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* gmina ubiega się o 1,5 mln zł na inwestycje,
* Święta Kaszy nie będzie,
* śmieciowy problem na sesji Rady Miejskiej,
* #AlekxChallenge w Suchedniowie,
* zapraszamy na przegląd Tak bywało 

przedtym wszędzie,
* Patriotyczne Śpiewanie już po raz trzeci,
* 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II,
* wydarzenia sportowe.
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Leśna Droga Krzyżowa
W piątek 14 sierpnia w Michniowie odbyła Leśna Droga Krzyżowa, wydarzenie zorga-

nizowane przez Lasy Pań-
stwowe upamiętniające 
ofiary pacyfikacji wsi oraz 
poległych w czasie II woj-
ny światowej leśników, 
jak również 100. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej oraz 
140. rocznicę powstania 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 24

Rusza budowa ronda w Suchedniowie
Od lat miejsce to, nawet po wybudowaniu drogi ekspresowej S-7, jest jednym z najnie-

bezpieczniejszych w mieście, na którym doszło do licznych wypadków, w tym ze skut-
kiem śmiertelnym. Chodzi o skrzyżowanie ul. Kieleckiej, Zagórskiej i Mickiewicza obok 
Tesco w Suchedniowie.

Czytaj na str. 2

Nasi tenisiści górą
Tenisiści stołowi Global Pharmy Orlicz 1924 Suched-

niów okazali się mało gościnni i… wygrali rozegra-

ny w sobotę 22 sierpnia II Turniej o Puchar Orlicza 1924  
pokonując w finale zawodników Uczelni Państwowej 
Zamość 4:1.

Czytaj na str. 23

Ciekawe projekty TPD
W okresie wakacji su-

chedniowski oddział To-
warzystwa Przyjaciół 
Dzieci w prowadzonym 
Ognisku Integracyjnym 
rozpoczął realizację dla 
swych podopiecznych 
oraz młodych mieszkań-
ców gminy realizację trzech ciekawych projektów.

Czytaj na str. 7-8



Gazeta Suchedniowska • sierpień 20202

Suchedniowska
GazetaGazeta

Wydarzenia

Od lat miejsce to, nawet po wybudowaniu 
drogi ekspresowej S-7, jest jednym z najniebez-
pieczniejszych w mieście, na którym doszło do 
licznych wypadków, w tym ze skutkiem śmier-
telnym. Chodzi o skrzyżowanie ul. Kieleckiej, 
Zagórskiej i Mickiewicza obok Tesco w Suche-
dniowie. Do połowy czerwca 2021 roku sytu-
acja ta się zmieni. 22 lipca Gmina Suchedniów 
podpisała z firmą BUDROMOST STARACHOWICE  
Sp. z o.o. umowę na przebudowę odcinka uli-
cy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania 
z ul. Mickiewicza (droga wojewódzka) i ul. Za-
górską (droga powiatowa).

-Na ulicy Kieleckiej zlikwidujemy wysepki i ba-
riery, co pozwoli na swobodny wyjazd na starą 
siódemkę z ulic Powstańców i Słowackiego. Dłu-
go to trwało, ale wreszcie zamiast skrzyżowania, 
na którym często dochodziło do wypadków, po-
wstanie rondo. Bardzo się cieszę – mówi bur-

•	 budowę	 chodnika,	 ścieżki	 rowerowej	 oraz	
ciągów pieszo - rowerowych,

•	 przebudowę	kanalizacji	deszczowej,
•	 przebudowę	sieci	NN	wraz	z	oświetleniem,
•	 przebudowę	wodociągu,
•	 przebudowę	gazociągu,
•	 przebudowę	linii	telekomunikacyjnej,
•	 wycinkę	drzew	i	krzewów,
•	 wykonanie	zatoki	autobusowej,
•	 wykonanie	 nowego	 oznakowania	 pionowe-

go i poziomego.
Termin realizacji zadania to 16 czerwiec 

2021 roku.
Burmistrz Cezary Błach złożył, w imieniu 

mieszkańców Suchedniowa, podziękowania 
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 
z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim na 
czele, Arturowi Berusowi - staroście skar-
żyskiemu oraz całemu Zarządowi Powiatu za 
współpracę i wolę rozwiązania tego najwięk-
szego problemu komunikacyjnego Suchednio-
wa. Podziękowania należą się również rad-
nym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,  
 a w szczególności Agnieszce Buras za pomoc 
finansową i aktywne wspieranie tej inwestycji.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: staro-
sta Artur Berus, burmistrz Suchedniowa Ce-
zary Błach, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suchedniowie Krzysztof Adamiec, czło-
nek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski, 
przedstawiciele zarządu firmy Budromost – Sta-
rachowice – prezes Ryszard Wojton i zastępca 
prezesa Grzegorz Adamus.  

Jacenty Kita  

mistrz Cezary Błach.
Wartość umowy to 

1.976.610,00 zł, a  zadanie fi-
nansowane jest w połowie 
z Funduszu Dróg Samorządowych  
a w połowie z dotacji celowej 
udzielonej przez Wojewódz-
two Świętokrzyskie.

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje między innymi:
•	 przebudowę	 jezdni	 oraz	
zjazdów wraz z przebudo-

wą skrzyżowania,
•	 rozbiórkę	wyspy	dzielącej	z	kostki	na	ul.	Kie-

leckiej,

Rusza budowa ronda w Suchedniowie
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tokrzyskiego, który przedstawił Strategię. 
Prace nad strategią trwają od 2019 roku. Bę-

dzie ona organizowała działania samorządu 
województwa i partnerów w najbliższych la-
tach. Będzie miała bezpośredni wpływ na po-
litykę regionu, w tym na kształt Regionalnego 
Programu Operacyjnego na okres 2021-2027. 
Projekt strategii Zarząd Województwa przyjął 
29 lipca 2020 roku w celu skierowania go do 
konsultacji społecznych.

Strategia jest spójnym planem działania 
w perspektywie najbliższych 10 lat. Opinie, 
uwagi i postulaty posłużą do przygotowania 

ostatecznej wersji dokumentu, któ-
ry zostanie przyjęty przez Sejmik 
pod koniec roku.

Obszerny projekt dokumentu 
jest dostępny na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego i nakreśla wizję 
i misję rozwoju regionu ze strate-
gicznymi celami:
1.  Inteligentna gospodarka 
i aktywni ludzie.

2. Przyjazny dla środowiska i czysty region.
3.  Wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łą-

czą ludzi.
4.  Sprawne zarządzanie regionem.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawicie-
le naszej gminy: zastępca burmistrza Dariusz 

Miernik, Agnieszka Jaszczur oraz Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk i dyrektor SOK Kuźnica 
Andrzej Karpiński.

Jacenty Kita

AktuAlności

Suchedniowskiego Święta 
Kaszy nie będzie

Z przykrością informujemy, iż zaplanowana 
na 29 sierpnia 2020 r. impreza pn. IV Suche-
dniowskie Święto Kaszy. Zdrowo i na ludowo zo-
staje odwołana z powodu epidemii koronawi-
rusa. 

Powodem podjęcia takiej decyzji jest rosnąca 
w ostatnich dniach liczba zakażeń oraz troska 
Organizatorów o zdrowie uczestników imprezy. 
Na	Suchedniowskim	Święcie	Kaszy	spodziewa-
liśmy się oprócz mieszkańców i uczestników, 
wielu turystów z całego regionu świętokrzy-
skiego. Z uwagi na bezpieczeństwo, które jest 
dla nas priorytetem oraz po konsultacjach ze 
skarżyskim	 oddziałem	 SANEPIDU	 podjęliśmy	
decyzję, że impreza ta w roku bieżącym nie od-
będzie się.

Organizatorzy:
SOK Kuźnica w Suchedniowie
Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg

Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją

Wyrazy szczerego współczucia
rodzinie i bliskim 

Ś.P.  Barbary Kupczak 
wieloletniej nauczycielki  i działaczki 

Z	N	P	
składają

członkowie
Oddziałowej	Sekcji	E	i	R	ZNP	

w Suchedniowie

Trwają konsultacje społeczne projektu Stra-
tegia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+. Dla przedstawicieli powiatów skarży-
skiego i koneckiego odbyły się one 25 sierpnia 

w patio Miejskiego Centrum Kultury.
W pierwszej części profesor Aleksander  

Noworól, ekspert w planowaniu strategicz-
nym i operacyjnym dla sektora publicznego, 
mówił o otoczeniu europejskim i krajowym 
oraz globalnych metatrendach zachodzących 
we współczesnym świecie.

-U podstaw przygotowania 
projektu Strategii leży wizja roz-
woju województwa świętokrzy-
skiego, które w 2030 r. powinno 
być ambitnym regionem o atrak-
cyjnym wizerunku wnoszącym 
coraz większy wkład w rozwój 
gospodarczy, społeczny i kultu-
rowy Polski i Europy, szanującym 
i dbającym o swoje dziedzictwo 
kulturowe i środowisko natural-
ne, a także będącym dobrym miejscem do życia, 
pracy i rozwoju –  mówił z kolei Jacek Sułek, 
dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świę-

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa  
Świętokrzyskiego 2030+
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podnieść opłatę do 36,00 złotych od osoby, gdyż 
gospodarka śmieciowa musi się bilansować i gmi-
na nie może dopłacać do ich wywozu. Nie ma in-
nego wyjścia, ale chcę zaznaczyć, że ta opłata nie 
będzie na stałe. Niedługo ogłoszony będzie nowy 
przetarg, do którego przystąpi być może więcej 
firm i uda się uzyskać lepszą cenę. Z bólem ser-
ca to mówię i ze smutkiem proszę o podjęcie tej 

uchwały - wyjaśniał bur-
mistrz Cezary Błach.

Skąd taka ilość opadów?  
Okazało się, że część miesz-
kańców oszukiwało, skła-
dając deklaracje śmieciowe. 
Wpisywali mniejszą licz-
bę osób, niż rzeczywiście 
mieszka. Po wybuchu pan-
demii wiele osób wróciło 
z zagranicy i dużych miast 

do Suchedniowa i nie zgłosiło tego do urzędu, 
unikając płacenia za odbiór odpadów. A tych 
produkuje się coraz więcej, gdyż po prostu spo-
łeczeństwo się bogaci i żyje się nam coraz lepiej.

W dyskusji Lidia Frątczak stwierdziła, że 
kolejny raz sięgamy do kieszeni mieszkańców 
i pytała, czy nie da się brakującej kwoty zna-
leźć w budżecie i czy burmistrz myśli o innych 
rozwiązaniach. Burmistrz odpowiedział, że 
w budżecie tych środków nie da się wygospo-
darować, gdyż z uwagi na pandemię sytuacja 
finansowa samorządów, w tym Suchedniowa 
jest ciężka. Spadają dochody z udziałów gminy 

w podatkach PIT i CIT, gmina ponosi dodatkowe 
koszty na zakup np. środków dezynfekujących. 
Aby znaleźć brakującą kwotę trzeba było ciąć 
budżet, a więc wstrzymać wszystkie inwestycje 

i remonty, oszczędzać na utrzymaniu czystości 
czy oświetleniu, a w ostatecznym przypadku 
redukować zatrudnienie. Burmistrz dodał, że 
prowadzone są rozmowy z innymi podmiotami 
w celu stworzenia własnego podmiotu do ob-
sługi gospodarki śmieciowej. Burmistrz zapo-
wiada, że prawdopodobnie zmieni się system 
naliczania opłat. Może być tak, że stawki będą 
naliczane nie na osobę, zgodnie z deklaracja-
mi mieszkańców, tylko od zużycia wody na go-
spodarstwo. To miałoby uniemożliwić ludziom 
oszukiwanie. Gmina rozmawia też ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową w sprawie zabezpieczenia 
śmietników, aby uniemożliwić podrzucanie do 
nich śmieci.

Ostatecznie za uchwałą głosowało 11 rad-
nych, 1 był przeciwko, nikt nie wstrzymał się 
od głosu.

W dalszej części obrad rada podjęła uchwa-
ły w sprawie  w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na 
lata 2020 – 2038, zmian w budżecie Gminy Su-
chedniów na rok 2020, sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale z dnia 18 czerwca 
2020	 r.	 Nr	 130/XVIII/2020	 w	 sprawie	 wyraże-
nia zgody na obciążenie służebnością przesy-
łu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Suchedniów oraz w sprawie przekazania skarg 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargi.

Jacenty Kita

Z PrAc rAdy Miejskiej

Awans gminy w rankingu
W kolejnej edycji rankingu Wspólnoty – Bo-

gactwo Samorządów Suchedniów awansował 
o 23 miejsca – z 491. w 2018 r. na 468 w roku 
2019. W stosunku do roku 2015 przeskoczyliśmy 
aż o 112 oczek.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika 
użytego w rankingu uwzględnia tylko docho-
dy własne i subwencje, pominięte zostały na-
tomiast wpływy z dotacji celowych, które mają 
tylko chwilowy wpływ na wielkość dochodów.

W rankingu wydatków inwestycyjnych sa-
morządów 2016–2018 – Liderzy inwestycji bra-
na jest pod uwagę całość wydatków majątko-
wych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. 
W kategorii miast innych w ciągu 3 lat awanso-
waliśmy z 580. na 384. miejsce.

Dwudziesta w tej kadencji sesja Rady Miej-
skiej odbyła się 23 lipca w sali konferencyjnej 
magistratu. Otworzył ją przewodniczący rady 
Krzysztof Adamiec, obecnych na obradach 
było 12 radnych, sekretarzem obrad została 
radna Anna Salwa.

Po przyjęciu bez zmian porządku obrad, rad-
ni zajęli się rozpatrzeniem projektu uchwa-

ły	 zmieniający	 uchwałę	 Nr	 90/XIII/2019	 Rady	
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Sytuacja ze śmieciami jest wręcz dramatycz-
na. Od początku roku do czerwca firma świad-
cząca usługę odbioru odpadów zebrała ich 1061 
ton, podczas gdy przez cały rok 2019 było to 
1171 ton, w 2018 roku 1001 ton, a w 2017 roku 
1071 ton. Tak więc przez pół roku zebrano nie-
mal tyle śmieci, co średnio przez kilka ostatnich 
lat. Stąd projekt uchwały.

-Do początku 2020 roku pła-
ciliśmy ryczałtową opłatę, bez 
względu na ilość odbieranych 
przez firmę odpadów. Od stycz-
nia płacimy za każdą tonę. W po-
przednich latach z terenu gminy 
odbierane było średnio 1100 ton. 
Tymczasem taką ilość śmieci z Su-
chedniowa odebrano już w pierw-
szym półroczu 2020 roku. Za od-
biór śmieci zapłaciliśmy 1.397.136 
złotych, a umowa na cały rok, 
jaką zawarliśmy w grudniu 2019 roku opiewała 
na 1.565.873 złote. Zakładając, że ilość oddawa-
nych odpadów utrzyma się na tym poziomie, do 
końca roku brakuje 1.208.400 zł. Dlatego musimy 

Sesję Rady Miejskiej zdominowała tematyka „śmieciowa”



sierpień 2020 • Gazeta Suchedniowska 5

Suchedniowska
GazetaGazeta

jątkowych i zamożności gmin i powiatów. 
Źródłem finansowania projektu jest Fundusz 
COVID-19.		Wsparcie	jest	bezzwrotne.

Jacenty Kita

na ma w zanadrzu inne inwestycje np. budowa 
windy i termomodernizacja budynku magistra-

tu oraz remonty dróg uszkodzonych wskutek 
powodzi. W pierwszej kolejności chodzi o drogę 
na Krzyżce. Ale w tym przypadku trzeba w bu-
dżecie tegorocznym wygospodarować środki 
na opracowanie projektu technicznego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, po-
wiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż 
ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 
6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na 
prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziem-
skich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów 
boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp 
do wielkiego rządowego programu wsparcia 
inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do 

gmin wiejskich i  miejsko wiejskich. To droga 
zrównoważonego rozwoju, który w równym 
stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i naj-
mniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorzą-
dów będą wynikały z relacji wydatków ma-

inwestycje

-Gmina Suchedniów złożyła wniosek do Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o pozy-

skanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 1.513.348 
złotych. Środki te, które musimy wydać do końca 
2022 roku, zostaną przeznaczone na wkład wła-
sny planowanych do realizacji w najbliższym cza-

sie inwestycji. Mam na myśli przede wszystkim 
trzy inwestycje drogowe. Gmina będzie składała 
wnioski do Funduszu Dróg Samo-
rządowych (nabór już został ogło-
szony) o pozyskanie dofinanso-
wanie na budowę chodnika przy  
ul. Sportowej wraz z parkingiem 
oraz budową nowego ogrodzenia 
przy kompleksie sportowym. Na 
to zadanie mamy już opracowany 
projekt techniczny. Mamy też pro-
jekt na budowę drogi na Szelej-
towie oraz zakupione z Funduszu 
Sołeckiego część materiałów. I trzecia inwestycja 
drogowa, to budowa ul. Jodłowej. Mam nadzieję, 
że ich realizacja zacznie się jeszcze w tym roku – 
mówi burmistrz Cezary Błach.

Jak zaznacza burmistrz, o ile pozostaną jesz-
cze wolne środki, to w dalszej kolejności gmi-

Wybudowano ogrodzenie
W ramach inwestycji sportowych przy Szkole 

Podstawowej	Nr	1	w	ostatnim	czasie	wybudo-
wane zostało ogrodzenie. Było to możliwe dzię-
ki temu, że Rada Miejska na ostatniej sesji prze-

znaczyła	na	ten	cel	100.000	złotych.	Na	przyszły	
rok zaplanowane jest wykonanie nawierzchni 
boisk (płyty już są wylane) oraz zagospodaro-
wanie terenu.

A już 1 września nastąpi oficjalne otwarcie 
hali sportowej.

(jaki)

Gmina stara się o pozyskanie 1,5 mln zł na inwestycje
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„Tak bywało przedtym  
wcześniej”

 Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie zachęca do udziału w przeglą-
dzie pn. Tak bywało przedtym wszędzie, który 
ma na celu przybliżenie obrzędowości wiejskiej 
w różnych aspektach - gospodarczych, świą-
tecznych i rodzinnych, promocję kultury ludo-
wej, zachowanie od zapomnienia i przekazanie 
kolejnym pokoleniom cennych wartości kultu-
ry i tradycji, prezentację różnorodnych rzemiosł 
ludowych Województwa Świętokrzyskiego, 
a także kultywowanie, propagowanie i pogłę-
bianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej 
Gór Świętokrzyskich.

W dniu 12 września 2020 r. w ramach projek-
tu Tak bywało przedtym wszędzie odbędą się:
•	 Przegląd	Obrzędów	Wiejskich
•	 Przegląd	Godek	Świętokrzyskich
•	 Przegląd	Rzemiosł	Ludowych	Województwa	

Świętokrzyskiego
•	 Konkurs	Kulinarny

Regulaminy i karty zgłoszenia można po-
brać na stronie internetowej. Wypełnione karty 
zgłoszeniowe należy dostarczyć Organizatoro-
wi do dnia 1 września 2020 r. Serdecznie za-
chęcamy do wzięcia udziału w organizowanym 
przez nas wydarzeniu, którego punktem kulmi-
nacyjnym będzie koncert zespołu folkowego.

Wydarzenie otrzymało wsparcie finansowe 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa	Narodowego	oraz	Starostwa	Powiatowego	
w Skarżysku-Kamiennej

w GMinie i okolicy

Program Pepcolandia
Trochę relaksu, trochę na sportowo, jed-

nym słowem – odlotowo! - to hasło tytułowe,  
a zarazem motto przewodnie projektu TPD 
skierowanego do wychowanków Integracyjne-
go Ogniska Wychowawczego w Suchedniowie.  
Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu 
przez dzieci jest głównym celem projektowych 
działań, dlatego komputery i telewizory odcho-
dzą w kąt, a w ruch ruszają skakanki, piłki, wy-
godne buty, ale także będzie czas na relaks i od-
prężenie w czasie zajęć relaksacyjnych. 

Z pewnością będzie odlotowo dla małych 
uczestników projektu. Projekt trwa od 1 sierp-
nia do 31 października 2020 roku. Obejmuje on 
organizację zajęć sportowych i relaksacyjnych 
w Ognisku, a także działań okazjonalnych, wy-
jazdu, a także doposażenie placówki w sprzęty 
ułatwiające funkcjonowanie placówki i  prowa-
dzenie zajęć. W ramach projektu odbywają się:

Każda środa na sportowo -zajęcia sportowe 
– obejmują one organizację gier i zabaw spor-
towych z wykorzystaniem sprzętów sporto-
wych, takich jak skakanki, hula – hop, piłki itp. 
Organizowane są zarówno nowoczesne zabawy 
i gry, ale także te dawne, z czasów naszych babć 
i dziadków. W ramach zajęć zaplanowana jest 
również nauka jazdy na rolkach. Zajęcia obej-
mują także przeprowadzenie różnorodnych 
zawodów, czy wyścigów, w czasie których na 
uczestników czekają ciekawe nagrody.

Każdy czwartek – zajęcia na hali sportowej 
– prowadzone będą tam treningi piłki nożnej, 
badmintona oraz gra w kosza. Zorganizowane 
zostaną także turnieje z nagrodami dla uczest-
ników.

Każdy piątek – Odprężamy się - zajęcia relak-
sacyjne – zajęcia są prowadzone na materacach 
lub pufach, w czasie których uczestnicy słucha-
ją nastrojowej muzyki oraz bajek i opowia-
dań relaksacyjnych. Zajęcia te to także wyjścia 
w plener, spacery po lesie i słuchanie odgłosów 
przyrody. W ramach tych zajęć zorganizowane 
zostaną także gry w planszówki, co ma na celu 
ukazać dzieciom, że bez komputera też fajnie 
można spędzić czas, nawet w deszczowy czy 
zimny dzień.

 „Tam, gdzie nie ma dzieci, 
brakuje nieba” 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało do-
finansowanie w wysokości 18.775 zł na wspar-
cie realizacji zadania pn. Tam, gdzie nie ma dzie-
ci, brakuje nieba. Zadanie realizowane jest od  
1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 i skierowane jest 
do wychowanków Integracyjnego Ogniska Wy-
chowawczego TPD w Suchedniowie.

Realizacja zadania obejmuje:
1.Codzienne zajęcia świetlicowe
-  Zajęcia tematyczne: zajęcia profilaktyczne, 

integracyjne, twórcze, kulinarne,  sportowe, 
relaksacyjne, artystyczne 

-  Zajęcia wyrównawcze z wychowankami
-  Codzienny posiłek
-  Spotkania na forum – czyli codziennym pod-

sumowaniu dnia
-  Kącik zwierzeń
-  Kącik Malucha
2. Realizacja programu Nasze sukcesy i porażki 

- polega on na nagradzaniu dzieci tzw. we-
sołymi minkami za najdrobniejsze nawet po-
zytywne zachowania (np. pomoc kolegom)
oraz  „obdarowanie” „smutnymi minkami” 
za przewinienia (np. kłamstwo).

3. Działania okazjonalne - Konkursy z nagroda-
mi – będą dotyczyć omawianej tematyki na 
zajęciach. Celem konkursów będzie motywa-
cja dzieci do zaangażowania w tematykę za-
jęć, utrwalenie zdobytej wiedzy oraz spraw-
dzenie poziomu wiadomości dzieci przez 
wychowawców

Julita Kabała

Rajdy rowerowe i piesze – organizowane po 
okolicznych szlakach, takich jak Wykus, Burzący 
Stok, czy Kamieniołom Oczy Ziemi.

Wyjazd do Farmy Iluzji – wyjazd odbył się 14 
sierpnia 2020, w czasie którego dzieci skorzy-
stały z wielu dostępnych tam atrakcji.

Projekt jest skierowany do wychowanków 
Integracyjnego Ogniska Wychowawczego TPD 
w Suchedniowie, w wieku od 5 do 15 lat, z te-
renu	Miasta	i	Gminy	Suchedniów.	Na	jego	reali-
zację pozyskano dotację w wysokości 5.000 zł.

Julita Kabała
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Alex Michalski to 4. letni chłopiec ze Skar-
żyska-Kamiennej. Urodził się jako skrajny wcze-
śniak i od urodzenia cierpi na wiele schorzeń, 
a	 także	 często	 i	 poważnie	 choruje.	 Nie	 siedzi,	
nie chodzi, nie mówi. Od momentu urodzenia 

przeszedł ponad dwadzieścia operacji. W ze-
szłym tygodniu obchodził swoje 4. urodziny i je 
też spędził w szpitalu. Pieniądze ze zbiórki zo-
staną przeznaczone na leczenie i rehabilitację, 
które trwają w przypadku Alexa cały czas.

Jacenty Kita

Urząd Miasta i Gminy nominowany został 
przez firmę Kleen-Tex, z kolei burmistrz do dal-
szego etapu akcji nominował Komisariat Policji 
w Suchedniowie, Suchedniowski Ośrodek Kul-
tury Kuźnica oraz Urząd Gminy w Łącznej. W ra-
mach akcji urzędnicy i radni wykonali po dzie-
sięć pompek i przysiadów.

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
w Suchedniowie był kolejnym miejscem, gdzie 
odbyła się akcja #AlexChallenge, czyli wyzwa-
nie w celu pomocy Alexowi Michalskiemu. 
Chłopiec, wraz z tatą, zrobił uczestnikom nie-
spodziankę i pojawił się przy Kuźnicy.

Z racji urlopów, ekipa Kuźnica pojawiła się 
w mocno okrojonym składzie, ale z dyrekto-
rem Andrzejem Karpińskim na czele oraz 

Zdzisławem Włodar-
czykiem, nestorem su-
chedniowskiego sportu. 
Do wykonujących przy-
siady i pompki dołączyła 
też młodzież, która korzy-
stała akurat z tamtejsze-
go skateparku.

Kuźnica do wykonania zadania nominował 
jedną instytucję MKS Orlicz, na które to wyzwa-
nie klub odpowiedział bardzo szybko, bo już 
ostatniego dnia lipca.

Do zadania stanęli piłkarze, badmintoniści 
i siatkarze. Prezes klubu Justyna Wierzbiń-
ska do kolejnych akcji 
wytypowała Akademię 
Holistyczną ze Skarżyska
-Kamiennej, Suchedniow-
skie Stowarzyszenie Cykli-
stów oraz Radę Rycerzy 
Kolumba z Ostojowa.

Wolontariat

Instytucje z Gminy Suchedniów aktywnie 
włączyły się w akcję #AlekxChallenge.

27 lipca nad suchedniowskim zalewem pra-

cownicy suchedniowskiego magistratu wraz 
burmistrzem Cezarym Błachem, radni z prze-
wodniczącym Krzysztofem Adamcem oraz 
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej z kierownik Magdaleną Ogo-
nowską włączyli się do akcji charytatywnej dla 
Alexa Michalskiego ze Skarżyska-Kamiennej 
pod	 nazwą	 #AlexChallenge.	 Na	 rzecz	 dziecka	
zebrano w sumie 500,00 zł.

#AlekxChallenge w Suchedniowie
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Najnowsze	 dane	 Głównego	 Urzędu	 Staty-
stycznego z 2020 roku wskazują, że zasięg skraj-
nego ubóstwa wśród dzieci i młodzieży poniżej 
18 roku życia zmniejszył się na przestrzeni lat 
2018-2019 z 6% do niecałych 5%. To oznacza, 
że problem niedożywienia nadal dotyczy wielu 
dzieci. By chociaż częściowo odpowiedzieć na 
ten problem Fundacja Tesco od 2012 roku reali-
zuje ogólnopolski program dożywania potrze-
bujących dzieci Zdrowo jeść. W województwie 
świętokrzyskim w tej edycji wspiera placów-
kę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Oddziałem 
Miejskim w Suchedniowie.

Fundacja Tesco, z pomocą darczyńców, nie 
przestaje wspierać swoich partnerów, w tym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 2014 roku 
w ramach partnerstwa strategicznego, które 
zawiązała z tą jedną z najstarszych organizacji 
działających na rzecz potrzebujących dzieci, kie-
ruje swoje działania do podopiecznych dzien-
nych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Każdego roku placówki biorące udział w pro-
gramie Zdrowo jeść otrzymują od Fundacji Tesco 
dotację finansową, która jest wykorzystywana 
na zakup żywności oraz niezbędnego wyposa-
żenia kuchennego służącego podopiecznym do 
przygotowywania posiłków.

- Program Zdrowo jeść finansowany jest z pie-
niędzy pochodzących ze zbiórki publicznej prowa-
dzonej w sklepach Tesco w całym kraju – to ozna-
cza, że każdy może wspomóc ten cel wrzucając 
dowolny datek do puszki umieszczonej przy ka-
sach w sklepach. Każdego roku wsparciem obej-
mujemy blisko tysiąc potrzebujących dzieci i do-
ceniamy każdą złotówkę od naszych darczyńców 
– tłumaczy Daria Kulińska, Prezeska Funda-
cji Tesco.
Na	realizację	ośmiu	już	edycji	programu	Fun-

dacja Tesco przekazała prawie 3 miliony zło-
tych, co oznacza 1.150.235 posiłków.

Bardzo ważną kwestią w ramach programu 
jest też edukacja. Dzieci angażowane są do za-
dań, takich jak komponowanie jadłospisu, za-
kupy i przygotowywanie posiłków. W ten spo-
sób w praktyce zdobywają wiedzę na temat 
racjonalnego żywienia i niemarnowania żyw-
ności. Dodatkowo podopieczni biorą też udział 
w prowadzonych przez wychowawców zaję-
ciach na temat zdrowego odżywiania.

rywki i Miniatur w Krajnie, jak również były 
w kręgielni w Kombinacie Formy w Skarżysku 
– Kamiennej oraz na wycieczce w Wąchocku. 
Ale	to	nie	koniec	atrakcji.	Na	dzieci	w	czasie	

wakacji czeka jeszcze wyjazd do Disco Wrotka 
w Kielcach oraz zwiedzanie Wietrzni i Karczów-
ki oraz wyjście do kina na seans filmowy. 

Julita Kabała

wAkAcje Z tPd

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2020 i skierowany jest do wy-

chowanków Integracyjnego Ogniska Wycho-
wawczego TPD. W ramach programu dzieci 

uczestniczą w zajęciach z rękodzieła artystycz-
nego, które prowadzone są także w czasie roku 
szkolnego, a także w zajęciach fotograficznych. 
W trakcie warsztatów mali uczestnicy tworzą 

różnorodne dzieła artystyczne, ciekawe prace, 
a także poznają tajniki fotografowania i sami 
wykonują piękne i oryginalne zdjęcia. Zajęcia 
prowadzone są dwa razy w tygodniu przez wy-
chowawców Ogniska. 

W ramach programu organizowane jest tak-
że wiele atrakcji wyjazdowych dla wychowan-
ków Ogniska. Dzieci odwiedziły już FlyPark 
w Kielcach, Laser Space w Kielcach, Park Roz-

Program „Lato w mieście z Pepco” 

Fundacja Tesco wspiera  
suchedniowskie TPD

Fundacja Tesco od 2012 roku realizuje ogól-
nopolski program dożywania potrzebujących 
dzieci Zdrowo jeść. W województwie święto-
krzyskim w tej edycji wspiera placówkę Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci z Oddziałem Miejskim 
w Suchedniowie.
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gów w zajeździe Marysieńka.	 Najedzeni	 i	 go-
towi do działania seniorzy pojechali do Świę-
tokrzyskich Tkaczek na opowieści o dawnym 

tkaniu	i	przepyszną	drożdżówkę.	Na	zakończe-
nie odwiedzili Agroturystykę Na Górce, u której 
uczestnicy wycieczki jedli borówki, podziwiali 
widoki w paski i... było cudnie. 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Kra-
jobraz w paski dofinansowanego przez Lokalną 
Grupę Działania Wokół Łysej Góry.

(jaki)

nAsZe Projekty

W Domu Wczasów Dziecięcych Gołoborze 
w Rudkach odbyły się artystyczne warsztaty 
wyjazdowe. 

Trwa projekt „Krajobraz w paski”

Ich uczestnicy przez siedem dni tańczyli, 
śpiewali, grali na instrumentach oraz ćwiczy-
li zajęcia teatralne. Młodzież intensywnie spę-

dzała czas, przy okazji fajnie się bawiąc. 
Natomiast	w	dniu	17	sierpnia	odbyło	się	ko-

lejne działanie w ramach projektu Krajobraz 
w paski realizowanego przez Stowarzyszenie 
Kuźniczy Krąg. Było smacznie i ciekawie. Grupa 
suchedniowskich seniorów wybrała się na szlak 
Góry z Natury. Wyjazd rozpoczął się w Świętej 
Katarzynie od konsumpcji tradycyjnych piero-
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w GMinie i okolicy

W czwartek 23 lipca skarżyscy policjanci uro-
czyście obchodzili swoje święto. Powiatowe ob-
chody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą 
w Parafii pw. Św. Rocha w Mroczkowie, a dal-

sza ceremonia odbyła się w sali konferencyjnej 
powiatowej komendy. Tegoroczne uroczystości 
z uwagi na pandemię koronawirusa, przebiegły 
bez udziału gości i w warunkach reżimu sani-
tarnego.

O godzinie 10.00 funkcjonariusze zgromadzi-
li się w zabytkowej ponad 200-letniej świątyni 
w parafii Św. Rocha w Mroczkowie. Uroczystej 
mszy świętej przewodniczył ksiądz Krzysztof 
Sieczka, kapelan skarżyskich policjantów, któ-
ry wygłosił także homilię. Dal-
sza cześć policyjnego święta 
odbyła się w sali konferen-
cyjnej powiatowej jednostki 
policji. Ceremonia rozpoczęła 
się złożeniem  meldunku peł-
niącemu obowiązki Komen-
danta Powiatowego Policji 
w  Skarżysku-Kamiennej mł. 
insp. Tomaszowi Jaroszo-
wi przez dowódcę uroczysto-
ści podinsp. Krzysztofa Le-
śniewskiego,	 Naczelnika	Wydziału	 Prewencji	

Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Ka-
miennej.	Następnie	wprowadzony	został	sztan-
dar komendy, odczytano decyzje o nadaniu 
odznaczeń państwowych i resortowych oraz 

rozkazy o mianowaniu na wyższe 
stopnie policyjne. Medalem Srebr-
nym za Długoletnią Służbę odzna-
czony został komendant naszego 
komisariatu nadkomisarz Rafał 
Pakuła.	 Natomiast	 awanse	 na	
wyższe stopnie uzyskali: na sto-
pień starszego aspiranta policja 
Anna Dulęba, Michał Adam-
czyk i Mariusz Kamiński, a na 
stopień sierżanta policji Bartło-

miej Fidos i Łukasz Kozak.
Medale za długoletnią służbę oraz odznaki 

Zasłużony Policjant odznaczeni funkcjonariu-
sze odebrali podczas wojewódzkich obchodów 
Święta Policji w Kielcach. Akty mianowania 
awansowanym policjantom wręczyli komen-
danci  powiatowej jednostki.

Szef świętokrzyskich stróżów prawa nadin-
spektor Paweł Dzierżak skierował do skarży-
skich policjantów list, w którym podziękował 
za codzienną służbę i pogratulował awansów. 
Słowa komendanta odczytał zgromadzonym 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Skarżysku-Kamiennej mł. insp. Piotr Piła-
towski.	 Następnie	 swoim	 podwładnym	 po-
dziękował i pogratulował mł. insp. Tomasz Ja-
rosz.

Uroczystość zakończyła się odprowadzaniem 
sztandaru i złożeniem meldunku komendanto-
wi.

JG, jaki

Świętowali skarżyscy policjanci Wkrótce ruszy remont  
budynku na Klub Seniora

Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie 
pod nazwą Adaptacja i przystosowanie budynku 
przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach 
projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia 
Dziennego. Zadanie dofinansowane jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

Realizacja zadania obejmuje m. in. robot 
rozbiórkowe i prace przygotowawcze, roboty 
remontowe i renowacyjne w tym wykonanie 
nowego układu pomieszczeń poprzez wykona-
nie nowych ścianek działowych, roboty monta-
żowe w tym montaż stolarki okiennej, roboty 
wykończeniowe w tym wykonanie tynków we-
wnętrznych, przygotowanie podłoża pod ma-
lowanie, wykonanie robót malarskich, sufitów 
podwieszanych, wykonanie pochylni dla nie-
pełnosprawnych z kostki brukowej oraz roboty 
instalacyjne w tym wykonanie instalacji elek-
trycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i C.O., 
montaż grzejników, białej armatury, opraw 
oświetleniowych. 

Termin zakończenia prac do 11 grudnia 
2020 roku.

(jaki)



sierpień 2020 • Gazeta Suchedniowska 11

Suchedniowska
GazetaGazeta

czyk Cień (lat 20) i jego brat Zbigniew Adam-
czyk Duma (lat 22). Inni konwojenci dostali się 
do niewoli, a Stefanowi Adamczykowi i Janowi 
Miernikowi udało się zbiec. Groby poległych 
znajdują się na cmentarzu w Suchedniowie  
(za:	 https://mapapamieci.net/suchedniow-po-
tyczka/).

Jacenty Kita

dniowa został skierowany z Kielc samochód cię-
żarowy z wyposażeniem dla mobilizującego się 
II batalionu 272 pp AK. W transporcie był m.in. 
cichociemny rotmistrz Stanisław Raczkowski 
Bułanek, który przez Komendę Okręgu miano-
wany został dowódcą tego batalionu. Trans-
port skierowany został do domu Jana Miernika 
Lis, który nie mógł go przyjąć, bowiem w jego 
obejściu	 kwaterowali	 Niemcy.	 Lis skierował 

auto do magazynów spółdzielni. Dalszy 
transport ulicami Suchedniowa odbywał 
się pod osłoną 8 konwojentów: 4 w samo-
chodzie i 4 idących pieszo. Znajdujący się 
przypadkowo	na	ulicach	Niemcy	zwróci-
li uwagę na niezwykły transport. Chcieli 
legitymować idących i tak rozpoczęła się 
walka podczas której polegli: S. Raczkow-
ski Bułanek, Aleksander Bolesław Adam-

nAsZe dZiedZictwo

Pamięci „Cichociemnych”

76. lat temu w Suchedniowie z rąk hitlerow-
ców śmieć poniosła grupa cichociemnych pod 
dowództwem rotmistrza Stanisława Raczkow-
skiego ps. Bułanek. Z udziałem kombatantów, 
harcerzy i władz miasta upamiętniono tamte 
wydarzenia. W imieniu władz miasta wiązankę 
kwiatów złożył burmistrz Cezary Błach oraz 
Magdalena Przyjemska.

Przypomnijmy: 29 lipca 1944 roku do Suche-
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deusz Sikora, przedstawiciele Instytutu Pa-
mięci	Narodowej	 i	 innych	 instytucji.	Samorząd	
Suchedniowa reprezentowali: przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Adamiec, zastępca 

przewodniczącego Małgorzata Kuszewska 
oraz zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

Działania RDLP w Radomiu dotyczące upa-
miętnienia 100-lecia Bitwy Warszawskiej 
przedstawił Andrzej Matysiak, dyrektor 
RDLP w Radomiu. W dalszej części głos zabrali  
Andrzej Bętkowski, marszałek województwa 
świętokrzyskiego, Artur Berus, starosta skar-
żyski, a także Piotr Fitas,	 nadleśniczy	Nadle-
śnictwa Suchedniów. 
Następnie	Piotr Kacprzak przedstawił pra-

cowników radomskiej dyrekcji Lasów Państwo-

zane z odnawianiem lub wznoszeniem krzyży 
rocznicowych. Dotychczas odnowiono krzyże 
w	miejscowości	Komórki	–	Nadleśnictwo	Dale-
szyce,	krzyż	na	Załamanku	–	Nadleśnictwo	Ko-
zienice, krzyż w Rudzie Malenieckiej 
oraz na terenie ścieżki historyczno
-przyrodniczej im. Karoliny Lancko-
rońskiej	w	Nadleśnictwie	Jędrzejów.

Drogę krzyżową wytyczoną 
w 2018 roku na setną rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
poprowadził ks. Stanisław Picheta, 
proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej	Maryi	Panny	ze	Wzdołu	

Rządowego oraz duszpaste-
rze leśników ks. prałat Fran-
ciszek Berak, ks. Robert 
Kuropieska, ks. Dariusz 
Kowalski i ks. Jacek Wie-
czorek.
Następnie	uczestnicy	uro-

czystości przeszli na polanę, 
gdzie znajduje się obelisk 
poświęcony gajowemu Wła-
dysławowi Wikle i jego ro-

dzinie.	12	lipca	1943	roku	Niemcy	zamordowali	
leśnika, jego żonę i siedmio-
ro dzieci.

W nabożeństwie uczest-
niczyli licznie pracowni-
cy Lasów Państwowych, 
mieszkańcy Michniowa, 
marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, starosta skar-
żyski Artur Berus, dyrektor 
Muzeum Wsi Kieleckiej Ta-

leśnA droGA krZyżowA

Leśna Droga Krzyżowa
W piątek 14 sierpnia w Michniowie odbyła 

się Leśna Droga Krzyżowa, wydarzenie zorgani-
zowane przez Lasy Państwowe upamiętniające 

ofiary pacyfikacji wsi oraz poległych w czasie 
II wojny światowej leśników, jak również 100. 

rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 140. roczni-
cę powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwia-
tów przy grobie zbiorowym ofiar pacyfikacji 
wsi przy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie przez delegację leśników w imie-
niu uczestników uroczystości oraz Andrze-
ja Bętkowskiego, marszałka województwa 
świętokrzyskiego. 
Następnie	 przy	 ścieżce	 edukacyjno-histo-

rycznej Leśna Droga Krzyżowa Marek Szary, 
zastępca dyrektora RDLP w Radomiu przedsta-
wił działania dotyczące upamiętnienia 100-le-
cia Bitwy Warszawskiej, w szczególności zwią-
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Podczas uroczystości obecne były poczty 
sztandarowe RDLP w Radomiu i Międzyregio-
nalnej	Sekcji	Pracowników	Leśnictwa	NSZZ	So-
lidarność Regionu Świętokrzy-
skiego i Ziemi Radomskiej, 
a oprawę muzyczną zapewnili 
Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich przy RDLP.

Spotkaniu towarzyszyło od-
danie do rąk czytelników pu-
blikacji autorstwa Piotra Kac-
przaka, zastępcy dyrektora 
naszej RDLP pt. Stulecie Bitwy 
Warszawskiej. Udział leśników 
radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w woj-
nie polsko-bolszewickiej oraz prezentacja pro-
jektu multimedialnego Leśnicy na Stulecie Zwy-
cięstwa.

wych, którzy brali udział w Bitwie Warszaw-
skiej lub innych bitwach tego okresu czasu. Jak 
napisał autor: Wśród nich było: 18 nadleśniczych, 

2 adiunktów, 30 leśniczych, 23 pracowników ad-
ministracyjnych i 115 gajowych. Kilkunastu z nich 
w trakcie działań wojennych 1920 r. nabawiło się 
trwałego kalectwa. Większość z nich za udział 
w walkach otrzymała odznaczenia i medale: 
Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż 

Zasługi, Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątko-
wy za wojnę 1918-1921, odznakę „Orlęta” i inne, 
które czytelnik znajdzie przy notkach poszczegól-
nych osób.

leśnA droGA krZyżowA
W roku Stulecia Bitwy Warszawskiej Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Rado-
miu podjęła działania na rzecz upamiętnienia 
przez leśników tego niezwykle ważnego wy-
darzenia, w którym udział brali również leśnicy. 

Działania te są osadzone w społeczności lo-
kalnej miały zarówno charakter rocznicowych 
uroczystości i przedsięwzięć nawiązujących do 
wydarzeń historycznych, jak i przyrodniczy oraz 
kulturowy. Ich efekty i relacje oraz okoliczno-
ściowa publikacja zostały udostępnione społe-
czeństwu w ramach multimedialnego projektu 
Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa.

Leśnicy pamiętają, że Bitwa Warszawska 
oceniana jest jako obrona i uchronienie chrze-
ścijańskiej Europy przed cywilizacją zła jaką 

było niewątpliwie rozprzestrzenianie się komu-
nizmu na zachód. Organizując obchody wraz ze 
społecznością lokalną chcą uczcić pamięć wielu 

pokoleń rodaków, szczególnie leśników, którzy 
walczyli o niepodległość Polski.

Jacenty Kita
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triotycznych, w tym solowych przez Mirosła-
wę Moskal.

Jacenty Kita

albo nie będzie jej wcale.
Wydarzenie składało się z dwóch części, a po-

prowadził je Szymon Lech, zaś o oprawę mu-
zyczną zadbali Alek Wikło i Leszek Zacha-
riasz.

Pierwsza z nich poświęcona była setnej rocz-
nicy	urodzin	Świętego	Jana	Pawła	II.	Najpierw	
odśpiewano Barkę, później biografię Papieża 
Polaka przybliżył Zdzisław Wojnarski (czytaj 
na str. 15 i 16). Odtworzono fragment wystą-
pienia papieża podczas pielgrzymki do Wado-
wic, Urszula Piasta-Kuszewska zaśpiewała 
utwór Moje miasto Wadowice, a Wiktoria Bo-
gusiewicz ostatni utwór autorstwa Romual-
da Lipki Nie zastąpi Ciebie nikt.

Druga częśc poświęcona setnej rocznicy Bi-
twy Warszawskiej rozpoczęła się odśpiewa-

niem Mazurka Dąbrowskiego.	 Następnie	Piotr 
Berliński przybliżył wydarzenia Cudu nad 
Wisłą i ich znaczenie w dziejach Polski. Resz-
tę wieczory wypełniło śpiewanie pieśni pa-

PAtriotycZne śPiewAnie

Suchedniowska Rada Rycerzy Kolumba 
w dniu 15 sierpnia już po raz trzeci zorganizo-
wało Patriotyczne Śpiewanie. W ten sposób upa-

miętniono 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II 
oraz Bitwy Warszawskiej.

Przybyłych powitał Tadeusz Odzimek oraz 
kapelan Rycerzy ks. Wojciech Marchewka, 

który powiedział: -Są pieśni, które łączą poko-
lenia. I właśnie pieśni patriotyczne są tymi, które 
łączą pokolenia Polaków. Bitwa Warszawska po-
kazała, że albo Polska będzie zjednoczona i silna, 

Patriotyczne śpiewanie już po raz trzeci
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właśnie ona przesądziła o ostatecznej decyzji 
przyjęcia święceń kapłańskich. Mogą potwier-

dzić to jego późniejsze słowa: 
...Stało się dla mnie jasne, że 
Chrystus powołuje mnie do ka-
płaństwa... Jesienią 1942 roku 
powziąłem ostateczną decyzją 
wstąpienia do Krakowskiego 
Seminarium Duchownego....

1 listopada 1946 roku Karol 
Wojtyła otrzymał święcenia 
kapłańskie. W 1948 roku Ka-
rol został skierowany do pra-

cy	w	parafii	w	Niegowici,	gdzie	spełniał	zada-
nia wikariusza i katechety. Wolny czas starał się 
spędzać z młodzieżą. Rok później został prze-
niesiony	do	parafii	św.	Floriana	w	Krakowie.	Na-
dal skupiał się na pracy z młodzieżą i wędrów-
kach.	Nazywano	go	wówczas	wujkiem. W 1958 
roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem 
pomocniczym Krakowa, przyjmując zawołanie 
TOTUS-TUUS – Cały Twój”
Związki Karola Wojtyły z Suchednio-
wem

Jako kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie od-
wiedzał parafię Suchedniów, oficjalnie i pry-
watnie spotykając się na plebani z proboszczem 
Józefem Wójcikiem. Ostatni raz przybył tutaj 
w czerwcu 1978 roku. Poświęcił wówczas obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej, który został na 
stałe umieszczony w ołtarzu głównym. W wy-
głoszonej wówczas homilii powiedział: …Pe-
regrynacja to wspaniałe dzieło, …nie mogę nie 
wyrazić wdzięczności całego Kościoła w Polsce za 
to, że obraz Jasnogórskiej Bogarodzi-
cy mógł wrócić na szlak nawiedzenia 
właśnie w Radomiu. …Było to dzie-
ło wielkiej wiary i wielkiego męstwa. 
…Metropolita krakowski czuje się tu-
taj dłużnikiem i to nie osobistym, ale 
w imieniu całego Kościoła w Polsce. 
I przybywa, ażeby ten dług częścio-
wo pokryć - wobec Waszej Ekscelencji 
i wobec suchedniowskiego probosz-
cza, bo wiemy dobrze, jakie były jego zasługi dla 
tej sprawy….
Na Stolicy Piotrowej

Podczas Konklawe po śmierci Jana Pawła I, 
Karol Wojtyła został wybrany papieżem- przy-

brał imię Jan Paweł II. Wypowiedział wówczas 
następujące słowa: ...kiedy 16 października 1978 
roku, po wyborze na Stolicę Piotrową, zadano 
mi pytanie: „czy przyjmujesz” odpowiedziałem: 
„W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mo-
jego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościo-
ła - świadom wielkich trudności – przyjmuje….

Wyjątkowość i przełomowość pontyfikatu 
Jana Pawła II zapowiadało już jego pierwsze 
orędzie w którym powiedział: …oto najdostoj-
niejsi kardynałowie  powołali nowego Biskupa 
Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju..., z dale-
kiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność 
w wierze i tradycji chrześcijańskiej…Nie wiem, 
czy potrafię rozmawiać waszym... naszym języ-
kiem włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie popra-
wicie....

13 maja 1981 roku, podczas audiencji gene-
ralnej na placu Św. Piotra w Rzymie o godzinie 
17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tu-
reckiego zamachowca Mehmeta Alego Agcę 
w brzuch oraz rękę.

Charakterystycznym elementem pontyfika-
tu Jana Pawła II były pielgrzymki apostolskie. 
W pierwszą podróż zagraniczną wybrał się do 
Ameryki Łacińskiej w trzy miesiące po wyborze. 
Do Polski pielgrzymował osiem razy. Łącznie 
Jan Paweł II odbył 104 zagraniczne pielgrzymki, 
odwiedzając prawie 200 krajów. Kiedy w 1999 
roku dziennikarze zapytali go, czy pragnie jesz-
cze odwiedzić inne kraje - odpowiedział: …Te 
największe, to znaczy dawny Związek Radziecki, 
czyli obecną Rosję oraz Chiny …. To marzenie 
Ojca Świętego niestety nie spełniło się.

Pontyfikat Jana Pawła II był niezwykły pod 
względem liczby beatyfikacji i kanonizacji. Do 

czasu wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła 
II, Kościół kanonizował 302 świętych. Jan Pa-
weł II w czasie swego pontyfikatu, ogłosił 1338 
błogosławionych, w tym 160 Polaków oraz 482 
świętych, w tym 11 Polaków. Jan Paweł II mia-
nował	2/3	światowego	episkopatu,	wyniósł	do	

nAsZe dZiedZictwo

Gdy w sierpniu 1920 roku pod Warszawą Po-
lacy	 dowodzeni	 przez	 Naczelnika	 Państwa	 Jó-

zefa Piłsudskiego zwyciężyli nawałnicę bolsze-
wicką w małym miasteczku na południu Polski 
żył już trzymiesięczny przyszły papież Jan Pa-
weł II. Karol Józef Wojtyła. urodził się 18 maja 
1920 roku w Wadowicach w domu przy ulicy 
Kościelnej 7. Odwiedzając swoje miasto już jako 
papież mówił: ...W każdym razie tu, w tym mie-
ście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło, i szko-
ła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął. 
I kapłaństwo się zaczęło....

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym 
źródłem utrzymania była pensja ojca - woj-
skowego urzędnika w Powiatowej Komen-
dzie Uzupełnień. Matka pracowała dorywczo. 
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej - 
Lolkiem. Był on chłopcem utalentowanym i wy-
sportowanym. Regularnie grał w piłkę nożną 
oraz jeździł na nartach. Gdy miał 9 lat, zmarła 
jego matka. Trzy lata później, w wieku 26 lat, 
zmarł jego brat Edmund. Tamten okres Jan 
Paweł II wspomina tak: ...W okresie kończenia 
szkoły średniej i rozpoczęcia studiów wyższych 
różne osoby z mego otoczenia myślały, że wybiorę 
powołanie kapłańskie... W tamtym okresie decy-
dujące wydawało mi się nade wszystko zamiło-
wanie do literatury dramatycznej i do teatru... Na 
tamtym etapie życia moje powołanie kapłańskie 
jeszcze nie dojrzało....

W maju 1938 roku Karol Wojtyła zdał egza-
min dojrzałości i został studentem filologii pol-
skiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W związ-
ku z tym obaj z Ojcem przeprowadzili się do 
Krakowa.	 Po	 zamknięciu	 przez	 Niemców	 uni-
wersytetu Karol pracuje jako robotnik w Fabry-
ce Sody Solvay. W roku 1941 umiera ojciec Karo-
la. Jego śmierć była dla niego bardzo dotkliwym 
ciosem. Większość jego przyjaciół uważała, iż 

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II
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nAsZe dZiedZictwo 

godności kardynalskiej 232 duchownych. Jako 
pierwszy w dziejach papież przekroczył próg 
synagogi. Przed pielgrzymką do Ziemi Świętej 
w 2000 roku papież publicznie wyznał winy, ja-
kie kiedykolwiek w przeszłości były udziałem 
katolików. Był to tzw. jubileuszowy rachunek 
sumienia. 

Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Cho-
rego oraz zapoczątkowano tradycję Świato-
wych Dni Młodzieży, czyli masowych spotkań 
głowy Kościoła z młodymi z całego globu. 
W czasie jednego z nich, w Manilli na Filipinach 
w 1985 roku, na spotkanie z papieżem przybyło 
najwięcej ludzi w dziejach świata – 5 milionów.

Dał się wiernym poznać także jako człowiek 
nauki i pióra. W czasie swojego pontyfikatu na-
pisał 14 encyklik, wydał 42 listy apostolskie i 14 
adhortacji apostolskich. Opublikował również 
cztery własne książki i poemat.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 
w 1979 roku wypowiedział prorocze słowa: ...I 
wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem, ja Jan 
Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiącle-
cia, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi 
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi obli-
cze ziemi. Tej ziemi....

Jan Paweł II od 1992 roku cierpiał na postę-
pującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spe-
kulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, pełnił ją aż 
do śmierci. W swoim testamencie zapisał: …
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybę-
dzie” -te słowa przypominają mi ostateczne we-
zwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. 
Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co 
składa się na moje ziemskie życie, przygotowało 
mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, 
ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddają 
w ręce Matki mojego Mistrza: Totus Tuus.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku 
o godz. 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bo-
żego. Swą posługę na Stolicy Piotrowej spra-
wował 9497 dni, to jest 26 lat, 5 miesięcy i 16 
dni. Jego pontyfikat był trzecim co do długości 
w dziejach historii Kościoła.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się miesiąc 
po jego pogrzebie. Po sześciu latach został bło-
gosławionym – 1 maja 2011 roku, beatyfiko-
wany przez papieża Benedykta XVI. W trzy 
lata później kanonizowany przez papieża Fran-
ciszka – 27 kwietnia 2014 roku.

Zdzisław Wojnarski

Kino Kuźnica zaprasza
* ARAB BLUES, w dniach 28-31 sierpnia, godz. 

17.00 i 19.00, produkcja – Francja, komediodra-
mat, czas projekcji 88 minut, od lat 15, napisy.

Opis filmu: Wszędzie dobrze, ale w domu naj-
lepiej? Komedia Arab Blues przypomina, że po-
wroty w rodzinne strony nie zawsze bywają 
łatwe. Tak jest w przypadku wychowanej we 
Francji Selmy, która postanawia wrócić do Tu-
nezji, aby otworzyć gabinet psychoanalityczny. 
Na	miejscu	okazuje	się	jednak,	że	nie	tylko	nikt	
tam na nią nie czeka, ale jej zawód i styl życia 

nawet najbliższym krewnym wydają się cokol-
wiek podejrzane. Kulturowe różnice generują 
serię pomyłek i nieporozumień, które debiutu-
jąca reżyserka Manele Labidi ze swadą roz-
braja humorem.
Niezależna,	niezamężna,	żyjąca	na	własnych	

zasadach Selma jest solą w oku konserwatyw-
nej rodziny i miejscowej władzy. W ulubionych 
dżinsach i z papierosem w ustach szybkim kro-
kiem przemierza ulice, korytarze i pokoje, od-
krywając po drodze nie tylko absurdy lokalnego 
prawa, ale i własną tożsamość. Charyzma, urok 
i ekranowy magnetyzm odtwórczyni głównej 
roli, Golshifteh Farahani (gwiazda Patersona 
Jima Jarmuscha oraz Co wiesz o Elly Asgha-

ra Farhadiego), sprawiają, że od początku ki-
bicujemy szalonym planom psychoanalityczki. 
Kibicujemy też jej kolejnym pacjentom, którzy 
- wychowani w opresyjnej kulturze - wreszcie 
przyznają sobie prawo do depresji, lęku i bycia 
tym, kim naprawdę są.

Słoneczna, pełna światła i soczystych kolo-
rów komedia Manele Labidi opowiada o uni-
wersalnym konflikcie tradycji z nowoczesnością 
oraz zbiorowości i jednostki. Pokazana w Arab 
Blues Tunezja dochodzi do siebie po Arabskiej 
Wiośnie i jak nigdy wcześniej, potrzebuje zbio-
rowej terapii. A film w ciepłym, lekkim i dow-
cipnym tonie podkreśla, że nie ma politycznych 
rewolucji bez codziennej obyczajowej rewolty: 
przeciwko rodzicom, szkole, politykom, zasa-
dom tak sztywnym, że nie pozwalają oddychać. 
I przypomina, że humor zawsze był najlepszą 
z terapii.

 * TENET – w dniach 4-7 września i 11-14 
września, projekcje o godz. 16.00 i 19.00,

produkcja Wlk. Brytania, USA, thriller, akcja, 
czas projekcji 150 min., od lat 15, napisy.

Opis filmu: Christopher Nolan przedsta-
wia swój kolejny projekt. Tenet to widowiskowy 
film akcji, w którym szpiegowski klimat zde-
rza się z koncepcją podróży w czasie. Całość jak 

zwykle owiana jest mgiełką tajemnicy. W ro-
lach głównych między innymi Robert Pattin-
son i Elizabeth Debicki.
W	 związku	 z	 epidemią	 COVID-19	 oraz	 zale-

ceniami rządu RP w budynku ośrodka, przy ka-
sie kina oraz w sali kinowej obowiązuje nakaz 
noszenia maseczki (chustki) zasłaniającej usta 
i nos. 
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wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.
Należy	 również	 pamiętać,	 że	 codziennie	

w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem in-
folinii 22 279 99 99 będzie można potwierdzić 
tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać 
pomoc techniczną i merytoryczną, a wybiera-
jąc kanał 1 - spisać się przez telefon, do czego 
również zachęcamy.
Chronimy dane naszych respondentów

Dane przekazywane w ramach Powszech-
nego Spisu Rolnego są objęte tajemnicą sta-
tystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie 
w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która 
uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. 
Warto przy tym zaznaczyć, że realizując spi-
sy nigdy nie pytamy o numer konta, czy karty 
kredytowej, a dane osobowe respondentów 
nie są nigdzie przekazywane.

Udział w spisie jest obowiązkowy, więc 
trzeba i warto się spisać, ponieważ dla 
wszystkich #liczysięrolnictwo.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą 
stronę: spisrolny.gov.pl

Dane, które podamy dziś pozwolą nam 
rozwijać się w przyszłości

O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy 
się już wkrótce podczas Powszechnego Spisu 
Rolnego (PSR), który będzie przeprowadzo-
ny na terenie całego kraju od 1 września do 
30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne 
przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Po-
zwala zbadać zarówno wielkość jak i kieru-
nek zmian zachodzących w polskim rolnic-
twie. Spis rolny jest przeprowadzany wśród 
osób fizycznych oraz osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej, które są użytkownikami gospo-
darstw rolnych.
Dlaczego spis rolny jest ważny?  
Wiemy, że to co robicie jest potrzebne!

Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na 
najniższym poziomie podziału terytorialnego 
(gminy), które są niezbędne do prowadzenia 
polityki regionalnej, oceny rozwoju gospo-
darki rolnej oraz analizy zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020. 
Ponadto dane zebrane pod-
czas spisu rolnego zostaną 
wykorzystane do oceny in-
strumentów Wspólnej Po-
lityki Rolnej, w tym nego-
cjacji w ramach UE - rodzaju 
oraz wielkości dopłat dla 
rolnictwa i obszarów wiej-
skich. Istotne będzie także 
zbadanie wpływu rolnictwa 
na środowisko, krajobraz 
i zmiany klimatyczne.
Wybierz wygodną meto-
dę realizacji spisu

Rozwój technologii 
ułatwia życie na wielu 
płaszczyznach – dlatego 
wychodzimy naprzeciw po-
trzebom naszych respon-
dentów. Dbając o ich wy-

koMunikAty

godę, podczas najbliższego spisu, to właśnie 
samospis internetowy będzie podstawowym 
kanałem przekazywania informacji. Aplika-
cja dostępna będzie przez cały okres trwania 
PSR, wystarczy tylko urządzenie z dostępem 
do internetu. Samodzielnie będą mogły się 
spisać także osoby, które nie posiadają urzą-
dzenia lub dostępu do internetu. Z myślą 
o nich przygotowane będą stanowiska, na 
których będzie można się nie tylko spisać, ale 
także otrzymać fachową pomoc przeszkolo-
nych osób.

Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy me-
tody pomocnicze:
- od 16 września wywiad telefoniczny prze-

prowadzany przez rachmistrza telefonicz-
nego,

- od 1 października wywiad bezpośredni 
przeprowadzany przez rachmistrza tereno-
wego z wykorzystaniem urządzenia mobil-
nego.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, któ-

ry nie dokonał samospisu internetowego nie 
może odmówić przekazania danych w formie 

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020
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oGłosZeniA - koMunikAty

Niskooprocentowana	pożyczka	z	Funduszu	Pracy
dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zachęca do skorzystania z pożyczki  
na	pokrycie	bieżących	kosztów	prowadzenia	działalności	gospodarczej	/	statutowej	 

organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej  

na podstawie  art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z	zapobieganiem,	przeciwdziałaniem	i	zwalczaniem	COVID-19,	innych	chorób	zakaźnych	oraz	wywołanych	nimi	sytuacji	kryzysowych.

Zachęcamy do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy  
antykryzysowej w formie elektronicznej.

 Kontakt:
 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105, 
 26-110 Skarżysko-Kamienna, Tel. 41 25 17 370
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Spinningowe Mistrzostwa Koła
Na	zbiorniku	w	Suchedniowie	przeprowadzo-

ne zostały Spinningowe Mistrzostwa Koła. Choć 

brania były sporadyczne, to trzem zawodnikom 
udało się złowić wymiarową rybę.

1. Kamil Mergalski – 2350 pkt.
2. Krzysztof Wilkowski – 900 pkt.
3. Rafał Kowalik – 150 pkt.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wędkar-

skich sukcesów!

Nocne zmagania wędkarzy

1 sierpnia po południu 22 wędkarzy z suchedniowskiego koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go zebrało się nad zbiornikiem i po godzinnych 
przygotowaniach rozpoczęły się zawody, któ-
re potrwały do 2 sierpnia rano. Można było ło-
wić na dwie wędki, metodą gruntową. Każdy 
z zawodników coś złowił, a większe sztuki były 
ważone bezpośrednio po złowieniu i wypusz-
czane. Mniejsze po zakończeniu imprezy tak-
że zważono, po czym bezpiecznie wróciły na 
wolność. Łowiono głównie leszcze, trafiały się 
również karpie i liny.

Zwyciężył Piotr Sitarski, który złowił ryby 

o łącznej wadze 10,6 kilograma. Drugi był Piotr Grudniewski, który złowił 7 kilogramów ryb, na 
podium znalazł się również Piotr Ciszewski - 4,6 kilograma.

(jaki)

u wędkArZy
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z pochodzenia skarżyszczanka, która reprezentuje drużynę Innergy Team 
z Krakowa. Było to już jej czwarte zwycięstwo w tym roku w wyścigach 
tego cyklu.

Uczestnicy Grand Prix Amatorów na Szosie – Rowerem przez Polskę przy-
jeżdżają z całego kraju.

(jaki)

sPort - rekreAcjA

2 sierpnia na stadionie Orlicza zakończył się 6 etap Grand Prix Ama-
torów na Szosie w ramach akcji Rajdy dla frajdy – Razem przez Polskę. 

Na	mecie	na	najlepszych	czekały	okolicznościowe	statuetki,	upominki	
oraz… żur świętokrzyski. 

Zawodnicy w wersji podstawowej pokonali trasę o długości 110 

km – plus jeszcze 10 na komunikację między Skarżyskiem-Kamienną  
a Suchedniowem.

W tegorocznej edycji Grand Prix Amatorów na Szosie – Rowerem przez 
Polskę, znanym też pod nazwą Rajdy dla Frajdy, kolarze z całej Polski 
znów zawitali do Skarżyska-Kamiennej. W tym roku jednak w Skarży-
sku mieli tylko start, a meta znajdowała się w Suchedniowie.

W skarżysko-suchedniowskiej edycji pojechało blisko stu kolarzy, 
którzy mieli do wyboru dwa dystanse biegnące po północy wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Na	 starcie	 stanę-
ło spora liczba kolarzy 
ze Skarżyska-Kamien-
nej, w tym trójka cy-
klistów rywalizują-
cych w ramach IC SKO. 
Wśród kobiet zwycię-
żyła Joanna Skorupa, 

W Suchedniowie rywalizowali wędkarze na 
„długich kijach”

25 lipca na zbiorniku w Suchedniowie odbyły się zawody wędkarskie 
na długich kijach w ramach Świętokrzyskiej Ligi Wędkarstwa Spławikowego 

zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego  w Kielcach.
Rywalizowało kilkudziesięciu wędkarzy w całego regionu, a zmagania 

te oglądali również burmistrz Cezary Błach i radny Tomasz Kutwin.
W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu wędkarzy. 

(jaki)  

„Rajdy dla frajdy” w Suchedniowie
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Pięć medali seniorów na Mistrzostwach 
Polski w badmintonie

W dniach 8-9 sierpnia w Sianowie odbyły się Mistrzostwa Polski Se-
niorów w badmintonie. W zawodach wzięła udział grupa reprezentu-

jąca Suchedniów: Joanna Fidos, 
Agata Kornacka, Magdalena 
Koba, Monika Kowalczyk, Ka-
rolina Olejarz, Marek Gałczyń-
ski, Tomasz Stopa. 

Był to bardzo dobry występ 
naszych zawodniczek i zawodni-
ków, którzy pięć razy stawali na 
podium.	 Na	 najwyższym	 stop-
niu, a więc tytuły mistrzów Polski 

w swoich kategoriach wieko-
wych wywalczyli: Magdalena 
Koba, Tomasz Stopa i dwa 
razy Marek Gałczyński.

Poniżej dorobek medalowy 
naszych reprezentantów:
debel kobiet 35+ 
3. Agata Kornacka/Karolina 

Olejarz; 
debel kobiet 45+, 
2. Magdalena Koba/
Ewelina Bracha; 
mikst 45+ 
1. Magdalena Koba/
Krzysztof Walenda; 
debel mężczyzn 50+
1. Marek Gałczyński/To-
masz Stopa; 

mikst 50+ 
1. Marek Gałczyński/Dorota Grzejdak.

Szymon Piasta

Cykliści na podium
W niedzielę 16 sierpnia w Kielcach 

zostały rozegrane kolejne wyścigi ko-
larskie z cyklu MTBCross. Tym razem 
z reprezentantów Suchedniowskie-
go Stowarzyszenia Cyklistów najle-
piej pojechali Małgorzata Bieniek 
i Tomasz Piasta. Małgorzata była 
pierwsza w swojej kategorii wiekowej,  
a Tomasz trzeci. 

Również pozostali, chociaż nie stawali na podium to wypadli dobrze, 
finiszując w czołówce swoich kategorii: 
kategoria Fan - 
57. Sławomir Knieć (M 6 - 4) - 3.48,23, 
58. Tomasz Kutwin (M 6 - 5) - 3.49,06, 
80. Paweł Wójcicki (M 6 - 6) - 4.24,50; 
kategoria Family - 
11. Tomasz Piasta (F 4 - 3) - 1.17,41, 
21. Marcin Biały (F 3 - 5) - 1.23,30, 
24. Jakub Przeworski ( F J - 5) - 1.24,09, 
34. Karol Mochocki (F 3 - 7) - 1.32,48, 
41. Hubert Przeworski (F 4 - 13) - 1.40,13, 
57. Michał Pawlik (F 3 - 12) - 1.50,21, 
70. Krzysztof Kroner (F 6 - 7) - 2.12,42; 
kobiety - 
13. Małgorzata Bieniek (FK 5 - 1) - 2.13,39.

Szymon Piasta

Sukces młodych tenisistów
Najmłodsi	 tenisiści	 stołowi	klubu	Global	Pharma	Orlicz	1924	Suched-

niów bardzo udanie zaprezentowali się na turnieju Od Skrzata do Wete-
rana – tenis stołowy dla 
każdego, który odbył się 
w Bilczy.

Młodzi pingpongi-
ści Global Pharma Orlicz 
1924 Suchedniów, pod-
opieczni trenera Wacła-

wa Ziomka, przyzwyczaili nas do tego, że zajmują czołowe miejsca na 
zawodach. Tym razem było podobnie – zajęli kilka czołowych miejsc, 
w tym pierwsze.

W kategorii żaków I miejsce zdobył  Wiktor Bober, a na najniższym 
stopniu podium uplasował się Jakub Fiślak. W kategorii młodzików wy-
grał Adam Gbiorczyk, który w finale pokonał kolegę klubowego Mi-
chała Żmijewskiego.

Już wkrótce do gry wrócą seniorzy klubu. Jeszcze w sierpniu 2020 roku 
odbędzie się II Turniej i Puchar Orlicza 1924, a na 19 września zaplanowano 
finałowy mecz w pucharze TT Inter Cup pomiędzy Global Pharma Orlicz 
1924 Suchedniów a włoskim klubem Reiffeisen Sarnthein.
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19 września w Suchedniowie odbędzie finałowy pojedynek europejskich rozgrywek TT Inter Cup o trofeum Josefa Simecka. Miejscowa Global Phar-
ma Orlicz 1924 podejmie w nim włoski ASC TT Raiffeisen Sarnthein.

Drużyna z województwa świętokrzyskiego awans do finałowego meczu wywalczyła w drugiej połowie lutego, jednak przez pandemię korona-
wirusa, która sparaliżowała świat, decydujący pojedynek o trofeum Josefa Simecka został przełożony późniejszy termin. W piątkowy wieczór jeden 
z czołowych zespołów 1. ligi w grupie południowej poinformował, że spotkanie odbędzie się 19. września 2020 roku. 

-Razem z organizatorami Europejskiego Pucha-
ru TT-Inter Cup oraz naszymi rywalami z włoskiego 
Sarnthein ustaliliśmy datę meczu finałowego na 19 
września, a areną zmagań będzie Hala Sportowa 
w Suchedniowie. Wkrótce będziemy mogli przekazać 
szczegółowe informacje o tej imprezie – poinformo-
wał suchedniowski klub na swoim  facebookowym 
profilu. 

Zespół z Suchedniowa, który debiutował w se-
zonie	 2019/2020	w	 europejskich	 rozgrywkach	 TT	
Inter Cup, awans do finału zapewnił sobie dzięki 
półfinałowej wygranej nad francuskim Ingre CM-
PJM	4:0.	Wcześniej	w	1/4	finału	Global	Pharma	Or-
licz	1924	pokonała	Korntal	Tischtennis	(Niemcy)	4:1	
oraz w fazie grupowej Tatran KRPA Hostinne (Cze-
chy) 5:2 i Entac Enschede (Holandia) 7:0. 

Finałowy rywal zespołu Macieja Glijera dwa sezony temu występował we włoskiej Serie A2. Do finału drużyna Patricka Corradiniego awanso-
wała po pokonaniu w półfinale innego przedstawiciela polskiego tenisa stołowego – Wametu Dąbcze. Liderem drużyny z Sarnthein jest leworęczny 
Willy Hofer, a wspierają go Martin Unterhauser oraz Peter Trafojer. 

Tenisiści stołowi Global Pharmy Orlicz 1924 Suchedniów przed pojedynkiem finałowym z włoskim ASC TT Raiffeisen Sarnthein wystąpią w meczach 
na zapleczu LOTTO Superligi oraz w turnieju drużynowym o Puchar Orlicza 1924, który zostanie rozegrany został w Suchedniowie 22. sierpnia. W za-
wodach oprócz gospodarzy udział wzięli także Uczelnia Państwowa Zamość, Orlęta Bilcza i Wamet Dąbcze.

źródło: PZTS

Terminarz I ligi tenisa stołowego
Wydział	Rozgrywek	Polskiego	Związku	Tenisa	Stołowego	opublikował	terminarze	rozgrywek	na	sezon	2020/2021.	Suchedniowski	klub	Global	Phar-

ma Orlicz 1924 rozpoczyna rozgrywki 12 września. Będzie to mecz z Dąbrowiakiem Dąbrowa Górnicza. Spotkanie nie będzie łatwe, ponieważ rywal 
jest beniaminkiem w tej klasie rozgrywkowej, a wiadomo jak trudno gra się z takimi 
drużynami. W Suchedniowie pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w drugiej ko-
lejce,	a	rywalem	będzie	Villa	Verde	Olesno.	Mecze	naszej	drużyny:
- 12 września (sobota) godz. 16 Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza - Global Pharma  

Orlicz 1924
-	3	października	(sobota)	godz.	16.00	Global	Pharma	Orlicz	1924	-	Villa	Verde	Olesno
- 24 października (sobota) godz. 16.00 KTS Gliwice - Global Pharma Orlicz 1924
- 31 października (sobota) godz. 16.00 Global Pharma Orlicz 1924 - Broń Radom
- 7 listopada (sobota) godz. 16.00 Strzelec Frysztak - Global Pharma Orlicz 1924
- 14 listopada (sobota) godz. 16.00 Global Pharma Orlicz 1924 - Start Zduńska Wola
- 28 listopada (sobota) godz. 16.00 BISTS Bielsko-Biała - Global Pharma Orlicz 1924
- 5 grudnia (sobota) godz. 16.00 Global Pharma Orlicz 1924 - Polonia II Bytom
- 19 grudnia (sobota) godz. 16.00 KU AZS Politechnika II Rzeszów - Global Pharma Orlicz 1924
? stycznia (sobota) godz. 16.00 Global Pharma Orlicz 1924 - Lewart AGS Lubartów
? stycznia (sobota) godz. 16.00 Dwujka Rawa Mazowiecka - Global Pharma Orlicz 1924.

Finał TT Inter Cup w Suchedniowie
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Nasi tenisiści górą
Tenisiści stołowi Global Pharmy Orlicz 1924 

Suchedniów okazali się mało gościnni i… wy-
grali rozegrany w sobotę 22 sierpnia II Turniej 
o Puchar Orlicza 1924 pokonując w finale za-
wodników Uczelni Państwowej Zamość 4:1. Po 
jednym punkcie dla gospodarzy wywalczyli 
Łukasz Nadolski, Jakub Perek, Daniel Bąk 
oraz para deblowa Jakub Perek/Daniel Bąk. 
Na	najniższym	stopniu	podium	start	w	Suche-
dniowie zakończyli przedstawiciele UKS-u Or-

lęta Bilcza. Ekipa z województwa świętokrzy-
skiego w spotkaniu o trzecie miejsce wygrała 
z Wametem Dąbcze 4:2.

Turniej, który poprowadził Dariusz Kowa-
lik, oficjalnie otworzył starosta skarżyski Artur 
Berus oraz prezes naszej drużyny Maciej Gli-
jer. W otwarciu uczestniczył również członek 

zarządu powiatu Tadeusz Bał-
chanowski. Dariusz Kowalik 
przedstawił też nowych zawodni-
ków, którzy od tego sezonu będą 
grali w naszej drużynie

Warto odnotować, że dzień 
wcześniej członkowie klubu wspól-
nie	 z	 Nadleśnictwem	 Suchedniów	
zorganizowali sprzątanie okolicz-
nych lasów. Śmieci zbierali leśni-
cy, zawodnicy klubu z prezesem 
Maciejem Glijerem oraz rodzice 

młodych pingpongistów.
Na	 koniec	 wszyscy	

spotkali się przy źródle 
Burzący Stok na odpo-
czynek i lekcję przyrody 
w terenie. Leśnicy, na cze-
le z suchedniowskim nad-
leśniczym Piotrem Fita-
sem opowiadali o swojej 
pracy i miejscu tej pracy. 
Wszystkim uczestnikom 
akcji wręczyli upominki 
i foldery informacyjne.

Jacenty Kita
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