niepowtarzalną. Zachęcamy 
do zapoznania się  z przewodnikiem, który jest do-
wodem powiedzenia – Cudze chwalicie, Swego nie 
znacie - S. Jachowicza.

M.W.

Miłą niespodziankę dla swych Babć i Dziadków 
sprawili podopieczni Michała Ośki z grupy te-
atralnej oraz najmłodszej grupy akrobatycznej. 
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w niedzielę, 28 
stycznia, w sali lustrzanej wystawili bajkę zaty-
tułowaną Czerwony Kapturek w reżyserii Barba-
ry Nitek i w opracowaniu Michała Ośki.

Bajka wiele odbiegała od wersji tradycyjnej. 
Dominowały dwa elementy tj. nowoczesne tech-
nologie komórkowe oraz… zdrowie odżywanie, 

Dzień Babci i Dziadka z „Kuźnicą”

ale uwieńczeniem tego było poczęstowanie przez 
dzieciaków przybyłych na przedstawienie suro-
wymi owocami i warzywami. 

(jaki)
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koncert chArytAtyWny

3 lutego na hali sportowo-rehabilitacyjnej 
w Suchedniowie odbył się koncert charytatywny 
zorganizowany przez suchedniowską Radę Ry-
cerzy Kolumba oraz Caritas Diecezji Radomskiej. 
Zebrano łącznie około 20 tys. zł., a są jeszcze dar-
czyńcy, którzy zadeklarowali wpłatę na konto Ca-
ritas. Ponadto udało się pozyskać ponad 20 tys. 
zł w darach np. meble, pokrycie dachu, lodówka, 
drobny  sprzęt AGD, bony na kwotę 500 zł  do wy-
korzystani w Mrówce Suchedniów.

Cały dochód z imprezy zostanie przekazany 
Państwu Warnke z Główczewic na Pomorzu, 
których dom został zniszczony w sierpniowych 
nawałnicach. Ekspertyza budowlana nakazała 
rozbiórkę domu, w którym mieszkała trzyoso-
bowa rodzina - Pan Antoni razem z ciężko chorą 
żoną i synem, wymagającymi kosztownego le-
czenia i opieki. -Bezpośrednio po przejściu nawał-
nicy pan Antoni spieszył z pomocą i wraz z inny-
mi mieszkańcami odbudowywał inne zniszczone 
gospodarstwa - mówi Dariusz Wolniak, główny 
koordynator koncertu z ramienia Rycerzy Kolum-
ba. -Ofiarna pomoc, jaką niósł innym, nie zważa-
jąc na swoje potrzeby, sprawia, że patrzymy na 
niego jako na bohatera, który teraz sam potrze-

Koncert charytatywny dla rodziny Warnke

buje pomocy dodaje.
Wydarzenie, które zgromadziło kilkaset osób, 

otworzyli ks. Wojciech Marchewka oraz Da-
riusz Wolniak, poprowadzili aktor Jan Krzysz-
tof Szczygieł, aktor, który do Suchedniowa 
przyjechał prosto ze Malborka, z planu filmowe-

go Korona królów oraz Katarzyna Michta-Po-
łeć. Wśród gości byli m.in. wojewoda Agata 
Wojtyszek, poseł Maria Zuba, przewodnicząca 
rady miejskiej Małgorzata Styczeń, burmistrz 
Cezary Błach oraz jego zastępca Dariusz Mier-
nik.

Podczas koncert oglądaliśmy występy: Wikto-
rii Bogusiewicz, Klaudii Tumulec, zespołu Old 
Marinners, Anny Hameli, zespołu Eve Line oraz 
gwiazdy wieczoru - Ryszarda Rynkowskiego. 

Między występami prowadzona była au-
kcja przedmiotów, które prezentowała Natalia 
Tusznio – Miss Skarżyska ‘2017, Miss Nastolatek 
‘2018. Licytowano m.in. piłkę od Jerzego Dud-
ka, koszulkę z podpisami zawodników VIVE, dary 
przekazane m.in. przez Wojewodę Świętokrzy-

skiego, Marszałka Województwa Adama Jaru-
basa, starostę Jerzego Żmijewskiego, Bank 
Spółdzielczy w Suchedniowie. Najdrożej zlicyto-
wano (1100 zł) obraz Jarosława Jędrzejskiego 
przedstawiający Jana Pawła II.

Aukcję prowadził aktor Jan Szczygieł (wkrót-
ce zobaczymy go w serialu Korona Królów, gdzie 
gra monarchę węgierskiego, Karola Roberta). 
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Podziękowania
W imieniu Organizatorów Rycerzy Kolumba 

i Caritas Diecezjalnemu chcemy podziękować 
Wszystkim bez wyjątku, którzy zakupili i wzię-
li udział w Koncercie. W szczególności Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Suchedniów Cezaremu 
Błach za udostępnienie wszelkiej niezbędnej 
pomocy, bo bez niej raczej nie bylibyśmy w sta-
nie tego Dzieła przeprowadzić. Dziękujemy za 
obecność i wsparcie Patronatem oraz przekaza-
niem darów na licytację i aktywny w niej udział 
Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek. Dziękuje-
my za przekazanie Darów od Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jaru-
basa. Dziękujemy Panu Staroście Skarżyskiemu 
Jerzemu Żmijewskiemu za Dary i wszelką 
pomoc. Dziękujemy Pasterzom Naszej Diecezji 
Radomskiej Henrykowi Tomasikowi i Kielec-
kiej Janowi Piotrowskiemu za pamięć i mo-
dlitwę, Naszemu Ks. Proboszczowi Markowi 
Migockiemu za wsparcie rodziny kwotą 1 tys. 
zł i przekazanie darów na licytację, Ks. Kapela-
nowi Wojciechowi Marchewce za wsparcie 
i pomoc organizacyjną i przekazane dary.

Dziękujemy Bardzo Suchedniowskiej Kor-
poracji Samorządowej za pomoc w organizacji 
i obsługę gastronomiczną. Dziękujemy Naszym 
Żonom za każdą pomoc i wyrozumiałość.

 Dziękujemy DARCZYŃCOM I SPONSOROM: 
Kielecka firma budowlana KRISMAR zaoferowa-
ła pokrycie dachu,  Rycerze Kolumba z Chmielni-

ka zobowiązali się do zakupu sprzętu AGD i wy-
posażenia nowo wybudowanego domu w meble, 
Firma KLEEN - TEX , Buskowianka – Uzdrowisko 
Zdrój, Nadleśnictwo Suchedniów, Hotel Paradi-
so, MRÓWKA SUCHEDNIÓW, Hotel Świętokrzy-
ski, Drukarni DUET z Kielc, Banku Spółdzielczemu 
w Suchedniowie, Tolmex-track, MEBLECH, INSTAL 
WOOD, MEBLENA, BAROSS, Sklep Meblowy REX, 

Dziękujemy Państwu:  Małgorzacie i Prze-
mysława Działak, Panom i Paniom: Markowi 
Tumulcowi, Szymonowi Czyszek, Emilowi 
Naszydłowskiemu, Karolowi Mochockiemu 
Firmie LAZUR, Bogdanowi Jaworskiemu, Hu-
bertowi i Monice Kozłowskim, Piotrowi Kar-
bownik TELDOM za przekazanie rodzinie lodów-
ko zamrażarki, Danucie Banaszek, Dariuszowi 
Zegadło, Włodzimierzowi Ciszek, Szymono-
wi Lech, Danucie Grabowskiej, Januszowi 
Gonciarz, Czesławowi Magdziarz, Marci-
nowi Piętak, Jarosławowi Jędrzejskiemu, 
Michałowi Barańskiemu, Marcie Wolniak, 
Stanisławowi Dymarczykowi, Szymonowi 
Piasta, Dariuszowi Miernik, Maciejowi Mły-
narczyk, Krzysztofowi Tumulec.

Szczególne PODZIĘKOWANIE kierujemy do Pań-
stwa Katarzyny i Wojciecha Połeć - byliście 
jak zawsze Profesjonalni i nie zastąpieni , za pro-
fesjonalne nagłośnienie , jak Powiedział dzisiaj 
w rozmowie telefonicznej Ryszard Rynkowski – 
DZIĘKUJEMY OGROMNIE.

Serdecznie Dziękujemy Dyrektorowi Panu Ra-
fałowi Lorenz za wsparcie i pomoc fizyczną i or-

ganizacyjną oraz Pani Karolinie Styczeń, która 
była w stanie ogarnąć wszystkie sprawy papier-
kowe i czynnie uczestniczyć w przygotowaniach 
i przeprowadzeniu koncertu- dziękujemy Karo-
linka !!!

DZIĘKUJEMY WYKONAWCOM, którzy zagrali 
całkowicie charytatywnie: zespołowi OLD MA-
RINERS, ANI HAMELI I RYSZRDOWI RYNKOW-
SKIEMU, którzy zagrali za koszty dojazdu.

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!
Serdecznie zapraszamy mężczyzn, którzy 

ukończyli 18 lat i są praktykującymi Katolikami 
w Nasze szeregi. Będzie Nas Więcej – Więcej Do-
bra możemy zrobić.

Rycerze Kolumba są międzynarodową orga-
nizacją katolickich mężczyzn. Działają w kilku-
nastu państwach świata i gromadzą w swoich 
szeregach ponad 1,9 miliona członków. W Pol-
sce Rycerze obecni są od ponad 11 lat i liczą 5 
tys. mężczyzn działających w 102 radach na te-
renie 28 diecezji. Zasadami Rycerzy Kolumba są 
miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. 
Założycielem organizacji był ks. Michael McGi-
vney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach 
Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn 
pragnących wspierać się wzajemnie i formować 
w wierze katolickiej. Obecnie toczy się jego pro-
ces beatyfikacyjny.

Wolniak Dariusz
Koordynator Projektu

Kustosz Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce

Wspierała go Katarzyna Michra-Połeć, a licy-

towane przedmioty prezentowała Natalia Tu-
śnio. Zebrani nie żałowali pieniędzy. Najdrożej, 
za 1100 złotych, sprzedano obraz Jarosława 
Jędrzejskiego. Kupili go państwo Magdziarz 
z Suchedniowa. Za tysiąc złotych płytę Ryszarda 
Rynkowskiego nabył Jerzy Kołacz ze Szczeci-
na. Po 800 złotych zapłacili Paweł Kowalczyk 
za koszulkę szczypiornistów Vive Kielce i poseł 

Maria Zuba za kolekcjonerską monetę. 750 zło-
tych wydał na piłkę z autografem Jerzego Dud-
ka Jarosław Lewicki. 

Również lokalne firmy postanowiły dołączyć 
się do akcji i wesprzeć rodzinę Warnke.

Kielecka firma budowlana Krismar zaoferowa-
ła pokrycie dachu,  Rycerze Kolumba z Chmielnika 
zobowiązali się do zakupu sprzętu AGD i wyposa-
żenia nowo wybudowanego domu w meble, Fir-
ma Kleen-Tex przekazała 190 mat podłogowych, 
Teldom -  lodówko-zamrażarkę. 

Patronatem wydarzenia byli: biskup radom-
ski bp Henryk Tomasik, biskup kielecki bp Jan 
Piotrowski, Wojewoda Świętokrzyski Agata 
Wojtyszek, Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas, Starosta Skarżyski 
Jerzy Żmijewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów – Cezary Błach.

Jacenty Kita
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W PrZedsZkolu

Bal Karnawałowy
1 lutego odbył się w przedszkolu bal pod ha-

słem Na Dzikim Zachodzie. Sala gimnastyczna 
zmieniła się w tym dniu w krainę z westernu. Po-
śród zielonych kaktusów, bizonów, indan i kow-
bojów przedszkolaki w kolorowych strojach roz-
poczęły zabawę.

Jak co roku do tańca muzykę grała i śpie-
wała zaprzyjaźniona z naszym przedszkolem  
Małogorzata Bialik. Dziecięce rytmy porwały 
wszystkich do zabawy. Na początku każda gru-
pa zaprezentowała swoje stroje. Nie zabrakło In-
dian, kowbojów, były również królewny, motylki 
i inne ciekawe postacie. Kolorowe koła wirowa-
ły na sali, tworzono  pociągi, węże, były zabawy 

i konkursy. Dzieci mogły zmierzyć się w wyścigach 
konnych, nawijaniu sznurka z podkową na rurkę, 
rzucaniu do celu kapeluszem czy zjadaniu na czas 
nitki makaronu, rodzice siłowali się w przeciąga-
niu liny. Wszystkim dopisywały humory, a sam 
bal był udany.

Dziękujemy pani Małgosi za wspaniałą opra-
wę muzyczną.

Anna Dziób

Z wdzięczności dla Dziadków
Kocham mocno Babcię, Dziadka to nie żarty moi 

mili. Dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jesz-
cze żyli -  Takie życzenia usłyszały wszystkie bab-
cie i dziadkowie, którzy przybyli w dniach 22 i 23 

stycznia do naszego przedszkola na uroczystość 
z okazji swojego święta. Tego dnia dzieci z naj-
starszych grup III, IV, VII zaprezentowały jasełka 
pt. Śpij maluśki, piękną opowieść o narodzeniu 
Pana Jezusa przeplataną polskimi kolędami. 

Po części oficjalnej nasi kochani Goście zostali 
zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. Dzieci również, pod 
kierunkiem swoich pań, przygotowały dla nich 
specjalny program artystyczny - piosenki, wier-

sze, tańce oraz wręczyły własnoręcznie wykona-
ne laurki i upominki. W tych dniach nie brakowa-
ło uśmiechu, radości, wzruszenia, a także dumy, 
rozpierającej dziadków podziwiających umiejęt-
ności swoich wnucząt. Niejednemu łezka zakrę-
ciła się w oku. 

Anna Pająk

Przedszkolne zapusty
Powiedział nam Bartek, że dziś Tłusty Czwartek . 

Myśmy uwierzyli, pączków nasmażyli -mówi jedno 
z przysłów ułożonych na tę okazję. Jest to ostatni 

czwartek przed Wielkim Postem. Tego dnia go-
towano bardziej obfite jedzenie, z większą ilo-
ścią tłuszczu i smażono specjalne ciasta: pączki 

i chrust (faworki). Od Tłustego Czwartku hucz-
nie się bawiono, a już najhuczniej od niedzieli 
do północy z wtorku na środę popielcową. Pod-
czas tych dni starano się najeść do syta dobrych 
rzeczy i przed Wielkim Postem dobrze się wy-

bawić, wyśmiać 
i wykrzyczeć. 
W tłusty czwar-
tek nie wypada 
nie zjeść pączka. 
Tym bardziej, że 
według tradycji 

staropolskiej ten, kto w ten dzień ciastkiem po-
gardzi, szczęście szerokim łukiem omijać będzie.

Od samego rana w czwartek rozbrzmiewa-
ły w przedszkolu skoczne melodie ludowe, zaś 
dzieci prezentowały kolorowe stroje nawiązujące 
do różnych regionów Polski. Nasze huczne poże-
gnanie karnawału zaszczycili swoją obecnością 
członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Michnio-
wa. Dzięki nim dowiedzieliśmy się wielu informa-
cji na temat ich działalności, jak również z czego 
składa się tradycyjny strój świętokrzyski żeński 
i męski. Usłyszeliśmy też nieznane nam dotąd 
przyśpiewki ludowe. Razem z naszymi Gośćmi 
bawiliśmy się przy skocznych melodiach oraz po-
znaliśmy jedną z zabaw ludowych. Nasze święto-

wanie nie mogło odbyć się bez tradycyjnego ko-
rowodu zapustowego utworzonego przez dzieci 
z grupy V. A żeby tradycji stało się zadość każdy 
miał okazję posmakować pączków i faworków, 
które ponoć w Tłusty Czwartek nie tuczą.

Serdeczne podziękowania kierujemy do przed-
stawicieli Koła Gospodyń Wiejskich z Michniowa, 
którzy poświęcili nam swój czas i zechcieli przyjąć 
nasze zaproszenie do wspólnej zabawy.

Justyna Bera
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choreograficznych do różnych piosenek. Zabawa 
była wspaniała.

Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku, 
o który zadbała Rada Rodziców.

W sZkołAch

W sobotę 10 lutego w szkole w Ostojowie 
o godzinie 10 zgromadziliśmy się na sali gimna-
stycznej, by przy oprawie muzycznej Mateusza 
Jeziorskiego wspólnie się bawić. Piękne stro-
je i przebrania karnawałowe można było podzi-
wiać u dzieci, nauczycieli, ale także i rodziców. 
Tańczyliśmy do wielu znanych utworów. Zwie-
dziliśmy muzyczny świat, podróżując do utworu 
Jedzie pociąg z daleka. Na każdej stacji zwiedzili-
śmy inne państwo. Tańczyliśmy w Niemczech Ka-
czuszki,  w Wiedniu Walca Wiedeńskiego,  w Cze-
chach Polkę,  we Francji Kankana,  w Grecji Zorbę 
i wróciliśmy do Polski, by porozmawiać o naszych 
narodowych tańcach. Tańczyliśmy wiele układów 

Nagroda specjalna i wyróż-
nienie dla SSP w Ostojowie

Zespół teatralny Szaaaa… z Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Ostojowie wziął udział 
w XIII Międzyszkolnym Konkursie Jasełek i Przed-

stawień Wigilijnych, który został zorganizowany 
przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Sta-
nisława Kostki w Kielcach. Uczniowie z Ostojowa 
wystąpili z przedstawieniem Kolędy i pastorałki 
Wandy Chotomskiej i zdobyli wyróżnienie oraz na-
grodę specjalną. Jury zwróciło szczególną uwagę 
na elementy folklorystyczne, rekwizyty kolędników 

i ogólną radość dzieci, spójną z treścią przedstawie-
nia. Należy dodać, że elementy folklorystyczne 
tworzyła muzyka, taniec i stroje regionalne ko-
lędników, zaś rekwizyty –były rękodziełem ar-
tystyczny most ostojowskiego twórcy ludowego 
pana Włodzimierza Ciszka. 

Wysoko oceniamy udział 37. uczestników (od 6 
– 13 roku życia), którzy pięknie odtworzyli swo-
je role pomimo utrudnień: nagłośnienia i ma-
łej przestrzeni scenicznej. Cenimy sobie udział 
uczniów naszej szkoły w tego typu przedsięwzię-
ciach w konfrontacji z innymi szkołami z całe-
go województwa.

Stoi na stacji lokomotywa, ciężka ogromna i pot 
z niej spływa, tłusta oliwa... – to fragment znane-
go i lubianego przez kilka już pokoleń czytelni-
ków wiersza Juliana Tuwima. Ten i wiele innych 
wierszy tego popularnego autora literatury dzie-
cięcej  musieli poznać uczestnicy konkursu czytel-
niczego z klas drugich i trzecich, który odbył się 
w Trójce 8 lutego. 

Celem konkursu było pogłębianie ciekawości 

Zabawa karnawałowa w SSP w Ostojowie

Konkurs czytelniczy „Lokomotywa”
czytelniczej oraz popularyzowanie 
twórczości poety. 

W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział 13 uczniów, któ-
rzy musieli wykazać się nie tylko 
wiedzą, ale i doskonałą pamięcią. 
Zwycięzcę wyłoniła dopiero do-
grywka, w wyniku której pierw-
sze miejsce zajęła uczennica klasy 
drugiej Jowita Mazurek. Drugie 
miejsce przypadło Paulinie An-
toniak z klasy III c, a trzecie Ni-

nie Gałczyńskiej z klasy drugiej. Wyróżnienie 
otrzymał Aren Ghazaryan z klasy III c. Uczest-
ników oceniała komisja w składzie: Renata Wi-
kło, Aneta Łakomiec oraz Dariusz Żołądek 
z MGBP w Suchedniowie. Zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki i zabaw-
ki, a wszyscy słodycze i zakładki do książek.

M. Rek i A. Gołębiowska
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Morskie morsowanie
W dniach 9-11 lutego w Mielnie odbył się Jubi-

leuszowy XV Międzynarodowy Zlot Morsów. W im-
prezie wzięło udział ponad 3000 morsów ze 155 
klubów. Na Zlocie mieliśmy również reprezenta-
cje powiatu skarżyskiego – Morsy z Madagaskaru 
i Morsjanie NURT Mostki.

Oficjalne otwarcie XV Międzynarodowego Zlo-
tu Morsów w Mielnie odbyło się w piątek, 9 lu-
tego.  

Jak co roku, program imprezy był bardzo bo-
gaty. Można było wykąpać się w baliach lub wy-
grzać w saunach, ustawionych obok pomnika 
morsa. Każdy mógł sobie wziąć morsowy ślub 
w specjalnym pałacu morsowych ślubów. Ponad-
to na plaży odbywały się rozgrzewające anima-

cje, podczas których odbywało się pasowanie na 
morsa, czyli Mój pierwszy raz… w Bałtyku. Klub 
brały udział w grach i zawodach sportowych.

Turniej Mrozoodpornych to kolejna atrak-
cja jaką przygotowali organizatorzy. W progra-
mie znalazły się m.in. Klubowy Bieg Morsów 
na dystansie 2,5 km, pokaz Fire show. Za udział 
w konkurencjach morsy dostawały monety, klub 
który zebrał najwięcej monet, wygrał rywaliza-
cję w turnieju mrozoodpornych. Pierwszy dzień 
Zlotu zakończył Wieczór integracyjny dla mor-
sów, podczas którego odbyło się kulinarne show 
w wykonaniu Roberta Bochenko, konkurs kara-
oke oraz animacje i zabawy, które prowadziła Sy-
lvia DJ - vocal.

W drugim dniu do dyspozycji były również ba-
lie z gorącą wodą. Odbył się Śniadaniowy Bieg 
Morsów na dystansie 5 km o puchar burmistrza 
Mielna, gdzie drugie miejsce zajął Piotr Chmiel 
z grupy Morsjanie NURT Mostki.

Po południu odbyła się konferencja nauko-
wa Morsować czy nie morsować?, czyli co dowo-
dzą badania naukowe, którą prowadzili: prof. dr 
hab. Zbigniew Dąbrowski z AWF Kraków, prof. 
nadzw. PUM Anna Lubkowska z PUM Szczecin 

3 lutego w SSP Nr 1 w Suchedniowie z udzia-
łem 8. zawodniczek i 26 zawodników rozegrano 
XVI Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym. 

Uczestników tenisowych zmagań powitał dyrek-
tor szkoły Zdzisław Wojnarski a oficjalnego 
otwarcia dokonał burmistrz Cezary Błach.

Po ponad pięciogodzinnych zmaganiach moż-
na było ogłosić oficjalne wyniki. 

W kat. kobiet kolejność byłą następująca:
1. Sylwia Mijas
2. Edyta Adamiec
3. Katarzyna Wawrzczak
4. Aneta Łakomiec
5. Nina Łakomiec

oraz dr n. med. Aneta Teległów z AWF Kraków.
Wieczorem odbył się Wielki Bal Morsów, któ-

ry poprowadził Zygmunt Chajzer. Podczas Balu 
wystąpił Zespół Szafa Gra, Krzysztof Czapla, 
muzykę serwował Marek Sierocki. Bal Morsów 
odbył się  pod ogromnym namiotem, gdzie bawi-
ło się 1500 osób, wszyscy poprzebierani, tema-
tem tegorocznego balu były bajki.

Finałem Zlotu była Wielka Parada Morsów 
ulicami Mielna oraz XV Jubileuszowa kąpiel. Do 
wody weszło 3.212 morsów, w tym około 40 osób 
z naszego powiatu, członkowie Morsów z Mada-
gaskaru i Morsjan NURT Mostki. Na miejscu obec-
na była również zaprzyjaźniona ze skarżyską gru-
pą – Ekipa Lodowcowa z Chlewisk.

- Na Zlocie panuje wspaniała, serdeczna at-
mosfera, grupy integrują się, na każdym kroku 
pozdrawiają, wymieniają się znaczkami morso-
wymi. Przez trzy dni morsy wspaniale się bawią. 
Finałem zlotu jest Wielka Parada Morsów ulicami 
Mielna, widok robi wrażenie. Jeszcze większe jest 
przy wejściu do morza. Po prostu trzeba tam być 
i zobaczyć to na żywo. Na Zlocie byliśmy po raz 
drugi, już wiemy, że będziemy też za rok - pod-
kreślali członkowie Morsów z Madagaskaru.

Mors Zbigniew Biber

XVI Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym
6. Zuzanna Kręć
7. Aleksandra Miernik
8. Natalia Pajdo

Z kolei najlepsi wśród mężczyzn to:
1. Roman Maciejski
2. Marek Midura
3. Michał Bogucki
4. Dawid Kaleta
5. Michał Skoczylas
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczy-

li burmistrz Cezary Błach i zastępca dyrektora 
szkoły Dariusz Kowalik. W dotychczasowych 
edycjach turnieju wystąpiło 50. kobiet oraz 175. 
mężczyzn

Organizatorem turnieju było dyrekcja szkoły 
oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Jolan-

ta Soja-Swajdo, Waldemar Piasta i Michał 
Piasta. Sędzią głównym był Wacław Jedynak.

Jacenty Kita
Organizatorzy dziękują następującym firmom 

i osobom: MAXAM POLSKA, HOTEX, Bank Spół-
dzielczy w Suchedniowie, Urząd Miasta i Gminy, 

Grażyna i Roman Stachura, Wiesław i Jacek 
Więckowscy, DAGON, Przemysław Działak 
– DENDRON, Maciej Glijer – BAROS, Dorota 
i Waldemar Franczyk - INSTAL-WOD, Dariusz 
Wolniak – VOLUMEN, Marek Tumulec – MAR-
TUM, Andrzej Michta – SYLWANEX, RIXON, 
KRISMAR, Piotr Frontczak – MALWIX, Edyta 
Matla – ZAGŁOBA, Justyna i Daniel Żołądek 
– KINZUL, DRINK FOOD.
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Ferie W kuźnicy

Ferie w „Kuźnicy”
W dniach 12 - 23 lutego w suchedniowskiej 

Kuźnicy już po raz kolejny odbyły się ferie zimo-
we. W tym roku wzięło w nich udział 30 dzie-
ci z Suchedniowa i nie tylko, bo byli również re-
prezentanci Krakowa Ćmielowa, czy Kielc, którzy 
przyjechali do swoich babć i dziadziusiów na zi-
mowy wypoczynek.

Dzień I 
Warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich z Mich-

niowa, zakończyły się pełnym sukcesem. Młodzi 
adepci sztuki kulinarnej zrobili pyszne pierogi 
z serem i zawijane ciastka z jabłkiem. Na zakoń-
czenie dnia wyświetlony został film animowany 
dla dzieci. 

Dzień II 
Pierwsza wycieczka autokarem do Krzemionek 

Opatowskich. Zwiedzanie kopalni, prehistorycz-
nej osady oraz wystaw multimedialnych. Dzieci 
mogły zobaczyć sławny krzemień pasiasty, który 
jest wizytówką naszego regionu. W opiece nad 
dziećmi pomogła babcia Julki i Marysi Kopeć. 
Dziękujemy. 

Dzień III
To był dzień warsztatowy. Wyroby z gliny 

pod okiem naszej lokalnej mistrzyni artystki ce-
ramiczki Magdaleny Sułek oraz szlifowanie 
umiejętności tanecznych naszych dzieci przez 
Michała Ośkę. 

Dzień IV
Jeden z najfajniejszych dni zdaniem dzie-

ci i opiekunów nawet pana kierowcę Marcina 
wciągnęliśmy do wspólnej wspinaczki i zabawy. 
Zimowe wejście na Łysicę - piękne i niezapo-
mniane widoki, wysiłek fizyczny oraz zjazd na 
p… w dół, a u podnóża gorąca czekolada. I tu 
również mogliśmy liczyć na pomoc mamy Leny. 
Dziękujemy.

Dzień V 
Zaskoczenie,  warsztaty muzyczne z Katarzy-

ną Klusek, dzieci mogły spróbować swoich sił 
w grze na instrumentach dętych. Zajęcia okaza-
ły się strzałem w dziesiątkę ponieważ zaowoco-
wały chęcią kontynuacji nauki gry. I już niedługo 
być może zobaczymy młodych adeptów muzycz-
nych w szeregach Suchedniowskiej Orkiestry Dę-
tej. Drugie warsztaty plastyczne poprowadziła 
Agnieszka Maślak. Dzieci stworzył wizytówkę 
miasta suchą pastelą. Efekt pracy okazał się pio-
runujący i teraz można go podziwiać na ścianach 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica. 

Dzień VI 
To takie pół na pół, trochę nauki i zabawy. Wy-

cinanka ludowa zjawisko które zanika, a tu po są-
siedzku mamy taką perełkę Lucynę Kozłowską, 
która pokazała, a dzieci spróbowały jakie cuda 
można wycinać z papieru. W gry bez prądu nasi 
feriowicze zagrali z Krzysztofem Łakomcem. 

Dzień VII 
Następna wycieczka autokarem tym razem do 

Centrum Leonarda Da Vinci w Podzamczu Chę-
cińskim. Dzieci poprzez interakcję poznawały 
świat nauki, nowych technologii i zasad recyklin-
gi. W drodze powrotnej oczywiście była wizyta 
w MC Donald ku wielkiej radości uczestników.

Dzień VIII 
Myszy szczury i utopcie czyli ciężkie życie młyna-

rza wycieczka tym razem na własnych nogach do 
Młyna Jędrów. W świat podań legend i duchów 
tych prawdziwych wprowadził nas młynarz Pa-
weł Orłowski, okazało się ze jeden z utopców 

mieszka w młynie i nie szkodzi a wręcz poma-
ga w pracach młyńskich np. uruchamia turbinę. 
Dalej czekały na nas jeszcze dwie niespodzianki: 
transparent wykonany na nowoczesnych ma-
szynach stolarskich FERIE Z KUŹNICĄ W MŁY-
NIE JĘDRÓW oraz ognisko z pieczoną kiełbaską 
ufundowaną przez Hotel Stary Młyn, którego 
właścicielem jest tata Wiktorii Piwowarczyk. 
Za pomoc podczas tego dnia dziękujemy również 
tacie Nikoli Świtek i cioci Wiktorii Wiaderny.

Dzień IX 
Warsztaty z zabawki ludowej: drewniane koni-

ki, klapoki czy gwizdki to tylko niektóre zabawki, 
którymi bawili się nasi dziadkowie. W niezwykły 
świat suchedniowskich drewnianych zabawek lu-
dowych wprowadził dzieci Włodzimierz Ciszek 
ostatni rękodzielnik…. Dzieci pomalowały bar-
dzo starannie koniki, siebie i otoczenie i bardzo 
z tego powodu zadowolone udały się na bajkę do 
sali kinowej suchedniowskiej Kuźnicy. 

Dzień X 
Ostatni dzień poświęcony był tylko dobrej za-

bawie trochę w teatr, a późnij czyste szaleństwo 
przy takich przebojach jak Miłość w Zakopanym. 
W tej gorącej atmosferze znakomicie odnalazł 
się niezawodny Michał Ośka. W przerwie dzięki 
uprzejmości dziadka Ali I babci Marysi i Julki dzie-
ci mogły posilić się pączkiem i cukierkami. 

Ferie się skończyły, szkoda, czas wracać do 
szkolnych ławek, jakoś cicho się zrobiło na kory-
tarzu Kuźnicy. Czekamy na przyszły rok i równie 
wspaniałe dzieci jak w tym ! Dziękujemy i Do Zo-
baczenia

Paweł Zubiński 
PS. Na wyróżnienie zasługuje jeden z uczest-

ników Stasiu Michałkiewicz, który wykazywał 
wiele troski o młodszych kolegów i koleżanki i był 
dla nas dużą pomocą. 
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cym temperaturę zma-
gań konkursowych. Ich 
oceny będą ważnym 
elementem konkursu, 
a najważniejszymi dobra 
zabawa i przyjazna at-
mosfera. Mamy nadzieję, 
że nasza propozycja spo-
tka się z życzliwym przy-
jęciem, a twórcza praca 
dostarczy wszystkim sa-
tysfakcji i radości.

Regulamin oraz kar-
ta zgłoszenia na XX Su-

chedniowską Wiosnę Teatralną MASKArada 2018 
znajdują się na stronie SOK Kuźnica.

ZAProsZeniA • oGłosZeniA

„MASKArada 2018”
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Su-

chedniowie zaprasza na XX Suchedniowską Wio-
snę Teatralną MASKArada 2018, która odbędzie 
się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00.

Tegorocznym mottem, XX edycji Suchedniow-
skiej Wiosny Teatralnej 

MASKArada 2018 będzie przysłowie Jedz kapu-
stę i brokułu to wyrosną Ci muskuły – przedstawie-
nie edukacyjne dla dzieci z myślą o dorosłych. 

Śmieciowe jedzenie to produkty o wysokiej za-
wartości tłuszczy i cukrów oraz sztucznych ulep-
szaczy i barwników. Musi być smaczne i apetycz-
nie wyglądać, nawet jeśli nie sam produkt, to 
przynajmniej jego opakowanie. 

I jeszcze coś - musi być tanie. Te trzy cechy wy-
starczą by zdominować rynek nieświadomych 
klientów. Czyli przede wszystkim dzieci nieświa-
dome szkodliwego wpływu na zdrowie kupują to, 
co słodkie i kolorowe, co poprawi im humor i na-
syci, choćby tylko na chwilę. Ta nietypowa wio-
sna teatralna ma zachęcić do zdrowego  żywie-
nia, aktywności fizycznej, pokazać iż można jeść 
smacznie i zdrowo z korzyścią dla swojego orga-
nizmu. Nie od dziś wiadomo że dzieci łatwiej uczą 
się przez zabawę. 

To pierwszy krok na drodze do zdrowego ży-
wienia dzieci, drugi krok to zachowanie rodziców. 
Oni są autorytetem i powinni włączyć się w edu-

kację dzieci, przenosząc zasady zdrowego odży-
wiania na środowisko domowe.

Zapraszamy zatem do suchedniowskiej Kuź-
nicy, w której będziemy świętować możliwość 
spotkania się ludzi 
kochających teatr, 
kształtować i rozwi-
jać zainteresowanie 
teatrem promującym 
ciekawy i zdrowy styl 
życia wśród młodego 
pokolenia. Obecność 
Jurorów (życzliwych, 
wymagających i spra-
wiedliwych) niech bę-
dzie dreszczykiem 
emocji, podgrzewają-

INFORMACJA 
w sprawie opłat za wieczyste 

użytkowanie gruntów za rok 2018
Urząd Miasta i Gminy w Suchednio-

wie przypomina, że do dnia 31.03.2018 
r. należy wnieść opłatę roczną za użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości 
gminnych za rok 2018.

W dowodzie wpłaty należy określić 
nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Nieuiszczenie w/w opłaty we wska-
zanym terminie spowoduje naliczenie 
odsetek ustawowych za zwłokę.

Opłatę należy wnosić:
- na konto bankowe: 
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
nr 10 8520 0007 2001 0000 0097 

0001
- lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.

Ruszył nabór wniosków  
w ramach programu „ZORZA”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – ogło-
sił nabór wniosków nr 1 dla zadań realizowanych 
w ramach programu: ZORZA – Czyste powie-
trze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018, w ramach 
którego mieszkańcy województwa Świętokrzy-
skiego mogą ubiegać się o dofinansowanie do 
wymiany starych kotłów na niskoemisyjne oraz 
podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowa-
nia na dofinansowanie zadań w formie dotacji 
wynosi 2.500.000, 00 zł.

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się 
w dniu 15.02.2018 r.  i trwał będzie do wyczerpa-
nia środków finansowych lub do decyzji Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub za-
kończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 
15 października 2018 r.

Więcej o programie: www.wfos.com.pl
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ENGLISH? WHY NOT. 
 
“Where words fail, music speaks.” - 
Hans Christian Andersen 
Gdzie zawodzą słowa, przemawia muzyka. 
 
          Historia muzyki jest tak stara, jak stara jest ludzkość. 
Towarzyszyła  człowiekowi od zawsze, wyrażając uczucia i 
nastroje, a także służąc do komunikowania się.   Nasza 
wiedza na temat tej dziedziny życia pierwotnych plemion 
jest bardzo ograniczona, ponieważ nie ma żadnych zapisów. 
Ocalałe malowidła przedstawiają muzyków z bardzo 
prostymi instrumentami, takimi jak: bębny, kołatki czy 
grzechotki. 
Od początku powstania muzyki można było zaobserwować 
dwie  sfery - sacrum i profanum. Sacrum to sfera związana z 
religią, wierzeniami, kultem i duchowością.  Profanum 
natomiast dotyczy życia codziennego, radości i smutków,  a 
także zapewnienia sobie  rozrywki. Taki podział utrzymał się 
do dziś. 
          Za najstarszy instrument świata uważa się znaleziony 
w jaskini w południowych Niemczech flet (flute). Zrobiony 
jest on  z kości gigantycznego sępa, ma  około 20cm 
długości i widać w nim 5 otworów. Naukowcy, używając do 
datowania izotopu węgla 𝐶𝐶14, określili wiek tego instrumentu 
na około 42 tysiące lat. Aż trudno to sobie wyobrazić,  
zwłaszcza, że flet jest w tak dobrym stanie jak widać 
poniżej. 
 
 
 
 
    
    
  
 
 
          Muzyka rozwijała się przez wieki, dochodziły nowe 
instrumenty, utwory stawały się bardziej skomplikowane. W 
okresie średniowiecza powstawały głównie pieśni religijne 
sławiące Boga, a z nimi pojawił się chór (choir). W miarę 
upływu czasu, pojawiła się tak rozbudowana forma 
muzyczna jak symfonia. Do wykonania takiego utworu 
potrzeba kilkudziesięciu, a czasami  ponad stu 
instrumentalistów grających na różnych instrumentach- 
poczynając od instrumentów smyczkowych (string 
instruments), w skład których wchodzą skrzypce (violin), 
altówka (viola), violonczela (cello) i kontrabas (double 
bass), poprzez instrumenty dęte drewniane (woodwinds) i 
blaszane (brass), a kończąc na instrumentach perkusyjnych 
(percussion instruments). A jaka jest rola dyrygenta 
(conductor)? Czy jest w ogóle potrzebny? Odpowiedź 
wydaje się jednoznaczna, jeśli spojrzy się na skład  orkiestry 
i stopień skomplikowania utworów. Posługując się batutą 
(baton) dyrygent synchronizuje grę, nadaje tempo utworu i 
niewątpliwie odciska swoje piętno interpretacji. Jest to 
osoba, która musi się charakteryzować wybitną 
muzykalnością, ponieważ to od niego zależy końcowy efekt. 
A jednak były takie zakusy, aby pozbyć się dyrygenta. 
Andrzej Panufnik, polski kompozytor,  jeden ze swoich 
utworów przeznaczonych na  jubileusz London Symphony 
Orchestra, napisał go tak, aby prawykonanie mogło odbyć 
się bez udziału dyrygenta. Czy zawsze dyrygentami byli 
mężczyźni? Nie, nie zawsze, ale kobiety pojawiły się na 
publicznych koncertach dopiero pod koniec XIX w., a  

 
 
 
 
Dyrygentką, która uzyskała międzynarodową sławę w latach 
trzydziestych  XX w. była Francuzka Nadia Boulanger.  
Czy dyrygent zawsze stał tyłem do publiczności? Wydawać 
by się mogło że tak, ponieważ aby dyrygować potrzebny jest 

kontakt z 
zespołem. Nie 
zawsze jednak tak 
było. W baroku, 
odwrócenie się 
do publiczności 
tyłem oznaczało 
brak szacunku 
dla wysokich 
dostojników, 

którzy uświetniali koncerty. Na szczęście mamy te czasy za 
sobą.  
          Patrząc na to jak zmienia się muzyka, możemy sobie 
zadać pytanie czy powstałe nowe style i kierunki przetrwają 
próbę czasu. Pojawiają się i znikają gwiazdy muzyki 
popularnej. Są jednak tacy artyści jak nieżyjący Michael 
Jackson  czy Freddy Mercury, którzy już zapisali się w 
naszej pamięci. Ze współczesnych warto wymienić Adele. 
Jest to artystka, która bije 
rekordy popularności. 
Jest sześciokrotną 
laureatką nagrody 
muzycznej Grammy. Do 
tej pory sprzedała 40 
milionów albumów i 50 
milionów singli, co czyni 
ją jedną z  najlepiej 
sprzedających płyty 
artystów w historii 
przemysłu muzycznego.                                                            
          Dla wielu ludzi muzyka stanowi bardzo istotną sferę 
życia. Jak twierdził Einstein, gdyby nie został  fizykiem to 
prawdopodobnie swoje życie związałby z muzyką. 
 
“If I were not a physicist, I would probably be a musician. I 
often think in music. I live my daydreams in music. I see my 
life in terms of music.” 
 

 
If you have enjoyed  my article, send me your  
opinion and remarks to this address: 
MargaretTeacher11@gmail.com 
 
 
 

flute – flet 
choir – chór 
string instruments – instrumenty strunowe 
violin – skrzypce 
viola – altówka 
cello – violonczela 
double bass – kontrabas 
woodwinds – instrumenty dęte drewniane 
brass – instrumenty dęte blaszane 
percussion instruments 
conductor – dyrygent 
baton batuta 
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Suchedniów w czasie 
I wojny światowej
Miejscowych chłopców (jeszcze nie zorganizowanych) 
zbierał i ćwiczył podoficer inż. Janusz Trzebiński. Wojska 
rosyjskie, po chwilowych niepowodzeniach, opanowały 
powtórnie Suchedniów w końcu 1914 roku. Były do maja 
1915 roku (front nad Nidą) i zaczęły przywracać swoje 
porządki. Wtedy, podobno na skutek donosu Jana K. z ul. 
Handlowej zostali aresztowani za działalność rewolucyj-
ną Aleksander i Stanisław Świerczkowscy. Zakuci w kaj-
dany przebywali przez pewien czas w areszcie gminnym 
(pamiętał to pełniący przy aresztowanych wartę Feliks 
Tusznio), później zostali odtransportowani do Kielc, a na-
stępnie do Radomia, Siedlec, Mińska, Smoleńska, Moskwy, 
Niżnego Nowogrodu i Kazania, skąd wrócili do Suche-
dniowa dopiero po Rewolucji Październikowej, za zgodą 
władz Radzieckich.
Od połowy 1915 roku zaczęła się okupacja austriacka. Był 
to okres rabunku naszego mienia, urządzeń fabrycznych, 
lasów (kolejka do Zagnańska). Był to czas głodu i chorób. 
Wygłodniała ludność chorowała masowo na „hiszpan-
kę”, odmianę grypy, a niechlujni, głównie Żydzi na tyfus 
plamisty. W domu Choroszewskich urządzono szpital dla 
chorych na tyfus, a obok w lesie - cmentarz dla zmarłych.
Dr Witold Poziomski, wtedy lekarz w zakładach Starkego, 
zorganizował już pod koniec wojny, w pomieszczeniach 
byłej szkoły leśnej (później łaźni i Zakładów Krawieckich 
„Nida”) szpital dla rannych żołnierzy, który jednak na te 
cele nie był nigdy wykorzystany.
W czasie I wojny światowej młodzi chłopcy nie chcieli być 
tylko świadkami tych epokowych wydarzeń, wstępowali 
do organizacji wojskowych, by czynnie walczyć o wyzwo-
lenie swej Ojczyzny. Organizacje te miały swoje struktury. 
Najwyżej stał Strzelec, jego zapleczem był POW, a tego 
ostatniego Drużyna Skautów.
Do znanych w Suchedniowie Strzelców-Legionistów na-
leżeli: Witold „Lolek” Fabiański, Stanisław Furmańczyk (z 
ul. Handlowej), Karol Głowicki (z ul. Dolnej), Bronisław 
Kalemba (z ul. Kościuszki), rtm. Ludomir „Bieliniak” Ko-
siński (agitator z 1905 roku, odznaczony Orderem Virtuti 
Militari), Andrzej Kowalik (z Berezowa), por. Jan Majewicz 
(I Brygada Legionów), Józef Miernik (z Berezowa), kpt Jan 
Ostachowski, Józef Sokołowski (giser, nie wrócił z wojny), 
Józef Sufin (z ul. Mickiewicza, odznaczony Orderem Virtu-
ti Militari), Jan Tusznio (z Kruka), sierż. Jan Wodecki, por. 
Alojzy Wójcik (działacz polskiego skautingu, peowiak, le-
gionista), Stefan Wójcik (z ul. Kościuszki), Stanisław Cieślik, 
Jan Obara, Karol Grabiński, Wincenty Pajek, Jan Kuszew-
ski, Paweł Piwowarczyk, Antoni Obara (wszyscy z Krzyżki).
Jak już wcześniej pisałem bezpośrednim zapleczem dla 
Strzelca byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej 
- POW. Należeli do niej starsi chłopcy, którzy po przejściu 
wstępnego przeszkolenia wstępowali automatycznie do 
Legionów. W latach 1915-1917 do POW należeli między in-
nymi: Ignacy Jasiński, Franciszek Jasiński, Roman Jasiński 
(wszyscy z Kleszczyn), Adam „Rymwid” Jaworski (z Bere-
zowa), Cyprian „Kruk” Krogulec (z Ostojowa), Władysław 
Leszczyński, Józef Marusieński (działacz skautowy, foto-

graf), Stefan Michta (powstaniec śląski), Ryszard „Rokicki” 
Mikiciński (przywódca grupy, legionista), Alojzy „Lisow-
ski”, „Tarnawa” Wójcik (skaut, peowiak, legionista), Mie-
czysław „Sokół” Żakowicz (skaut, peowiak).
(Nasz Suchedniów z 26 lutego, 14, 15 marca 2015 r.)

Suchedniowska Fabryka 
Ludwików

Spółka Akcyjna „Suchedniowska Fabryka Odlewów” 
została założona w roku 1899 przez Pawła Herza i Broni-
sława Bergmana w celu prowadzenia i rozwoju istniejącej 
w Suchedniowie ziemi Kieleckiej fabryki odlewów żeliw-
nych, należącej do Ludwika Starke i wyżej wymienionych 
założycieli na gruncie własnym obszaru 3 morgi, z czego 
pod budynkami 2 morgi.

W roku 1919 Spółka nabyła plac w Kielcach, przy ulicy 
Cegielnia „Głęboczka” przestrzeni 11 i pół morga. Na placu 
tym pobudowano i kompletnie urządzono do 1923 r. fa-
brykę odlewów żeliwnych, warsztaty mechaniczne, emal-
jernie oraz piec Martynowski dla odlewów stalowych, pod 
nazwą fabryki „Ludwików”. W r. 1923 Spółka nabyła plac 
przyległy do fabryki „Ludwików” przestrzeni 5 morgów, 
na którym to placu buduje dużą fabrykę naczyń blasza-
nych emaljowanych, obliczoną na 2000 ludzi. Ogółem za-
budowania fabryczne w Kielcach obejmują 3 i pół morgi.

Fabryka w Suchedniowie wyrabia naczynia żelazne su-
rowe i emaljowane, emalję sanitarną, rury zlewowe, wo-
dociągowe i kanalizacyjne, boksy do wozów, odlewy do 
maszyn rolniczych, części żniwne, odlewy lano-kute, ma-
szyny rolnicze. Fabryka „Ludwików” w Kielcach wyrabia: 
naczynia żelazne surowe i emaljowane, rury, odlewy rol-
nicze, odlewy kuchenne, kuchenki i piecyki, odlewy stalo-
we dla kolejnictwa oraz kowadła i imadła.

Znajdująca się w budowie fabryka „Blaszankarnia” ma 
na celu produkcję naczyń kuchennych blaszanych emaljo-
wanych. Budowa jest na ukończeniu i maszyny potrzebne 
do fabryki już są nabyte.

W fabrykach w Suchedniowie i Kielcach pracuje obec-
nie 1100 robotników i 76 urzędników. Spółka Akcyjna ma 
swą siedzibę w Kielcach i posiada własne składy sprzedaży. 
W kraju: w Warszawie przy ul. Granicznej nr 12; w Łodzi 
przy ul. Kościuszki nr 39; w Krakowie przy ul. plac Domi-
nikański nr 3. Zagranicą: w Bukareszcie, w Rydze, w orga-
nizacji w Gdańsku. Obecny skład Zarządu jest następujący: 
Prezes Stanisław Starke, członkowie: Henryk Bruner, Tade-
usz Jermułowicz. Obecny skład Komisji Rewizyjnej: Michał 
Grossman, Władysław Jermułowicz i Roman Cichowski.
(Nasz Suchedniów z 13 marca 2015 r.)

Henryk Sasal z Dywizjonu 
300 DB i inni
Pisałem o Ignacym Janie Adamczyku, pilocie walczącym 
w czasie II wojny światowej w Dywizjonie Bombowym 
301. Nie był to jedyny suchedniowianin, który w tym cza-
sie służył w lotnictwie w Wielkiej Brytanii. Churchill mówił 
„... Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu 

...”, te słowa dotyczą wszystkich polskich żołnierzy walczą-
cych w eskadrach lotniczych w Anglii i tych bezpośrednio 
wykonujących loty i tej reszty personelu technicznego ob-
sługującej te loty. Z Suchedniowa było ich jeszcze trzech:
Jan Stanisław Waroczewski - kapitan pilot w Dywizjonie 
304 DB (dywizjon bombowy) ur. 25 grudnia 1911 roku 
w Suchedniowie, data śmierci - 28 maja 1941 roku, pocho-
wany na cmentarzu w Newark-on-Trent (299/O). 
Zygfryd Stępień - porucznik obserwator w F/O ur. 12 paź-
dziernika 1906 roku w Suchedniowie, data śmierci - 29 
września 1941 roku, pochowany na cmentarzu w Nune-
aton, Warwicks (102H).
Henryk Sasal - sierżant rusznikarz w Dywizjonie 300 DB 
(dywizjon bombowy im. Ziemi Mazowieckiej) ur. 25 maja 
1915 roku w Suchedniowie.
Dzięki Andrzejowi Sasalowi chciałbym przybliżyć sylwetkę 
tego ostatniego. Henryk Sasal był  synem Wojciecha i Sta-
nisławy z d. Miernik. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, 
a po 17 września 1939 roku wraz z innymi lotnikami i żoł-
nierzami polskimi przedostał się poprzez Rumunię, Francję 
do Wielkiej Brytanii i tam rozpoczął służbę w RAF (Royal 
Air Force – Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii). Henryk Sasal 
posiadał numer służbowy RAF 781905. Był rusznikarzem 
w dywizjonie bombowy im. Ziemi Mazowieckiej.  (Polish 
Bomber Sguadron „Masovian”). Służył w stopniu sierżan-
ta.
Po wojnie osiadł w Anglii, ale szukał kontaktu z rodziną 
w Suchedniowie i  roku 1960 odwiedził swoje rodzinne 
strony. Opowiadał wówczas, że - przeciętny polski mecha-
nik traktował „swój” samolot niczym ukochaną mu kobie-
tę, gdy wracał uszkodzony albo nawet porysowany - cier-
piał. Utracenie maszyny czy spisanie jej jako „niezdatna do 
dalszej służby” nierzadko powodowało u nich rozpacz. To 
emocjonalne zaangażowanie w opiekę nad maszyną moż-
na wytłumaczyć znakomitym przygotowaniem technicz-
nym jakie otrzymali jeszcze podczas szkolenia w Polsce, 
gdzie występowały często niedobory części zamiennych 
i materiałów. Mechanicy zostali starannie dobrani i wy-
specjalizowani: takielarze, zbrojmistrze, rusznikarze i me-
chanicy. 
Wszyscy z nich doceniali pracę przy niezwykle kosztow-
nych maszynach jakie oddano im w opiekę, a na które ich 
kraj przed wrześniem 1939 roku nie mógł sobie pozwolić. 
Warto wspomnieć też, że obsługa naziemna nierzadko 
towarzyszyła personelowi latającemu podczas kampanii 
w Polsce i Francji, także wzajemne zaufanie było całko-
wite. Nie dziwi więc, że polskie ekipy naziemne przez całą 
wojnę utrzymywały najwyższe miejsce wśród jednostek 
RAF i były chwalone za zaradność, inicjatywę oraz wy-
trwałość.
Henryk Sasal zmarł 11 grudnia 1983 roku, pochowa-
ny został na cmentarzu w Nottingham.
Może znajdują się materiały i zdjęcia do opublikowa-
nia Jana Waroczewskiego i Zygfryda Stępnia, jeżeli 
tak to proszę o kontakt.
(Nasz Suchedniów z 21 maja 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.
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Siatkarze walczą 
o utrzymanie w III lidze

W piątek, 2 lutego w Skarżysku zostały rozegrane 
siatkarskie derby. W meczu III ligi STS wygrał z Orliczem 
3:0. Gospodarze we wszystkich setach dominowali i wy-
grali je wyraźnie. 
STS Skarżysko - Orlicz 3:0 (25:18, 25:15, 25:19)
Orlicz: Garbala, Zatorski, Marszałek, Nowak, Dzia-
łowski, Adamczyk, Gorgoń.

W poniedziałek, 5 lutego podejmowali w Suchednio-
wie zespół z Waśniowa. Niestety biało-niebiescy prze-
grali to spotkanie, a na pocieszenie zdobyli 1 punkt, po-
nieważ goście wygrali w tie breaku.
Orlicz - GOKiS Waśniów 2:3 (25:21, 22:25, 26:24, 21:25, 
13:15)
W poniedzialek 19 ly\tego biało-niebiescy przerwali se-
rię porażek i wygrali z wyżej notowanym Dafi Społem 2 
Kielce. Zwycięstwo za trzy punkty przedłuża nadzieję na 
utrzymanie w 3 lidze.
Orlicz - Dafi Społem 2 Kielce 3:1 (21:25, 25:19, 26:24, 
25:18)

Wiktoria Dąbczyńska na ME 
Wiktoria Dąbczyńska dokładnie rok temu zadebiu-

towała w reprezentacji Polski Elity, podczas Mistrzostw 
Europy Drużyn Mieszanych w Lubinie, grając w grach 
pojedynczych. Młodziutka polska juniorka zagrała 
wówczas z Hiszpanką Marin, Niemkom Deprez i Rosjan-
ką Pustinskaia. Z żadną nie wygrała seta, ale pokazała 
dobre umiejętności techniczne, ogromną wolę walki 
i spokój na korcie.

Zebrane doświadczenie przydało się w  tegorocz-
nych Drużynowych Mistrzostwach Europy, które odbyły 
się w Kazaniu w dniach 13-20 lutego. Polki zajęły miej-
sce w przedziale 9-12, a Wiktoria odniosła cenne cztery 
zwycięstwa. W meczu z  Czeszkami, który wygraliśmy 
3:2, Wiktoria wygrała singla i debla, w meczu z Norwe-
gią wygranym 4:1, triumfowała również w singlu i de-
blu. W meczu o wejście do ćwierćfinału Polska przegrała  
po zaciętej grze z Anglią 0:5. Reprezentantki Polski spi-
sały się nad podziw dobrze, wygrały dwa mecze. A gra 
z najlepszymi powinna zaprocentować.

Młodzi piłkarze Orlicza grali
w turniejach

W niedzielę, 28 stycznia w suchedniowskiej hali spor-
towej został przeprowadzony turniej piłkarski dla rocz-
nika 2006 i młodsi. W rozgrywkach uczestniczyło 10 
drużyn, które rywalizowały w dwóch grupach. Orlicz 
wystawił dwa zespoły i oba zajęły trzecie lokaty w swo-
ich grupach, a więc przyszło im grać między sobą o pią-
te miejsce. Wygrał Orlicz I 1:0 i jemu przypadła piąta lo-
kata. Uczestnicy otrzymali nagrody, których sponsorem 
była firma MARTUM, a słodki poczęstunek zafundowała 

Piekarnia „Jedynka”. Tabela końcowa:
1. Akademia Piłkarska Korona odział Łączna I
2. Spartakus Daleszyce
3. Świętokrzyska Akademia Sportu
4. Akademia Piłkarska Korona odział Wzdół
5. Orlicz I Suchedniów
6. Orlicz II Suchedniów
7. Orlęta Kielce
8. Tęcza Gowarczów
9. Akademia Piłkarska Korona odział Łączna II
10. Ceramika Opoczno
Orlicz I: Antoni Gryz, Szymon Turski, Jakub Prze-
worski, Wojciech Wierzbiński, Karen Ghazaryan 
oraz Kamil Tabiszewski
Orlicz II: Filip Gbiorczyk, Miłosz Szarek, Jakub Oba-
ra, Maksymilian Woś, Igor Słoma, FIlip Obarski 
oraz Aren Ghazaryan

W niedzielę, 11 lutego podopieczni Michała Czarneckiego 
wzieli udział w turnieju w Starachowicach. Młodzi piłkarze 

z rocznika 2006 i młodsi Zawody zakończyły się zwycięstwem 
KSZO Ostrowiec przed Juventą I Starachowice i KP KOroną 
Kielce. Biało-niebiescy w gronie dziesięciu zespołów zajęli 7. 
miejsce.
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Sparingi Orlicza
W sobotę, 3 lutego piłkarze Orlicza rozegrali pierwszy 

mecz kontrolny przed rundą rewanżową. W Staszowie 
zmierzyli się z Łysicą Bodzentyn i niespodziewanie po-
konali czwartoligowca 5:3. Bramki dla biało-niebieskich 
strzelili: Tomasz Staszewski, Hubert Janyst, Piotr 
Solnica, Karol Świtowski i Mateusz Sikora.
Skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Marcin Ta-
cji, Paweł Jarząb, Michał Bator - Mateusz Rafalski, 
Piotr Mądzik, Mateusz Sikora, Karol Świtowski - 
Piotr Solnica, Tomasz Staszewski oraz Filip Czer-
wiński i zawodnicy testowani.

W środę, 7 lutego piłkarze Orlicza rozegrali dru-
gi mecz kontrolny. I tym razem za rywala mieli zespół 
czwartoligowy. W Kielcach na sztucznej nawierzchni 
zmierzyli się z GKS Nowiny. Sparing miał niesamowity 
przebieg, ponieważ zaczęto grać w miarę sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, a kończono w śniegu, któ-
ry utrudniał przeprowadzanie konstruktywnych akcji.

Ostatecznie GKS wygrał 3:2, ale biało-niebiescy byli 
równorzędnym rywalem. Bramki dla Orlicza strzelił 
Grzegorz Skarbek.
GKS Nowiny - Orlicz 3:2
Skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Paweł Ja-
rząb, Michał Bator - Mateusz Rafalski, Piotr Mą-
dzik, Mateusz Sikora, Karol Świtowski, Grzegorz 
Skarbek - Filip Czerwiński, Tomasz Staszewski.

W sobotę, 17 lutego piłkarze Orlicza rozegrali trzeci 
mecz kontrolny. W Kielcach na sztucznej nawierzchni 
zmierzyli się z GKS Górno. A-klasowy rywal nie sprawił 
większych kłopotów naszej jedenastce, która pewnie 
wygrała po bramkach Piotra Mądzika, Huberta Ja-
nysta i Pawła Jarząba. 
GKS Górno - Orlicz 1:3
Skład: Mateusz Ubysz - Marcin Tacij, Paweł Jarząb, 
Mateusz Sikora, Michał Bator - Mateusz Rafalski, 
Piotr Mądzik,  Karol Świtowski, Hubert Janyst - 
Grzegorz Skarbek, Filip Czerwiński.

Przypominam, że biało-niebiescy rozpoczynają rundę 
rewanżową w niedzielę, 18 marca meczem w Stopni-
cy. Suchedniowscy kibice swoich pupili zobaczą dopiero 
w trzeciej kolejce 31 marca w spotkaniu z Zenitem.
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Suchedniów w czasie 
I wojny światowej
Miejscowych chłopców (jeszcze nie zorganizowanych) 
zbierał i ćwiczył podoficer inż. Janusz Trzebiński. Wojska 
rosyjskie, po chwilowych niepowodzeniach, opanowały 
powtórnie Suchedniów w końcu 1914 roku. Były do maja 
1915 roku (front nad Nidą) i zaczęły przywracać swoje 
porządki. Wtedy, podobno na skutek donosu Jana K. z ul. 
Handlowej zostali aresztowani za działalność rewolucyj-
ną Aleksander i Stanisław Świerczkowscy. Zakuci w kaj-
dany przebywali przez pewien czas w areszcie gminnym 
(pamiętał to pełniący przy aresztowanych wartę Feliks 
Tusznio), później zostali odtransportowani do Kielc, a na-
stępnie do Radomia, Siedlec, Mińska, Smoleńska, Moskwy, 
Niżnego Nowogrodu i Kazania, skąd wrócili do Suche-
dniowa dopiero po Rewolucji Październikowej, za zgodą 
władz Radzieckich.
Od połowy 1915 roku zaczęła się okupacja austriacka. Był 
to okres rabunku naszego mienia, urządzeń fabrycznych, 
lasów (kolejka do Zagnańska). Był to czas głodu i chorób. 
Wygłodniała ludność chorowała masowo na „hiszpan-
kę”, odmianę grypy, a niechlujni, głównie Żydzi na tyfus 
plamisty. W domu Choroszewskich urządzono szpital dla 
chorych na tyfus, a obok w lesie - cmentarz dla zmarłych.
Dr Witold Poziomski, wtedy lekarz w zakładach Starkego, 
zorganizował już pod koniec wojny, w pomieszczeniach 
byłej szkoły leśnej (później łaźni i Zakładów Krawieckich 
„Nida”) szpital dla rannych żołnierzy, który jednak na te 
cele nie był nigdy wykorzystany.
W czasie I wojny światowej młodzi chłopcy nie chcieli być 
tylko świadkami tych epokowych wydarzeń, wstępowali 
do organizacji wojskowych, by czynnie walczyć o wyzwo-
lenie swej Ojczyzny. Organizacje te miały swoje struktury. 
Najwyżej stał Strzelec, jego zapleczem był POW, a tego 
ostatniego Drużyna Skautów.
Do znanych w Suchedniowie Strzelców-Legionistów na-
leżeli: Witold „Lolek” Fabiański, Stanisław Furmańczyk (z 
ul. Handlowej), Karol Głowicki (z ul. Dolnej), Bronisław 
Kalemba (z ul. Kościuszki), rtm. Ludomir „Bieliniak” Ko-
siński (agitator z 1905 roku, odznaczony Orderem Virtuti 
Militari), Andrzej Kowalik (z Berezowa), por. Jan Majewicz 
(I Brygada Legionów), Józef Miernik (z Berezowa), kpt Jan 
Ostachowski, Józef Sokołowski (giser, nie wrócił z wojny), 
Józef Sufin (z ul. Mickiewicza, odznaczony Orderem Virtu-
ti Militari), Jan Tusznio (z Kruka), sierż. Jan Wodecki, por. 
Alojzy Wójcik (działacz polskiego skautingu, peowiak, le-
gionista), Stefan Wójcik (z ul. Kościuszki), Stanisław Cieślik, 
Jan Obara, Karol Grabiński, Wincenty Pajek, Jan Kuszew-
ski, Paweł Piwowarczyk, Antoni Obara (wszyscy z Krzyżki).
Jak już wcześniej pisałem bezpośrednim zapleczem dla 
Strzelca byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej 
- POW. Należeli do niej starsi chłopcy, którzy po przejściu 
wstępnego przeszkolenia wstępowali automatycznie do 
Legionów. W latach 1915-1917 do POW należeli między in-
nymi: Ignacy Jasiński, Franciszek Jasiński, Roman Jasiński 
(wszyscy z Kleszczyn), Adam „Rymwid” Jaworski (z Bere-
zowa), Cyprian „Kruk” Krogulec (z Ostojowa), Władysław 
Leszczyński, Józef Marusieński (działacz skautowy, foto-

graf), Stefan Michta (powstaniec śląski), Ryszard „Rokicki” 
Mikiciński (przywódca grupy, legionista), Alojzy „Lisow-
ski”, „Tarnawa” Wójcik (skaut, peowiak, legionista), Mie-
czysław „Sokół” Żakowicz (skaut, peowiak).
(Nasz Suchedniów z 26 lutego, 14, 15 marca 2015 r.)

Suchedniowska Fabryka 
Ludwików

Spółka Akcyjna „Suchedniowska Fabryka Odlewów” 
została założona w roku 1899 przez Pawła Herza i Broni-
sława Bergmana w celu prowadzenia i rozwoju istniejącej 
w Suchedniowie ziemi Kieleckiej fabryki odlewów żeliw-
nych, należącej do Ludwika Starke i wyżej wymienionych 
założycieli na gruncie własnym obszaru 3 morgi, z czego 
pod budynkami 2 morgi.

W roku 1919 Spółka nabyła plac w Kielcach, przy ulicy 
Cegielnia „Głęboczka” przestrzeni 11 i pół morga. Na placu 
tym pobudowano i kompletnie urządzono do 1923 r. fa-
brykę odlewów żeliwnych, warsztaty mechaniczne, emal-
jernie oraz piec Martynowski dla odlewów stalowych, pod 
nazwą fabryki „Ludwików”. W r. 1923 Spółka nabyła plac 
przyległy do fabryki „Ludwików” przestrzeni 5 morgów, 
na którym to placu buduje dużą fabrykę naczyń blasza-
nych emaljowanych, obliczoną na 2000 ludzi. Ogółem za-
budowania fabryczne w Kielcach obejmują 3 i pół morgi.

Fabryka w Suchedniowie wyrabia naczynia żelazne su-
rowe i emaljowane, emalję sanitarną, rury zlewowe, wo-
dociągowe i kanalizacyjne, boksy do wozów, odlewy do 
maszyn rolniczych, części żniwne, odlewy lano-kute, ma-
szyny rolnicze. Fabryka „Ludwików” w Kielcach wyrabia: 
naczynia żelazne surowe i emaljowane, rury, odlewy rol-
nicze, odlewy kuchenne, kuchenki i piecyki, odlewy stalo-
we dla kolejnictwa oraz kowadła i imadła.

Znajdująca się w budowie fabryka „Blaszankarnia” ma 
na celu produkcję naczyń kuchennych blaszanych emaljo-
wanych. Budowa jest na ukończeniu i maszyny potrzebne 
do fabryki już są nabyte.

W fabrykach w Suchedniowie i Kielcach pracuje obec-
nie 1100 robotników i 76 urzędników. Spółka Akcyjna ma 
swą siedzibę w Kielcach i posiada własne składy sprzedaży. 
W kraju: w Warszawie przy ul. Granicznej nr 12; w Łodzi 
przy ul. Kościuszki nr 39; w Krakowie przy ul. plac Domi-
nikański nr 3. Zagranicą: w Bukareszcie, w Rydze, w orga-
nizacji w Gdańsku. Obecny skład Zarządu jest następujący: 
Prezes Stanisław Starke, członkowie: Henryk Bruner, Tade-
usz Jermułowicz. Obecny skład Komisji Rewizyjnej: Michał 
Grossman, Władysław Jermułowicz i Roman Cichowski.
(Nasz Suchedniów z 13 marca 2015 r.)

Henryk Sasal z Dywizjonu 
300 DB i inni
Pisałem o Ignacym Janie Adamczyku, pilocie walczącym 
w czasie II wojny światowej w Dywizjonie Bombowym 
301. Nie był to jedyny suchedniowianin, który w tym cza-
sie służył w lotnictwie w Wielkiej Brytanii. Churchill mówił 
„... Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu 

...”, te słowa dotyczą wszystkich polskich żołnierzy walczą-
cych w eskadrach lotniczych w Anglii i tych bezpośrednio 
wykonujących loty i tej reszty personelu technicznego ob-
sługującej te loty. Z Suchedniowa było ich jeszcze trzech:
Jan Stanisław Waroczewski - kapitan pilot w Dywizjonie 
304 DB (dywizjon bombowy) ur. 25 grudnia 1911 roku 
w Suchedniowie, data śmierci - 28 maja 1941 roku, pocho-
wany na cmentarzu w Newark-on-Trent (299/O). 
Zygfryd Stępień - porucznik obserwator w F/O ur. 12 paź-
dziernika 1906 roku w Suchedniowie, data śmierci - 29 
września 1941 roku, pochowany na cmentarzu w Nune-
aton, Warwicks (102H).
Henryk Sasal - sierżant rusznikarz w Dywizjonie 300 DB 
(dywizjon bombowy im. Ziemi Mazowieckiej) ur. 25 maja 
1915 roku w Suchedniowie.
Dzięki Andrzejowi Sasalowi chciałbym przybliżyć sylwetkę 
tego ostatniego. Henryk Sasal był  synem Wojciecha i Sta-
nisławy z d. Miernik. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, 
a po 17 września 1939 roku wraz z innymi lotnikami i żoł-
nierzami polskimi przedostał się poprzez Rumunię, Francję 
do Wielkiej Brytanii i tam rozpoczął służbę w RAF (Royal 
Air Force – Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii). Henryk Sasal 
posiadał numer służbowy RAF 781905. Był rusznikarzem 
w dywizjonie bombowy im. Ziemi Mazowieckiej.  (Polish 
Bomber Sguadron „Masovian”). Służył w stopniu sierżan-
ta.
Po wojnie osiadł w Anglii, ale szukał kontaktu z rodziną 
w Suchedniowie i  roku 1960 odwiedził swoje rodzinne 
strony. Opowiadał wówczas, że - przeciętny polski mecha-
nik traktował „swój” samolot niczym ukochaną mu kobie-
tę, gdy wracał uszkodzony albo nawet porysowany - cier-
piał. Utracenie maszyny czy spisanie jej jako „niezdatna do 
dalszej służby” nierzadko powodowało u nich rozpacz. To 
emocjonalne zaangażowanie w opiekę nad maszyną moż-
na wytłumaczyć znakomitym przygotowaniem technicz-
nym jakie otrzymali jeszcze podczas szkolenia w Polsce, 
gdzie występowały często niedobory części zamiennych 
i materiałów. Mechanicy zostali starannie dobrani i wy-
specjalizowani: takielarze, zbrojmistrze, rusznikarze i me-
chanicy. 
Wszyscy z nich doceniali pracę przy niezwykle kosztow-
nych maszynach jakie oddano im w opiekę, a na które ich 
kraj przed wrześniem 1939 roku nie mógł sobie pozwolić. 
Warto wspomnieć też, że obsługa naziemna nierzadko 
towarzyszyła personelowi latającemu podczas kampanii 
w Polsce i Francji, także wzajemne zaufanie było całko-
wite. Nie dziwi więc, że polskie ekipy naziemne przez całą 
wojnę utrzymywały najwyższe miejsce wśród jednostek 
RAF i były chwalone za zaradność, inicjatywę oraz wy-
trwałość.
Henryk Sasal zmarł 11 grudnia 1983 roku, pochowa-
ny został na cmentarzu w Nottingham.
Może znajdują się materiały i zdjęcia do opublikowa-
nia Jana Waroczewskiego i Zygfryda Stępnia, jeżeli 
tak to proszę o kontakt.
(Nasz Suchedniów z 21 maja 2015 r.)
Powyższe informacje były opublikowane na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów. Ze-
brał i opracował Szymon Piasta.
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Siatkarze walczą 
o utrzymanie w III lidze

W piątek, 2 lutego w Skarżysku zostały rozegrane 
siatkarskie derby. W meczu III ligi STS wygrał z Orliczem 
3:0. Gospodarze we wszystkich setach dominowali i wy-
grali je wyraźnie. 
STS Skarżysko - Orlicz 3:0 (25:18, 25:15, 25:19)
Orlicz: Garbala, Zatorski, Marszałek, Nowak, Dzia-
łowski, Adamczyk, Gorgoń.

W poniedziałek, 5 lutego podejmowali w Suchednio-
wie zespół z Waśniowa. Niestety biało-niebiescy prze-
grali to spotkanie, a na pocieszenie zdobyli 1 punkt, po-
nieważ goście wygrali w tie breaku.
Orlicz - GOKiS Waśniów 2:3 (25:21, 22:25, 26:24, 21:25, 
13:15)
W poniedzialek 19 ly\tego biało-niebiescy przerwali se-
rię porażek i wygrali z wyżej notowanym Dafi Społem 2 
Kielce. Zwycięstwo za trzy punkty przedłuża nadzieję na 
utrzymanie w 3 lidze.
Orlicz - Dafi Społem 2 Kielce 3:1 (21:25, 25:19, 26:24, 
25:18)

Wiktoria Dąbczyńska na ME 
Wiktoria Dąbczyńska dokładnie rok temu zadebiu-

towała w reprezentacji Polski Elity, podczas Mistrzostw 
Europy Drużyn Mieszanych w Lubinie, grając w grach 
pojedynczych. Młodziutka polska juniorka zagrała 
wówczas z Hiszpanką Marin, Niemkom Deprez i Rosjan-
ką Pustinskaia. Z żadną nie wygrała seta, ale pokazała 
dobre umiejętności techniczne, ogromną wolę walki 
i spokój na korcie.

Zebrane doświadczenie przydało się w  tegorocz-
nych Drużynowych Mistrzostwach Europy, które odbyły 
się w Kazaniu w dniach 13-20 lutego. Polki zajęły miej-
sce w przedziale 9-12, a Wiktoria odniosła cenne cztery 
zwycięstwa. W meczu z  Czeszkami, który wygraliśmy 
3:2, Wiktoria wygrała singla i debla, w meczu z Norwe-
gią wygranym 4:1, triumfowała również w singlu i de-
blu. W meczu o wejście do ćwierćfinału Polska przegrała  
po zaciętej grze z Anglią 0:5. Reprezentantki Polski spi-
sały się nad podziw dobrze, wygrały dwa mecze. A gra 
z najlepszymi powinna zaprocentować.

Młodzi piłkarze Orlicza grali
w turniejach

W niedzielę, 28 stycznia w suchedniowskiej hali spor-
towej został przeprowadzony turniej piłkarski dla rocz-
nika 2006 i młodsi. W rozgrywkach uczestniczyło 10 
drużyn, które rywalizowały w dwóch grupach. Orlicz 
wystawił dwa zespoły i oba zajęły trzecie lokaty w swo-
ich grupach, a więc przyszło im grać między sobą o pią-
te miejsce. Wygrał Orlicz I 1:0 i jemu przypadła piąta lo-
kata. Uczestnicy otrzymali nagrody, których sponsorem 
była firma MARTUM, a słodki poczęstunek zafundowała 

Piekarnia „Jedynka”. Tabela końcowa:
1. Akademia Piłkarska Korona odział Łączna I
2. Spartakus Daleszyce
3. Świętokrzyska Akademia Sportu
4. Akademia Piłkarska Korona odział Wzdół
5. Orlicz I Suchedniów
6. Orlicz II Suchedniów
7. Orlęta Kielce
8. Tęcza Gowarczów
9. Akademia Piłkarska Korona odział Łączna II
10. Ceramika Opoczno
Orlicz I: Antoni Gryz, Szymon Turski, Jakub Prze-
worski, Wojciech Wierzbiński, Karen Ghazaryan 
oraz Kamil Tabiszewski
Orlicz II: Filip Gbiorczyk, Miłosz Szarek, Jakub Oba-
ra, Maksymilian Woś, Igor Słoma, FIlip Obarski 
oraz Aren Ghazaryan

W niedzielę, 11 lutego podopieczni Michała Czarneckiego 
wzieli udział w turnieju w Starachowicach. Młodzi piłkarze 

z rocznika 2006 i młodsi Zawody zakończyły się zwycięstwem 
KSZO Ostrowiec przed Juventą I Starachowice i KP KOroną 
Kielce. Biało-niebiescy w gronie dziesięciu zespołów zajęli 7. 
miejsce.
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SUCHEDNIOWSKI SPORT
  Redaguje: SZYMON PIASTA                                                                            Nr. 3 (482)/2018

Sparingi Orlicza
W sobotę, 3 lutego piłkarze Orlicza rozegrali pierwszy 

mecz kontrolny przed rundą rewanżową. W Staszowie 
zmierzyli się z Łysicą Bodzentyn i niespodziewanie po-
konali czwartoligowca 5:3. Bramki dla biało-niebieskich 
strzelili: Tomasz Staszewski, Hubert Janyst, Piotr 
Solnica, Karol Świtowski i Mateusz Sikora.
Skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Marcin Ta-
cji, Paweł Jarząb, Michał Bator - Mateusz Rafalski, 
Piotr Mądzik, Mateusz Sikora, Karol Świtowski - 
Piotr Solnica, Tomasz Staszewski oraz Filip Czer-
wiński i zawodnicy testowani.

W środę, 7 lutego piłkarze Orlicza rozegrali dru-
gi mecz kontrolny. I tym razem za rywala mieli zespół 
czwartoligowy. W Kielcach na sztucznej nawierzchni 
zmierzyli się z GKS Nowiny. Sparing miał niesamowity 
przebieg, ponieważ zaczęto grać w miarę sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, a kończono w śniegu, któ-
ry utrudniał przeprowadzanie konstruktywnych akcji.

Ostatecznie GKS wygrał 3:2, ale biało-niebiescy byli 
równorzędnym rywalem. Bramki dla Orlicza strzelił 
Grzegorz Skarbek.
GKS Nowiny - Orlicz 3:2
Skład: Mateusz Ubysz - Hubert Janyst, Paweł Ja-
rząb, Michał Bator - Mateusz Rafalski, Piotr Mą-
dzik, Mateusz Sikora, Karol Świtowski, Grzegorz 
Skarbek - Filip Czerwiński, Tomasz Staszewski.

W sobotę, 17 lutego piłkarze Orlicza rozegrali trzeci 
mecz kontrolny. W Kielcach na sztucznej nawierzchni 
zmierzyli się z GKS Górno. A-klasowy rywal nie sprawił 
większych kłopotów naszej jedenastce, która pewnie 
wygrała po bramkach Piotra Mądzika, Huberta Ja-
nysta i Pawła Jarząba. 
GKS Górno - Orlicz 1:3
Skład: Mateusz Ubysz - Marcin Tacij, Paweł Jarząb, 
Mateusz Sikora, Michał Bator - Mateusz Rafalski, 
Piotr Mądzik,  Karol Świtowski, Hubert Janyst - 
Grzegorz Skarbek, Filip Czerwiński.

Przypominam, że biało-niebiescy rozpoczynają rundę 
rewanżową w niedzielę, 18 marca meczem w Stopni-
cy. Suchedniowscy kibice swoich pupili zobaczą dopiero 
w trzeciej kolejce 31 marca w spotkaniu z Zenitem.
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Badmintoniści Orlicza na
czołowych miejscach

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki 
w współzawodnictwie za 2017 roku. W klasyfikacji klu-
bowej dzieci i młodzieży na 3700 klubów, Orlicz Suched-
niów zajmuje 268. miejsce w Polsce. O potędze Orlicza 
w badmintonie świadczy ranking klubów w tej dyscy-
plinie sportu. Zwyciężył Hubal Białystok (158,00 pkt.), 
przed Orliczem (120,00) i Unią Bieruń (73,75). Wśród 87 
klubów, z województwa świętokrzyskiego są jeszcze 38. 
UKS Morawia (12,00) oraz 64. Tęcza Zagnańsk (4,00). 
Dobry wynik Orlicza przełożył się na klasyfikację woje-
wództw w badmintonie, gdzie świętokrzyskie zajęło 5. 
lokatę.

Ogólnopolski ranking badmintonistów, 505 sklasyfi-
kowanych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poprze-
dzające Wiktorię zawodniczki i zawodnicy są starsi na-
wet o cztery lata. Wiktoria jest najmłodsza, tym bardziej 
cieszy ta lokata.
8. Wiktoria Dąbczyńska - 22,50 pkt.
14. Magdalena Łukasiak - 19,50
17. Marcin Wnuk - 17,00
18. Zuzanna Glijer - 16,50
59. Aleksandra Pająk - 6,50
85. Miłosz Miernik - 4,50
138. Weronika Zięba - 3,00
153. Julia Pajek, Julia Pająk - 2,50
221. Aleksandra Pawlukiewicz - 1,50

Jeszcze korzystniej to wygląda w rankingach woje-
wództwa świętokrzyskiego. W klasyfikacji klubów, na 
102 stowarzyszenia, Orlicz ze 120 punktami plasuje się 
na 7. miejscu. Z powiatu skarżyskiego są jeszcze 23. Re-
laks, 50. STS, 81. UKS SP-5 (wszystkie Skarżysko).

W kategorii zawodnicy, zwyciężyła Agata Nowak 
(Świt Starachowice) - strzelectwo, która miała 46 punk-
tów. Ale na 502 sklasyfikowanych na liście jest aż 21(!) 
reprezentantów Orlicza:
8. Wiktoria Dąbczyńska - 22,50
13. Magdalena Łukasiak -19,50
17. Marcin Wnuk - 17,00
19. Zuzanna Glijer - 16,50
32. Izabela Pajek - 12,00
73. Aleksandra Pająk - 6,50
115. Miłosz Miernik - 4,50
178. Weronika Zięba - 3,00
203. Julia Pajek, Julia Pająk - 2,50
210. Dawid Piwowarczyk, Katarzyna Zięba, Łukasz 
Zolbach - 2,00
308. Aleksandra Pawlukiewicz, Andrzej Pięta, Jo-
anna Więckowska - 1,50
328. Małgorzata Dulęba - 1,00
461. Bartosz Mirek, Wojciech Obarski, Norbert Soł-
kiewicz, Oliwia Szarek - 0,50

W klasyfikacji dyscyplin w województwie święto-
krzyskim, na 34 pozycje, zwyciężyła piłka ręczna. Na 8. 
miejscu jest badminton. Gratulacje dla zawodniczek, za-
wodników oraz trenerów Aleksandry Dąbczyńskiej 
i Stafana Pawlukiewicza!

Na półmetku II ligi
W ostatnim meczu pierwszej rundy II ligi tenisa sto-

łowego miejscowa drużyna Orlicza Suchedniów po-
dejmowała drużynę Zgoda Janik. Od pierwszych piłek 
zauważalna była przewaga graczy Orlicza, co ma rów-
nież odzwierciedlenie w wyniku. Na pierwszym stole 
Paweł Włodyka pewnie pokonał Piotra Zwolińskiego 
3:0, a Bartosz Majcher uporał się z Krzysztofem Tokar-
skim 3:1.

Na drugim stole wygrane odnieśli Wiesław Mazu-
rek z Damianem Listkiem 3:0 oraz Michał Majcher 
z Tomaszem Banasikiem 3:1. Oba deble bez większych 
problemów także padły łupem Orlicza. W drugim rzucie 
gier wygrane w trzech setach odnieśli Włodyka i Maj-
cher. Natomiast na drugim stole za Mazurka wszedł do 
gry Emil Tokarczyk, który jednak musiał uznać wyż-
szość rywala. Mecz zakończył zwycięstwem młodszy 
z braci Majcherów, wygrywając 3:2 z Listkiem. Orlicz 
kończy rundę z kompletem zwycięstw na swoim koncie 
i jest na najlepszej drodze do awansu do baraży o 1 ligę.
Przypominam, że teraz będzie runda rewanżowa, a w 
kolejnym etapie zwycięzca ligi świętokrzyskiej zmierzy 
się z mistrzem II ligi łódzkiej. 

Pierwsze wygrane na szczeblu 
ogólnopolskim

W dniach 26-28 stycznia w Łomży rozgrywane 
było III Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stoło-
wym. Klub STS Orlicz Suchedniów reprezentowany 
był przez Pawła Włodykę i Bartosza Majchera.

Włodyka w fazie grupowej mierzył się z dwójką 
młodych zawodników, ale będących już w krajowej 
czołówce w swojej kategorii wiekowej. W pierw-
szym meczu uległ Kamilowi Nalepie 0:3, natomiast 
w drugim pokonał po pasjonującym pojedynku 
Kacpra Petasia 3:2. Warto odnotować, iż jest to hi-
storyczne pierwsze zwycięstwo zawodnika Orlicza 
na szczeblu ogólnopolskim!

Natomiast Majcher w pierwszym pojedynku 
był blisko zwycięstwa z Kamilem Urbanowiczem, 
ale ostatecznie przegrał minimalnie 2:3. W drugim 
uległ Kamilowi Zdzienickiemu 1:3. W końcowej kla-
syfikacji Paweł Włodyka zajął miejsce w przedzia-
le 41-48, a Bartosz Majcher w przedziale 57-64. 
Zakończenie turnieju miało miejsce w niedzielę.

Zwycięstwa tenisistów stołowych STS Orlicz 1924
W sobotę w Bilczy odbył się także trzeci wo-

jewódzki turniej w kategorii juniorów. Nie miał 
w nim sobie równych reprezentant STS Orlicz Mi-
chał Majcher, który pokonał wszystkich swo-
ich przeciwników w stosunku 3:0(!). Potwierdził 
tym samym dominację w swojej kategorii wieko-
wej w województwie świętokrzyskim i wywalczył 
awans na III Grand Prix Polski Juniorów.

Tenisiści zdominowali 
mistrzostwa województwa

W niedzielę, 4 lutego w Wąchocku odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Świętokrzyskiego Seniorów w teni-
sie stołowym. Zarówno w rozgrywkach indywidual-
nych, jak i w deblu oraz mikście, prym wiedli zawodnicy 
STS Orlicz Suchedniów.

W grze pojedynczej mistrzem województwa został 
Wiesław Mazurek, który bez problemu przebrnął aż 
do finału, w którym pokonał po ciekawym meczu ko-
legę z drużyny Bartosza Majchera 4:2. Na najniższym 
stopniu podium znalazł się trzeci zawodnik Orlicza Pa-
weł Włodyka, który w półfinale uległ Majcherowi 
2:4. Ex aequo brązowy medal zdobył także Bartosz Bilski 
z PKS Polonii Białogon Kielce. Na wcześniejszym etapie 
rozgrywek odpadł Piotr Odelski, którego wyelimino-
wał Majcher po wyrównanej walce 3:4.

Również finał debla to była potyczka pomiędzy gra-
czami Orlicza. Mazurek z Odelskim grali przeciwko 
Majcherowi i Włodyce. Ostatecznie minimalnie, po 
chyba najbardziej widowiskowym meczu całego tur-
nieju, lepsi okazali się Ci drudzy wygrywając w stosun-
ku 3:2.

Pingpongiści Orlicza triumfowali także w mikście, 
gdzie zwycięstwo odniósł Paweł Włodyka w parze 
z Klaudią Znojek (LUKS Radość Porzecze). Brązowe me-
dale w tej kategorii zdobyli Bartosz Majcher z Katarzy-
ną Miśtą (LUKS Radość) oraz Wiesław Mazurek z Mag-
dalena Gaborska (MKS Alit Ożarów).

Tym samym tenisiści Orlicza wracają z Mistrzostw 
Województwa z pełnym workiem pucharów i medali 
- 8 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne, 3 brązowe - oraz 
awansem dwóch zawodników na Mistrzostwa Polski 
Seniorów, które już niedługo odbędą się w Raszkowie. 
Gratulujemy!
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W Mostkach o „Puchar
Powstańców Styczniowych”

W sobotę, 27 stycznia w Mostkach został rozegrany 
wyścig kolarski MTB Cross Maraton o „Puchar Powstań-
ców Styczniowych”. W zawodach wzięli udział reprezen-
tanci Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. Bar-
dzo dobrze pojechał Sławomir Knieć, który zwyciężył 
w swojej kategorii wiekowej.

Co ciekawe, jako niezrzeszony wystartował kierownik 
ZGK Suchedniów Stanisław Dymarczyk i nie tylko do-
jechał do mety, ale w swojej kategorii był trzeci.
MTB open:
11. Knieć Sławomir (M 6 - 1)
12. Banasik Marcin (M 3 - 8)
49. Piasta Tomasz (M 3 - 21)
54. Dymarczyk Stanisław (M 6 - 3)

W niedzielę, 28 stycznia w Mostkach po raz drugi ry-
walizowano w biegach o „Puchar Powstańców Stycznio-
wych”. W zawodach wzięło blisko 300 uczestników. Dla 
biegaczy organizatorzy przygotowali trzy dystanse, na 
popularną „dyszkę”, czyli 10 kilometrów, półmaraton 
oraz crossduathlon.

Swoich reprezentantów wystawiły teamy Nurt Most-
ki i Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów. Na „dysz-
kę” najlepiej wypadł Piotr Chmiel. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji puchary i nagrody.
dyszka:
mężczyźni
3. Chmiel Piotr (M 4 - 1)
38. Michnowski Grzegorz (M 4 - 10)
76. Świerczyński Grzegorz (M 3 - 24)
kobiety 
22. Szczepańska Emilia (K 2 - 5)
półmaraton
4. Ordyńska Anna (K 3 - 2)
crossduathlon
12. Ołub Cezary (M 4 - 3)

SPORT

Dąbczyńska w „Team 100”
Wiktoria Dąbczyńska ze swoją partnerką deblową 

z reprezentacji Polski Aleksandrą Goszczyńską zostały 
włączone do programu „Team 100”. Na dzień dzisiejszy 
do programu zakwalifikowano 200 sportowców z kilku-
nastu dyscyplin sportowych, z badmintona są cztery. 
Jest to duże wyróżnienie, ale i zarazem zobowiązanie. 

„Team 100” to program Polskiej Fundacji Narodowej 
(PFN) i Ministerstwa Sportu i Turystyki, który powstał 
z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Główny cel pro-
jektu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicz-
nych sportowców, członków kadr narodowych, którym 
oprócz szkolenia związkowego zostanie zapewniona 
dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania. Gra-
tulujemy!

Badmintoniści na otwarciu 
hali w Kielcach

W sobotę, 27 stycznia w Kielcach z okazji otwarcia 
hali badmintonowej „Kielce Wschodnia”, zostały roze-
grane zawody w których uczestniczyli reprezentanci 
Orlicza. W turnieju U-12 / U-14 na najwyższym stopniu 
podium stanęli Julia Pajek i Szymon Turski, drugie 
lokaty wywalczyli Łukasz Zolbach i Filip Obarski, 
a trzecie Ala Więckowska i Jakub Dulemba. 

W turnieju open bardzo dobrze zagrała para Miłosz 
Miernik/Oliwia Kocz, którzy zajęli drugie miejsce,. 
trzecie przypadło dla Marka Gałczyńskiego/Karoli-
ny Wiśniewskiej. Ponadto w zawodach uczestniczyli: 
Kaja Ziółkowska, Gabrysia Winkler, Emilia Szu-
mielewicz, Bartek Dulemba. Gratulacje dla wszyst-
kich oraz dla rodziców za pomoc w zorganizowaniu 
tego wyjazdu.

W Lubinie odbyły się 54. Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Elita w badmintonie. W gronie startujących były 
trzy reprezentantki Orlicza: Wiktoria Dąbczyńska, Zu-
zanna Glijer i Izabela Pajek. Najlepiej wypadła Wik-
toria, która zdobyła dwa medale, srebrny w deblu oraz 
brązowy w singlu. O podium otarły się Zuzanna w singlu 
i Izabela w deblu.

Gry podwójne:
Wiktoria/Aleksandra Goszczyńska w finale spotka-

ły się z Agnieszką Wojtkowską/Anetą Wojtkowską. Rok 
temu w półfinale badmintonistki z Hubala Białystok 
w półfinale okazały się lepsze od Wiktorii i Oli. Nieste-
ty i tym razem rywalki były lepsze wygrywając 2:0 (-18, 
-13). Debel Wiktoria/Ola tym razem ze srebrem, a więc 
za rok powinno być złoto.

Izabela/Wiktoria Adamek przegrały w ćwierćfinale 
z parą Agnieszka Wojtkowska/Aneta Wojtkowska 0:2 
(-18, -12), co dało im miejsca w przedziale 5-8.

Zuzanna/Aneta Niklas w meczu o wejście do ćwierćfi-
nału trafiły na turniejową „jedynkę” Kornelię Marczak/
Magdalenę Witek i przegrały 0:2 (-15, -16), kończąc mi-
strzostwa w przedziale miejsc 9-16.
Gry pojedyncze:

Wiktoria w półfinale przegrała z Joanną Stanisz 0:2 
(-14, -14) i ostatecznie zdobyła brązowy medal. Przypo-
minam, że w ubiegłym roku Wiktoria pokonała tę za-
wodniczkę w półfinale i sięgnęła wtedy po złoto, a więc 
Stanisz w tym roku wzięła rewanż. 

Zuzanna w ćwierćfinale przegrała z Kamilą Augu-
styn 0:2 (-11, -10) i została sklasyfikowana w przedziale 
miejsc 5-8.
Mikst:

Izabela/Radosław Wróbel raczej niespodziewanie 
przegrali pojedynek o wejście do ćwierćfinału z parą Mi-
chał Szymczak/Małgorzata Janiaczyk 1:2 (13, -12, -18), 
co dało im miejsca w przedziale 9-16.

Wiktoria Dąbczyńska zdobyła swój 30 medal mi-
strzostw Polski. Jest on również 150 medalem zdoby-
tym przez badmintonistów na mistrzostwach kraju, 
a 254 w historii suchedniowskich klubów. Przed nami 
kolejne mistrzostwa i dorobek pewnie się zwiększy.

Dwa medale Wiktorii na
mistrzostwach Polski
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Badmintoniści Orlicza na
czołowych miejscach

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki 
w współzawodnictwie za 2017 roku. W klasyfikacji klu-
bowej dzieci i młodzieży na 3700 klubów, Orlicz Suched-
niów zajmuje 268. miejsce w Polsce. O potędze Orlicza 
w badmintonie świadczy ranking klubów w tej dyscy-
plinie sportu. Zwyciężył Hubal Białystok (158,00 pkt.), 
przed Orliczem (120,00) i Unią Bieruń (73,75). Wśród 87 
klubów, z województwa świętokrzyskiego są jeszcze 38. 
UKS Morawia (12,00) oraz 64. Tęcza Zagnańsk (4,00). 
Dobry wynik Orlicza przełożył się na klasyfikację woje-
wództw w badmintonie, gdzie świętokrzyskie zajęło 5. 
lokatę.

Ogólnopolski ranking badmintonistów, 505 sklasyfi-
kowanych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poprze-
dzające Wiktorię zawodniczki i zawodnicy są starsi na-
wet o cztery lata. Wiktoria jest najmłodsza, tym bardziej 
cieszy ta lokata.
8. Wiktoria Dąbczyńska - 22,50 pkt.
14. Magdalena Łukasiak - 19,50
17. Marcin Wnuk - 17,00
18. Zuzanna Glijer - 16,50
59. Aleksandra Pająk - 6,50
85. Miłosz Miernik - 4,50
138. Weronika Zięba - 3,00
153. Julia Pajek, Julia Pająk - 2,50
221. Aleksandra Pawlukiewicz - 1,50

Jeszcze korzystniej to wygląda w rankingach woje-
wództwa świętokrzyskiego. W klasyfikacji klubów, na 
102 stowarzyszenia, Orlicz ze 120 punktami plasuje się 
na 7. miejscu. Z powiatu skarżyskiego są jeszcze 23. Re-
laks, 50. STS, 81. UKS SP-5 (wszystkie Skarżysko).

W kategorii zawodnicy, zwyciężyła Agata Nowak 
(Świt Starachowice) - strzelectwo, która miała 46 punk-
tów. Ale na 502 sklasyfikowanych na liście jest aż 21(!) 
reprezentantów Orlicza:
8. Wiktoria Dąbczyńska - 22,50
13. Magdalena Łukasiak -19,50
17. Marcin Wnuk - 17,00
19. Zuzanna Glijer - 16,50
32. Izabela Pajek - 12,00
73. Aleksandra Pająk - 6,50
115. Miłosz Miernik - 4,50
178. Weronika Zięba - 3,00
203. Julia Pajek, Julia Pająk - 2,50
210. Dawid Piwowarczyk, Katarzyna Zięba, Łukasz 
Zolbach - 2,00
308. Aleksandra Pawlukiewicz, Andrzej Pięta, Jo-
anna Więckowska - 1,50
328. Małgorzata Dulęba - 1,00
461. Bartosz Mirek, Wojciech Obarski, Norbert Soł-
kiewicz, Oliwia Szarek - 0,50

W klasyfikacji dyscyplin w województwie święto-
krzyskim, na 34 pozycje, zwyciężyła piłka ręczna. Na 8. 
miejscu jest badminton. Gratulacje dla zawodniczek, za-
wodników oraz trenerów Aleksandry Dąbczyńskiej 
i Stafana Pawlukiewicza!

Na półmetku II ligi
W ostatnim meczu pierwszej rundy II ligi tenisa sto-

łowego miejscowa drużyna Orlicza Suchedniów po-
dejmowała drużynę Zgoda Janik. Od pierwszych piłek 
zauważalna była przewaga graczy Orlicza, co ma rów-
nież odzwierciedlenie w wyniku. Na pierwszym stole 
Paweł Włodyka pewnie pokonał Piotra Zwolińskiego 
3:0, a Bartosz Majcher uporał się z Krzysztofem Tokar-
skim 3:1.

Na drugim stole wygrane odnieśli Wiesław Mazu-
rek z Damianem Listkiem 3:0 oraz Michał Majcher 
z Tomaszem Banasikiem 3:1. Oba deble bez większych 
problemów także padły łupem Orlicza. W drugim rzucie 
gier wygrane w trzech setach odnieśli Włodyka i Maj-
cher. Natomiast na drugim stole za Mazurka wszedł do 
gry Emil Tokarczyk, który jednak musiał uznać wyż-
szość rywala. Mecz zakończył zwycięstwem młodszy 
z braci Majcherów, wygrywając 3:2 z Listkiem. Orlicz 
kończy rundę z kompletem zwycięstw na swoim koncie 
i jest na najlepszej drodze do awansu do baraży o 1 ligę.
Przypominam, że teraz będzie runda rewanżowa, a w 
kolejnym etapie zwycięzca ligi świętokrzyskiej zmierzy 
się z mistrzem II ligi łódzkiej. 

Pierwsze wygrane na szczeblu 
ogólnopolskim

W dniach 26-28 stycznia w Łomży rozgrywane 
było III Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stoło-
wym. Klub STS Orlicz Suchedniów reprezentowany 
był przez Pawła Włodykę i Bartosza Majchera.

Włodyka w fazie grupowej mierzył się z dwójką 
młodych zawodników, ale będących już w krajowej 
czołówce w swojej kategorii wiekowej. W pierw-
szym meczu uległ Kamilowi Nalepie 0:3, natomiast 
w drugim pokonał po pasjonującym pojedynku 
Kacpra Petasia 3:2. Warto odnotować, iż jest to hi-
storyczne pierwsze zwycięstwo zawodnika Orlicza 
na szczeblu ogólnopolskim!

Natomiast Majcher w pierwszym pojedynku 
był blisko zwycięstwa z Kamilem Urbanowiczem, 
ale ostatecznie przegrał minimalnie 2:3. W drugim 
uległ Kamilowi Zdzienickiemu 1:3. W końcowej kla-
syfikacji Paweł Włodyka zajął miejsce w przedzia-
le 41-48, a Bartosz Majcher w przedziale 57-64. 
Zakończenie turnieju miało miejsce w niedzielę.

Zwycięstwa tenisistów stołowych STS Orlicz 1924
W sobotę w Bilczy odbył się także trzeci wo-

jewódzki turniej w kategorii juniorów. Nie miał 
w nim sobie równych reprezentant STS Orlicz Mi-
chał Majcher, który pokonał wszystkich swo-
ich przeciwników w stosunku 3:0(!). Potwierdził 
tym samym dominację w swojej kategorii wieko-
wej w województwie świętokrzyskim i wywalczył 
awans na III Grand Prix Polski Juniorów.

Tenisiści zdominowali 
mistrzostwa województwa

W niedzielę, 4 lutego w Wąchocku odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Świętokrzyskiego Seniorów w teni-
sie stołowym. Zarówno w rozgrywkach indywidual-
nych, jak i w deblu oraz mikście, prym wiedli zawodnicy 
STS Orlicz Suchedniów.

W grze pojedynczej mistrzem województwa został 
Wiesław Mazurek, który bez problemu przebrnął aż 
do finału, w którym pokonał po ciekawym meczu ko-
legę z drużyny Bartosza Majchera 4:2. Na najniższym 
stopniu podium znalazł się trzeci zawodnik Orlicza Pa-
weł Włodyka, który w półfinale uległ Majcherowi 
2:4. Ex aequo brązowy medal zdobył także Bartosz Bilski 
z PKS Polonii Białogon Kielce. Na wcześniejszym etapie 
rozgrywek odpadł Piotr Odelski, którego wyelimino-
wał Majcher po wyrównanej walce 3:4.

Również finał debla to była potyczka pomiędzy gra-
czami Orlicza. Mazurek z Odelskim grali przeciwko 
Majcherowi i Włodyce. Ostatecznie minimalnie, po 
chyba najbardziej widowiskowym meczu całego tur-
nieju, lepsi okazali się Ci drudzy wygrywając w stosun-
ku 3:2.

Pingpongiści Orlicza triumfowali także w mikście, 
gdzie zwycięstwo odniósł Paweł Włodyka w parze 
z Klaudią Znojek (LUKS Radość Porzecze). Brązowe me-
dale w tej kategorii zdobyli Bartosz Majcher z Katarzy-
ną Miśtą (LUKS Radość) oraz Wiesław Mazurek z Mag-
dalena Gaborska (MKS Alit Ożarów).

Tym samym tenisiści Orlicza wracają z Mistrzostw 
Województwa z pełnym workiem pucharów i medali 
- 8 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne, 3 brązowe - oraz 
awansem dwóch zawodników na Mistrzostwa Polski 
Seniorów, które już niedługo odbędą się w Raszkowie. 
Gratulujemy!
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W Mostkach o „Puchar
Powstańców Styczniowych”

W sobotę, 27 stycznia w Mostkach został rozegrany 
wyścig kolarski MTB Cross Maraton o „Puchar Powstań-
ców Styczniowych”. W zawodach wzięli udział reprezen-
tanci Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. Bar-
dzo dobrze pojechał Sławomir Knieć, który zwyciężył 
w swojej kategorii wiekowej.

Co ciekawe, jako niezrzeszony wystartował kierownik 
ZGK Suchedniów Stanisław Dymarczyk i nie tylko do-
jechał do mety, ale w swojej kategorii był trzeci.
MTB open:
11. Knieć Sławomir (M 6 - 1)
12. Banasik Marcin (M 3 - 8)
49. Piasta Tomasz (M 3 - 21)
54. Dymarczyk Stanisław (M 6 - 3)

W niedzielę, 28 stycznia w Mostkach po raz drugi ry-
walizowano w biegach o „Puchar Powstańców Stycznio-
wych”. W zawodach wzięło blisko 300 uczestników. Dla 
biegaczy organizatorzy przygotowali trzy dystanse, na 
popularną „dyszkę”, czyli 10 kilometrów, półmaraton 
oraz crossduathlon.

Swoich reprezentantów wystawiły teamy Nurt Most-
ki i Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów. Na „dysz-
kę” najlepiej wypadł Piotr Chmiel. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji puchary i nagrody.
dyszka:
mężczyźni
3. Chmiel Piotr (M 4 - 1)
38. Michnowski Grzegorz (M 4 - 10)
76. Świerczyński Grzegorz (M 3 - 24)
kobiety 
22. Szczepańska Emilia (K 2 - 5)
półmaraton
4. Ordyńska Anna (K 3 - 2)
crossduathlon
12. Ołub Cezary (M 4 - 3)

SPORT

Dąbczyńska w „Team 100”
Wiktoria Dąbczyńska ze swoją partnerką deblową 

z reprezentacji Polski Aleksandrą Goszczyńską zostały 
włączone do programu „Team 100”. Na dzień dzisiejszy 
do programu zakwalifikowano 200 sportowców z kilku-
nastu dyscyplin sportowych, z badmintona są cztery. 
Jest to duże wyróżnienie, ale i zarazem zobowiązanie. 

„Team 100” to program Polskiej Fundacji Narodowej 
(PFN) i Ministerstwa Sportu i Turystyki, który powstał 
z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Główny cel pro-
jektu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicz-
nych sportowców, członków kadr narodowych, którym 
oprócz szkolenia związkowego zostanie zapewniona 
dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania. Gra-
tulujemy!

Badmintoniści na otwarciu 
hali w Kielcach

W sobotę, 27 stycznia w Kielcach z okazji otwarcia 
hali badmintonowej „Kielce Wschodnia”, zostały roze-
grane zawody w których uczestniczyli reprezentanci 
Orlicza. W turnieju U-12 / U-14 na najwyższym stopniu 
podium stanęli Julia Pajek i Szymon Turski, drugie 
lokaty wywalczyli Łukasz Zolbach i Filip Obarski, 
a trzecie Ala Więckowska i Jakub Dulemba. 

W turnieju open bardzo dobrze zagrała para Miłosz 
Miernik/Oliwia Kocz, którzy zajęli drugie miejsce,. 
trzecie przypadło dla Marka Gałczyńskiego/Karoli-
ny Wiśniewskiej. Ponadto w zawodach uczestniczyli: 
Kaja Ziółkowska, Gabrysia Winkler, Emilia Szu-
mielewicz, Bartek Dulemba. Gratulacje dla wszyst-
kich oraz dla rodziców za pomoc w zorganizowaniu 
tego wyjazdu.

W Lubinie odbyły się 54. Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Elita w badmintonie. W gronie startujących były 
trzy reprezentantki Orlicza: Wiktoria Dąbczyńska, Zu-
zanna Glijer i Izabela Pajek. Najlepiej wypadła Wik-
toria, która zdobyła dwa medale, srebrny w deblu oraz 
brązowy w singlu. O podium otarły się Zuzanna w singlu 
i Izabela w deblu.

Gry podwójne:
Wiktoria/Aleksandra Goszczyńska w finale spotka-

ły się z Agnieszką Wojtkowską/Anetą Wojtkowską. Rok 
temu w półfinale badmintonistki z Hubala Białystok 
w półfinale okazały się lepsze od Wiktorii i Oli. Nieste-
ty i tym razem rywalki były lepsze wygrywając 2:0 (-18, 
-13). Debel Wiktoria/Ola tym razem ze srebrem, a więc 
za rok powinno być złoto.

Izabela/Wiktoria Adamek przegrały w ćwierćfinale 
z parą Agnieszka Wojtkowska/Aneta Wojtkowska 0:2 
(-18, -12), co dało im miejsca w przedziale 5-8.

Zuzanna/Aneta Niklas w meczu o wejście do ćwierćfi-
nału trafiły na turniejową „jedynkę” Kornelię Marczak/
Magdalenę Witek i przegrały 0:2 (-15, -16), kończąc mi-
strzostwa w przedziale miejsc 9-16.
Gry pojedyncze:

Wiktoria w półfinale przegrała z Joanną Stanisz 0:2 
(-14, -14) i ostatecznie zdobyła brązowy medal. Przypo-
minam, że w ubiegłym roku Wiktoria pokonała tę za-
wodniczkę w półfinale i sięgnęła wtedy po złoto, a więc 
Stanisz w tym roku wzięła rewanż. 

Zuzanna w ćwierćfinale przegrała z Kamilą Augu-
styn 0:2 (-11, -10) i została sklasyfikowana w przedziale 
miejsc 5-8.
Mikst:

Izabela/Radosław Wróbel raczej niespodziewanie 
przegrali pojedynek o wejście do ćwierćfinału z parą Mi-
chał Szymczak/Małgorzata Janiaczyk 1:2 (13, -12, -18), 
co dało im miejsca w przedziale 9-16.

Wiktoria Dąbczyńska zdobyła swój 30 medal mi-
strzostw Polski. Jest on również 150 medalem zdoby-
tym przez badmintonistów na mistrzostwach kraju, 
a 254 w historii suchedniowskich klubów. Przed nami 
kolejne mistrzostwa i dorobek pewnie się zwiększy.

Dwa medale Wiktorii na
mistrzostwach Polski
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