
„Tak bywało przedtym wszędzie”
To przegląd obrzędów, 

zwyczajów, kulinariów 
na dawnej wsi święto-
krzyskiej. Suchedniowski 
Ośrodek Kultury Kuźnica 
w dniu 12 września już 
po raz trzeci zorganizował 

spotkanie z szeroko rozumianą kulturą ludową świętokrzyskiego subregionu etno-
graficznego.

Czytaj na str. 12-14, fotorelacja na str. 24

Oficjalne przekazania wozu bojowego dla OSP Suchedniów
Do przydziału bojowego, ciężki 

samochód pożarniczy MAN GCBA 
z 2004 roku, przekazany przez Ko-
mendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Skarżysku – Ka-
miennej wszedł do służby 13 stycz-
nia br., ale oficjalne przekazanie go 
OSP Suchedniów, z uwagi na pande-
mię, nastąpiło dopiero 5 września.                            Czytaj na str. 6-7
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*  uroczystości patriotyczne na Wykusie,
*  ruszyła przebudowa budynku na Klub Seniora,
*  trwają prace nad Strategią Województwa Świętokrzyskiego 

2030+,
*  25. lat temu odłączyła się Gmina Łączna,
*  za nami IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa,
*  promocja kolejnego tomu Zeszytów Suchedniowskich,
* Suchedniów? Naturalnie – zapraszamy do udziału w konkursie,
* wydarzenia sportowe.
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IV Ogólnopolska, Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa

IV Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 
zatytułowana Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie - kono-
tacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego, odbyła się 9 września 2020 r. w Kuźnicy.

Czytaj na str. 10-11

Promocja V tomu 
„Zeszytów Suchedniowskich”

19 września w suche-
dniowskiej Kuźnicy odbyła 
się promocja V tomu Ze-
szytów Suchedniowskich. 
Ukazały się one w na-
kładzie 600 egzemplarzy 
i zawierają m.in. materia-
ły z ubiegłorocznej konferencji naukowej zorganizowanej 
przez Stowarsyzenie Pod Prąd.        Czytaj na str. 16

Oficjalne otwarcie hali sportowej

1 września około 700 uczniów w naszej gminie rozpoczęło nowy, szczególny 
z uwagi na pandemię rok szkolny. Był on wyjątkowy dla uczniów Jedynki, gdyż ofi-
cjalnie z udziałem wiceminister sportu Anny Krupki otwarta została długo wy-
czekiwana hala sportowa. Po wybudowaniu w przyszłym roku boisk sportowych 
wartość tej inwestycji wyniesie około 7,4 mln złotych.

Czytaj na str. 2
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Wydarzenia

Oficjalne otwarcie hali sportowej
1 września około 700 uczniów w naszej gmi-

nie rozpoczęło nowy, szczególny z uwagi na 

pandemię rok szkolny. Był on wyjątkowy dla 
uczniów Jedynki, gdyż oficjalnie z udziałem wi-
ceminister sportu Anny Krupki otwarta zo-
stała długo wyczekiwana hala sportowa. Po 

wybudowaniu w przyszłym roku boisk sporto-
wych wartość tej inwestycji wyniesie około 7,4 
mln złotych.

-Cieszę się, że dziś możemy przekazać ten 
obiekt dla dzieci i młodzieży z Suchedniowa. Su-
chedniów to miasto słynne m.in. z działalno-

ści klubu Orlicz, który jest znany także na arenie 
ogólnopolskiej. Mam nadzieję, że będą tu rodziły 
się sportowe talenty, a z hali korzystać będzie nie 
tylko młodzież, ale również wszyscy mieszkańcy 
miasta – powiedziała Anna Krupka.

Uroczystości, które po-
prowadził zastępca dy-
rektora szkoły Dariusz 
Kowalik, rozpoczęły się 
od wprowadzenia pocztu 
sztandarowego oraz od-
śpiewania Mazurka Dą-
browskiego, po czym dy-
rektor szkoły Zdzisław 
Wojnarski powitał przy-
byłych na uroczystość. 
Poza wiceminister na hali obecni byli m.in.: ks. 
proboszcz Marek Migocki, radna sejmiku wo-
jewódzkiego Agnieszka Buras, zastępca dy-
rektora Departamentu Edukacji, Kultury i Spor-

tu Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel, 
przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Ada-

miec oraz większość radnych, burmistrz Ceza-
ry Błach, zastępca burmistrza Dariusz Mier-
nik, inspektor ds. oświaty Beata Kaszuba, 
przewodniczący Rady Rodziców Michał Ba-
rański i przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Natalia Kucharska.

Inwestycje poczynione przy SSP nr 1 od 2017 
roku przybliżył burmistrz Cezary Błach. Naj-
pierw kosztem około 2,8 mln złotych wykona-
na została termomodernizacja szkoły, potem 
w II etapie kosztem ok. 1,7 mln zł rozbudowa 
i przebudowa wewnątrz budynku. Budowa 
kompleksu sportowego to trzeci etap, który za-
kończy się w przyszłym roku. Głos zabrali rów-
nież Agnieszka Buras, Piotr Kisiel i Krzysz-
tof Adamiec. Na koniec obiekt poświęcił ks. 
proboszcz Marek Migocki, dokonano też ofi-

cjalnego przecięcia wstęgi.
Jacenty Kita
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Uroczystości patriotyczne na Wykusie

W sobotę 12 września na Wykusie odbyły się 
uroczystości upamiętniające najsłynniejszych 
świętokrzyskich partyzantów, pułkownika Jana 
Piwnika, pseudonim Ponury, majora Eugeniu-
sza Kaszyńskiego pseudonim Nurt oraz żołnie-
rzy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej 
Ponury-Nurt. 

W tym roku z powodu panującej pandemii 
wydarzenie było skromne. Wzięło w nim udział 
około 100 osób. Na polanie przed Kapliczką ze-

brały się poczty sztandarowe i grupy zorgani-
zowane, by tam wziąć udział we mszy polowej, 
wręczyć policyjne honorowe odznaki zasłu-
gi imienia Ponurego, wygłosić apel poległych, 
a zaraz po tym złożyć kwiaty.

Samorząd Suchedniowa reprezentowała  
wiceprzewodnicząca rady miejskiej Małgo-
rzata Kuszewska i sekretarz miasta Ewa 
Kaniewska. Obecny był również nadleśniczy 
Piotr Fitas.

(jaki)

Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że 13 września 2020 

roku zmarł nagle
przeżywszy lat 59 

ŚP. Jacek Odzimek  
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie
Rodzinie i bliskim wyrazy 

najszczerszego żalu i głębokiego 
współczucia składają 
pogrążeni w smutku

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miasta 
i Gminy w Suchedniowie

oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy Suchedniów

Pogrążonym w żałobie Najbliższym

ŚP. Jacka Odzimka
byłego Radnego Rady Miejskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

składają
Radni Rady Miejskiej

w Suchedniowie
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7 września w suchedniowskim magistracie 
podpisana została umowa na realizację zadania 
pod nazwą Adaptacja i przystosowanie budynku 
przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach 

projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia 
Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów.

Umowę podpisali Magdalena Ogonow-
ska – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który będzie koordynował 
projekt, oraz Robert Perak, właściciel firmy 
PROMBUD z Kielc, która będzie wykonawcą za-
dania. Przy podpisaniu umowy obecni byli tak-
że: burmistrz Cezary Błach, zastępca burmi-
strza Dariusz Miernik, Agnieszka Jaszczur 
i Krzysztof Laskowski – inspektor nadzoru.

Wartość umowy wynosi 408.999,99 zł, ter-
min zakończenia prac to 11 grudnia br. 

–Klub zacznie działać od 1 stycznia 2021 roku 
– zapowiada burmistrz Cezary Błach.

Przypomnijmy, że zadanie będzie w całości 
finansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Gmina w dniu 29 listopada 2019 roku 
podpisała umowę opiewającą na 1.920.000 zło-

tych, za które przez trzy lata realizowany bę-
dzie projekt Klub Seniora jako Ośrodek Wsparcia 
Dziennego dla seniorów.

Za te pieniądze na potrzeby seniorów zosta-
nie przystosowany budynek przy ul. Sporto-
wej 1, zakupiony bus dla potrzeb seniorów oraz 
prowadzone będą zajęcia przez okres 3 lat.

Jacenty Kita

KLUBY SENIORA W SUCHEDNIOWIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Suchedniowie informuje, że od stycznia 
2021 r. otwiera dwa Kluby Seniora z ofertą skie-
rowaną do Mieszkańców Gminy Suchedniów 
w wieku 60+.

KLUB SENIORA W SUCHEDNIOWIE będzie 
mieścić się w budynku przy ulicy Sportowej 1, 
w którym aktualnie trwają prace remontowe. 
Tu utworzonych zostanie 30 miejsc dla miesz-
kańców miasta Suchedniów oraz sołectwa 
Mostki, a zajęcia odbywać się będą w dwóch 
15-osobowych grupach. 

KLUB SENIORA W MICHNIOWIE mieścić się 
będzie w budynku Centrum Kształceniowo-In-
tegracyjnego, gdzie utworzonych zostanie 20 
miejsc dla mieszkańców sołectwa Michniów, 
Krzyżka i Ostojów, a zajęcia odbywać się będą 
w dwóch 10-osobowych grupach. 

ZASADY OGÓLNE:
Uczestnictwo w klubach będzie NIEODPŁATNE. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8-14 oraz w niektóre so-
boty. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać 
z nieodpłatnego dowozu busem, a także każde-
go dnia otrzyma poczęstunek.  

W Klubach realizowane będą zajęcia prowa-
dzone przez specjalistów: 

- artystyczne i rękodzielnicze
- szachowe i z gier planszowych,
- z majsterkowania 

- kulinarne
- ruchowe (basen, spacery z kijkami, ćwicze-

nia) 
- komputerowe, 
- językowe (angielski) 
- psychologiczne i wiele innych w zależno-

ści od zainteresowań, potrzeb uczestniczek 
i uczestników. 

Kilka razy w roku zaplanowano także kino, 
teatr i wycieczki krajoznawcze.

W każdym klubie zatrudniona będzie  
WYKWALIFIKOWANA KADRA.

Szczegółowe zasady naboru oraz formularze 
rekrutacyjne będzie można znaleźć 

w kolejnym, październikowym numerze  
Gazety Suchedniowskiej oraz na stronie www.
suchedniów.pl. Szczegółowych informacji 
udzielać będzie pani Magdalena Kania pod te-
lefonem 41 2543 092 wew. 55. 

Projekt pn. Kluby Seniora jako Ośrodki Wspar-
cia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów 
jest realizowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020

Rusza remont pomieszczeń na Klub Seniora
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konsultAcje strAtegii województwA

ZGGŚ składa swoje  
propozycje do Strategii 

Wójtowie i burmistrzowie samorządów zrze-
szonych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 
w dniu 15 września na spotkaniu w Bielinach 
przedstawili swoje propozycje do Strategii Roz-
woju Województwa 2030+. W konsultacjach 
kluczowego dokumentu, określającego kierun-
ki rozwoju regionu na najbliższe lata uczestni-
czył marszałek Andrzej Bętkowski. Gminę 
Suchedniów na spotkaniu reprezentowali bur-
mistrz Cezary Błach i zastępca burmistrza  
Dariusz Miernik. 

-Strategia Rozwoju Województwa Święto-
krzyskiego 2030+ jest kluczowym dokumentem 
wskazujący kierunek rozwoju społeczno-gospo-
darczego regionu, zawierający spójny plan dzia-
łania na najbliższe dziesięć lat. Na spotkaniu 
przedstawiliśmy swoje sugestie do Strategii – 
mówi burmistrz Cezary Błach.

Wśród najważniejszych inicjatyw wskaza-
nych przez samorządowców można wymienić: 
budowę ścieżki rowerowej – pętli wokół Łyso-
gór: Bodzentyn – Święta Katarzyna – Krajno – 
Bieliny – Zamkowa Wola – Nowa Słupia – Wola 
Szczygiełkowa – Bodzentyn.

Kolejne z propozycji dotyczą utworzenia 
biosfery UNESCO na terenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej, stworzenie systemu re-
tencji i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
a także budowę przewagi konkurencyjnej gmin 
położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego w oparciu o potencjał turystyczny.

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich rozpo-
czął swoją działalność w 1996 r. Wtedy Związek 
tworzyło 7 gmin. W chwili obecnej skupia 11 
gmin położonych wokół Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego, czyli Bieliny, Bodzentyn, Gór-
no, Łagów, Łączną, Masłów, Nową Słupię, Paw-
łów, Suchedniów, Waśniów i Zagnańsk.

(jaki)

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+

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 Skarży-
sku-Kamiennej.

W pierwszej części profesor Aleksander No-
woról, ekspert w planowaniu strategicznym 
i operacyjnym dla sektora publicznego, mó-
wił o otoczeniu europejskim i krajowym oraz 
globalnych metatrendach zachodzących we 
współczesnym świecie.

-U podstaw przygotowania projektu Strategii 
leży wizja rozwoju województwa świętokrzyskie-
go, które w 2030 r. powinno być ambitnym regio-
nem o atrakcyjnym wizerunku wnoszącym coraz 
większy wkład w rozwój gospodarczy, społeczny 
i kulturowy Polski i Europy, szanującym i dbają-
cym o swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko 
naturalne, a także będącym dobrym miejscem do 
życia, pracy i rozwoju – dodał dyr. Sułek, wyli-

czając najważniejsze wyzwania rozwojowe, któ-
rymi są:  ekologia, demografia, gospodarka oraz 
wyzwania urbanizacyjne i związane z jakością 
życia – mówił z kolei Jacek Sułek, dyrektor De-

partamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go, 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, który zostanie 
przyjęty przez Sejmik pod koniec roku.

Obszerny projekt dokumentu jest dostęp-
ny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i nakreśla wizję 
i misję rozwoju regionu ze strategicznymi ce-
lami:
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, dyrektor SOK Kuźnica Andrzej Kar-
piński, Kierownik Wydziału Strategii i Roz-
woju Karolina Gałczyńska-Szymczyk oraz 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
Agnieszka Jaszczur.

Jacenty Kita
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Oficjalne przekazania wozu bojowego dla OSP Suchedniów

Do przydziału bojowego, ciężki samochód 
pożarniczy MAN GCBA z 2004 roku, przekazany 

przez Komendę Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej wszedł 
13 stycznia br., ale oficjalne przekazanie go OSP 
Suchedniów, z uwagi na pandemię, nastąpiło 
dopiero 5 września. MAN zastąpił Jelcza z 1974 
roku, który obecnie wystawiony jest do sprze-
daży.

Uroczystość, którą poprowadziła Katarzyna 
Michta-Połeć, rozpoczęła się od przekazania 
meldunku komendantowi powiatowemu PSP 
w Skarżysku - Kamiennej st. bryg. Marcinowi 
Machowskiemu przez dowódcę uroczysto-
ści bryg. Michała Ślusarczyka. Przy Mazurku 
Dąbrowskiego nastąpiło wciągnięcie flagi na 
maszt. W poczcie flagowym znaleźli się dru-

howie: Piotr Spadło, Michał Hutnikiewicz 
i Paweł Lasocki. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć zmarłego w tym roku Andrzeja Sufina, 
wieloletniego naczelnika OSP w Suchedniowie.

Następnie burmistrz Cezary Błach powi-
tał przybyłe na uroczystości poczty sztandaro-
we OSP Suchedniów, OSP Ostojów, OSP Łączna 
i Gminy Suchedniów oraz gości w osobach: ks. 
kanonika Jerzego Karbownika, powiatowe-
go kapelana strażaków, ks. proboszcza Marka 
Migockiego, Łukasza Korusa, asystenta po-

seł Anny Krupki, Marii Zuba, doradcy wo-
jewody świętokrzyskiego, Agnieszki Buras, 
radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go, Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej st. 
bryg Marcin Machowski, Jerzego Żmijew-
skiego, radnego Rady Powiatu Skarżyskie-
go, radnych rady miejskiej z przewodniczącym 

Krzysztofem Adamcem.
-Było wielu chętnych aby taki pojazd otrzymać, 

ostatecznie tę rywalizację wygrał Suchedniów. 
Było to możliwe dzięki zaangażowaniu kilku 
osób, którym dzisiaj szczególnie dziękuję - mó-
wił burmistrz Cezary Błach. Burmistrz podzię-
kował poseł Annie Krupce, byłej poseł Marii 
Zubie, radnej wojewódzkiej Agnieszce Buras 
i komendantowi Marcinowi Machowskiemu 
oraz radzie miejskiej, która na ten cel przeka-
zała 70.000 złotych. Maria Zuba w swym wy-
stąpieniu przypomniała, że ostatni wóz bojowy 
Star trafił do OSP Suchedniów w 1997 roku, kie-
dy pełniła funkcję burmistrza.
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- Bardzo się cieszę, że w końcu saga z przeka-
zaniem samochodu dla jednostki OSP Suched-
niów dobiegła końca. Odkąd zostałem komen-
dantem za punkt honoru postawiłem sobie, 
żeby do jednostki OSP w Suchedniowie trafił sa-
mochód ratowniczo – gaśniczy. Ze względów  

finansowych nie było możliwości pozyskania no-
wego samochodu przez jednostkę OSP Suched-
niów, ale w momencie kiedy w zeszłym roku 
udało mi się pozyskać do komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku nowy, 
ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy za ponad 
milion złotych, wtedy pojawiła się namacalna 
szansa, żeby ten samochód przekazać do jednost-
ki OSP w Suchedniowie.- mówił z kolei st. bryg. 
Marcin Machowski, komendant Komendy Po-
wiatowej PSP w Skarżysku - Kamiennej.

Pojazd poświęcili ksiądz prałat Jerzy Kar-
bownik, kapelan strażaków w powiecie skar-
żyskim oraz ksiądz Marek Migocki, miejscowy 
proboszcz. Podczas uroczystości komendant 

powiatowy st. bryg. Marcin Machowski wrę-
czył druhowi Maciejowi Miernikowi z OSP 
Suchedniów Złoty Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, odby-
ło się koleżeńskie spotkanie.

Historia straży pożarnej w Suchedniowie ma 
już 118 lat. W 1902 roku powstała jednostka 
przy fabryce Ludwika Starkego. Wtedy też po-
wstała orkiestra strażacka.

W 1952 roku ochotnicy otrzymali pierw-

sze samochody, fiata i forda. Wcześniej wozy 
strażackie miały zaprzęg konny. W 1984 roku 
jednostka otrzymała od lokalnej społeczności 
sztandar, a w 1995 roku włączono ją do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

MAN zastąpił 46 letniego Jelcza, wyprodu-
kowanego w 1974 roku z numerem seryjnym 
004. Był to najstarszy wóz strażacki w regionie  
i jeden z najstarszych w Polsce.

Jacenty Kita
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Nowy komendant Policji 
objął obowiązki

27 sierpnia w sali konferencyjnej skarżyskiej 
komendy policji odbyła się uroczystość objęcia 
stanowiska Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Skarżysku-Kamiennej. W obecności Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach 
nadinsp. Pawła Dzierżaka ze sztandarem jed-
nostki przywitał się mł. insp. Tomasz Jarosz.

O godzinie 9.30 w sali konferencyjnej skar-
żyskiej jednostki policji odbyła się uroczysta 
zbiórka. W obecności zwierzchnika święto-
krzyskiej policji nadinsp. Pawła Dzierżaka, 
władz samorządowych oraz funkcjonariuszy 

i pracowników cywilnych jednostki, stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku
-Kamiennej uroczyście objął mł.insp. Tomasz 
Jarosz. Życzenia i gratulacje awansu złożyli  
komendantowi Starosta Skarżyski Artur Be-
rus, Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Ka-
miennej Andrzej Brzeziński oraz zebrani poli-
cjanci i pracownicy skarżyskiej komendy.

Opr. JG
źródło: KPP Skarżysko – Kamienna

Ćwierć wieku temu powstała Gmina Łączna

1 stycznia 1995 roku na mapie administra-
cyjnej województwa świętokrzyskiego po raz 
pierwszy w historii pojawiła się samodzielna 
gmina Łączna, która wyodrębniła się z gmi-
ny Suchedniów. 28 sierpnia z udziałem m.in. 
przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa 

Adamca, zastępcy burmistrza Dariusz Mier-
nika oraz sekretarz miasta Ewy Kaniewskiej 
odbyły się uroczystości upamiętniające tam-
to wydarzenie.

Najpierw w miejscowym kościele parafial-
nym odprawiona została Msza św., później uro-
czysta sesja rady gminy odbyła się w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Łącznej. 
Uroczysta sesja rozpoczęła się od wprowa-

dzenia sztandarów i odśpiewaniem hymnu 
państwowego, następnie minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłego Andrzeja Ślusarczyka, 
pierwszego wójta gminy w latach 1995-2005. 

Później przewodnicząca rady gminy Monika 
Pająk przywitała zebranych gości. 

Po przywitaniu gości oraz po przyjęciu po-
rządku obrad wójt gminy Romuald Kowa-
liński przedstawił w krótkim zarysie 25 lat 
funkcjonowania gminy. Wójt mówił o ludziach, 
którzy tworzyli i tworzą gminę, zaprezento-
wał również inwestycje, jakie na przestrzeni lat 
udało się zrealizować na terenie gminy Łączna.

Uroczysta sesja rady gminy była okazją do 
wręczenia odznaczeń i medali, czego dokonał 
wicewojewoda Rafał Nowak i starosta skarży-
ski Artur Berus.

Wicewojewoda Nowak w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy Złotymi Me-
dalami Za Długoletnią Służbę odznaczył Alicję 
Jarek, Renatę Jasińską, Beatę Kołdę, Jo-
annę Kopytek, Mirosława Kopytka, Alicję 
Miernik i Joannę Paryskę, srebrnymi me-
dalami Romualda Kowalińskiego, Monikę 
Marcisz, Krzyszofa Pastuszkę, Dorotę Skó-
rę i Bożenę Tuśnio.

Życzenia i podziękowania za współpracę zło-
żyli włodarze gmin powiatu  skarżyskiego oraz 
przedstawiciel powiatu kieleckiego. –To z nami 
wzięliście ten rozwód 25 lat temu – żartował 
Dariusz Miernik, który przekazał upominek 
w postaci monografii Suchedniowa, w któ-
rej wiele się pisze również o Łącznej. Z kolei  
sekretarz miasta Ewa Kaniewska przeka-
zała… drewnianego konika. Okolicznościo-
wy grawerton przekazał przewodniczący rady 
Krzysztof Adamiec, życzenia złożyła także 
prezes Banku Spółdzielczego w Suchedniowie 
Agnieszka Fąfara-Markiewicz i przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Suchedniów.

Jacenty Kita
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We wtorek 1 września, w 81 rocznicę wybu-
chu II Wojny Światowej, w Suchedniowie od-
była się zorganizowana przez radę Rycerzy Ko-

lumba droga krzyżowa ulicami miasta. Po Mszy 
Świętej w kościele pod wezwaniem świętego 
Andrzeja Apostoła, grupa rycerzy i parafian, 
rozpoczęła drogę krzyżową, prowadzoną przez 
księży Marka Migockiego i Wojciecha Mar-
chewkę. 

Ze względu na epidemię koronawirusa nabo-
żeństwo miało w tym roku skromniejszą opra-
wę, trasę skrócono do ulic Kościelnej i Gajzlera.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez Na-

Wspólnie sadziliśmy drzewa
Nadleśnictwo Suchedniów 18 września włą-

czyło się czynnie w ogólnopolską akcję Sadzimy 
Las. Tego dnia każdy chętny na specjalnym sto-
isku przed siedzibą nadleśnictwa mógł odebrać 
bezpłatnie sadzonkę m.in. lipy, graba, świerka 
i olszy, a następnie wysadzić na swojej posesji 
czy w gospodarstwie.

W akcję włączyło się  430 nadleśnictw oraz 
17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 

w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowa-
no łącznie aż milion sadzonek.  

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 mi-
lionów drzew. Mimo, że czasem wysiłek wie-
lu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie 
trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują 
one już blisko jedną trzecią powierzchni nasze-
go kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie 
tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. 

(jk)

Strażacka pielgrzymka do 
Ostrej Bramy

20 września skarżyscy strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożar-
nych, w tym z terenu Gminy Suchedniów, piel-
grzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Skarżysku-Kamiennej. 

We wspólnej modlitwie uczestniczyli straża-
cy PSP z rodzinami, druhowie OSP oraz liczne 
poczty sztandarowe z powiatu skarżyskiego. 

Msza Święta, jak co roku, odprawiona została 
w intencji strażaków i ich rodzin, osób związa-

nych ze strażą pożarną, emerytów oraz zmar-
łych już strażaków. Mszy Świętej  przewod-
niczył ksiądz Jerzy Karbownik, powiatowy 
kapelan strażaków, który witając obecnych na 
nabożeństwie kilkakrotnie powiedział: Potrze-
bujemy Was!.

(jaki)

rodowy Instytut Wolności – Program Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych.

(jaki)

Droga Krzyżowa w 81. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej
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IV Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  

IV Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Kon-
ferencja Naukowa zatytułowana Osoba 
w przestrzeni, przestrzeń w czasie-konotacje lu-
dzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego, odbyła się  
9 września 2020 r. w Suchedniowskim Ośrodku 

Kultura Kuźnica.
Konferencję, z zachowaniem reżimu sanitar-

nego, w imieniu organizatora, czyli Stowarzy-
szenia Grupa Inicjatywa Pod Prąd otworzyli: 
Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Agnieszka 
Włodarczyk-Mazurek i Krzysztof Karbow-

nik. –To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjem-
ność powitać Państwa na czwartej już konferencji. 
Witam zastępcę burmistrza Dariusza Miernika, 
sekretarz miasta Ewę Kaniewską, prelegentów 
i wszystkich przybyłych – mówiła K. Gałczyń-
ska-Szymczyk. Natomiast A. Włodacrzk-Ma-
zurek dodała, że konferencja odbywa się w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem 
Moja Droga. –Tytuł jest trochę pokrętny i… 
mało zrozumiały. Ale to ja go wymyśliłem. Chcia-
łem połączyć ludzi, miejsca i czas. Mam nadzie-
ję, że otworzy one nowe spojrzenie na to, czym 
jest lokalne dziedzictwo – powiedział z kolei 
Krzysztof Karbownik. 

Pierwszą część konferencji poprowadził 
Grzegorz Michnowski. Emil Włodarczyk 
wygłosił referat zatytułowany Maksymilian Oż-
dżeński – twórca współczesnego Jędrowa. Była 
to osoba niezwykła. Wybudował w Suchednio-
wie na Jędrowie młyn i tartak, miał warsztat 
ślusarski, brał udział w ogólnopolskich wysta-
wach rolno-spożywczych. 

Dzieje rodziny Warszawskich z Suchedniowa 
z niezwykłą pasją i osobistym zaangażowaniem 

przedstawił prof. dr hab. Marek Pajek z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Prof. wykazał się niezwykłą znajomością te-
matyki, mimo że jest… fizykiem. Wiele miej-
sca poświęcił tragedii suchedniowskich Żydów 
podczas ich wywózki z Suchedniowa 21 wrze-
śnia 1942 roku. Dotarł do szczegółowych rapor-

tów niemieckich kolei DB z lat wojny, z których 
wynika, że tego dnia wywieziono ze stacji Su-
chedniów… 200 ton Żydów (taką miarę sto-
sowała kolej). Pan prof. z potomkami rodziny 
Warszawskich kontakt utrzymuje do dziś.

Dr Piotr Kardyś z Polskiego Towarzystwa 
Historycznego - Oddział w Skarżysku-Kamien-
nej przedstawił referat Ostatnia droga. Przy-
czyny śmierci mieszkańców parafii Suchedniów 
w XIX wieku na wybranych przykładach. Jako 
ostatni referat przed przerwą zaprezentował dr 
Krzysztof Karbownik z Muzeum Wsi Kielec-
kiej. Nosił on tytuł Skansen jako depozytariusz 
ludzi, miejsc i czasów.

Po dyskusji odbyła się przerwa kawowa, 
po niej wernisaż wystawy artystki ludowej  

Lucyny Kozłowskiej Wycinanki znad Kamien-
nej (czytaj na str. 15) oraz promocja piątego nu-
meru cyklu wydawniczego Zeszyty Suchedniow-
skie. Historia (czytaj na str. 16).

Drugą część konferencji poprowadził Piotr 
Berliński. Krzysztof Myśliński z Muzeum 
Historii Kielc miał odczyt na temat Architekt 
i jego dzieło w lokalnej przestrzeni publicznej. 
Województwo Kieleckie w II RP. Dr Edyta Maj-
cher-Ociesa i Oliwia Sideł (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, II Liceum Ogól-
nokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach) 
przedstawiły Losy chłopskiej rodziny Szczerków 
z Gniewiec na emigracji we Francji (1927 - 1932). 
Następnie Łukasz Guldon z Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach wygłosił referat Z Alek-
sandrii do Tobruku - droga do wolności we wspo-
mnieniach z zasobu Archiwum Państwowego 
w Kielcach, a dr Michał Zawisza z Instytutu 
Pamięci Narodowej - delegatura w Kielcach 
miał odczyt na temat Wpływu II wojny świato-
wej oraz powojennej industrializacji na skład śro-
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dowiska robotniczego na Kielecczyźnie.
Konferencję zakończył zastępca burmi-

strza Dariusz Miernik, a Karolina Gałczyń-
ska-Szymczyk zaprosiła na kolejną jej edycję 
w roku przyszłym.

Podsumowując  - tematyka konferencji wpi-
suje się w narodowy program obchodów stule-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości na 

lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej 
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod ha-
słem Moja droga. 

Tematyka konferencji nawiązywała do po-

przednich konferencji organizowanych przez 
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywa Pod Prąd.  
Prezentowane referaty miały za zadanie poka-
zać korelację pomiędzy dużą i małą ojczyzną. 
Pokazywały, jak ważna dla tożsamości całego 
państwa jest również świadomość posiadane-
go dziedzictwa jego mniejszych składowych - 
regionów, subregionów. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suched-
niów- Cezarego Błacha. Konferencję moż-
na było oglądać na żywo on-line, a materiał 
filmowy jest dostępny na kanale youtube  
https://youtu.be/wtyIrf3NWr0 Współfinanso-
wana była ze środków Gminy Suchedniów, Sta-
rostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Lokalnej Grupy 
Działania Wokół Łysej Góry.

Jacenty Kita

Nowe zasady wystawiania recept
W związku z licznymi pytaniami pacjentów, dotyczącymi wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych, NZOZ Promyk 

w Suchedniowie informuje:
Nowelizacja przepisów daje obecnie możliwość wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności prze-

prowadzania każdorazowo badania pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci mogą otrzymywać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty u lekarza 

(w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
Zmiana przepisów nie oznacza jednak, że będzie można złożyć zamówienia na dowolne leki.

Najważniejsze zasady składania zamówień na recepty:
•	 Pacjent	w	dniu	złożenia	zamówienia	jest zapisany do przychodni (posiada aktywną deklarację) i jest uprawniony w oparciu o we-

ryfikację w systemie EWUŚ;
•	 Recepta	na	zamawiany	lek	była	już	wcześniej	wystawiana	w	przychodni;
•	 Recepta	wypisywana	jest	na	lek	przyjmowany	stale	w	chorobach przewlekłych;
•	 Bez	kontaktu	z	lekarzem	nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowa-

ne ze wskazań nagłych lub czasowo;
•	 Recepta	wypisana	jest	na	okres	nie	dłuższy	niż	12 miesięcy;
•	 Zamawianie	recept	odbywa	się	telefonicznie	do	godz.	18.00	lub	mailowo	na	adres	ereceptypromyk@gmail.com	;
•	 Zamawiając	leki	należy	podać:	imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nazwisko swojego lekarza, wykaz leków wraz z dawkami 

i ilością zamawianych opakowań;
•	 W	razie	jakichkolwiek	wątpliwości	lekarz	ma	prawo	odmówić	realizacji	całości	lub	części	zamówienia.	W	takich	sytuacjach	wymagany	

jest kontakt osobisty z lekarzem;
Zamówienia na recepty przyjmowane są codziennie (dni robocze) do godz. 18.00. 
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„Tak bywało przedtym wszędzie”

To przegląd obrzędów, zwyczajów, kulina-
riów na dawnej wsi świętokrzyskiej. Suche-
dniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w dniu 12 
września już po raz trzeci zorganizował spotka-

nie z szeroko rozumianą kulturą ludową święto-
krzyskiego subregionu etnograficznego. Wyda-
rzenia miało cztery odsłony: przegląd rzemiosł 

i czynności gospodarczych, konkurs kulinarny, 
konkurs godek świętokrzyskich przeznaczo-
ny dla solistów oraz najbardziej elektryzujący 
uczestników przegląd obrzędów.

Wydarzenie, które odbyło się w warunkach 
reżimu sanitarnego, poprowadził dyrektor Kuź-
nicy Andrzej Karpiński. Artyści i twórcy ludo-
wi nie kryli zadowolenia, że po długiej przerwie 
w działalności artystycznej wywołanej pande-
mią, wreszcie mogli się ruszyć z domu. –To nasz 
pierwszy występ publiczny w tym roku. Napraw-
dę nam tego brakowało. Dziękujemy organiza-
torom za jego zorganizowanie – mówił Leszek 
Wnętrzak z zespołu Świętokrzyskie Jodły ze 
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Śniadki. A znany od dawna naszej publiczności 
Szczepan Królikowski, prowadzący kilka ze-
społów m.in. w naszej gminie i w gminie Bo-
dzentyn mówił, że ten rok jest wyjątkowy dla 
wszystkich artystów i twórców. –Dla całej bran-
ży artystycznej i twórczej ten rok jest w dużej czę-
ści stracony nie tylko w sensie rozwoju, możliwo-
ści uczestniczenia w wydarzeniach, ale również 
w sensie finansowym. 

W skład jury w każdego konkursu weszli:  

etnograf Janina Skotnicka, prof. językoznaw-
ca Stanisław Cygan oraz dr historii Krzysz-
tof Karbownik. Po zakończeniu imprezy 
podkreślali bardzo wysoki poziom w poszcze-
gólnych konkurencjach.

W konkursie wzięło udział 11 regionalnych 
potraw z rodowodem sprzed min. 50 lat. Jed-
nak prezentowane dania były dużo starsze, 
wykonane na bazie tradycyjnych wiejskich pro-
duktach głównie pochodzenia roślinnego. Róż-
nego rodzaju porki, placki i zacierki spotkały się 
z uznaniem jurorów.  W konkursie kulinarnym 
wyniki były następujące:

I nagroda – Porka żytnia palona – Teresa 
Kamińska – 350 zł

I nagroda – Psiocha – Helena Nowak – 350 
zł

II nagroda – Pasztet Honoratka z borowikami 
– Jadwiga Betka – 250 zł

II nagroda – Placek galany – Ewa Maruszak 
- 250 zł

III nagroda – Dziadajka z zaciorką – Czesła-
wa Adamiec – 150 zł

III nagroda – Smażocha – Beata Syzdół - 
150 zł

 W konkursie godek wzięło udział 8 solistów, 
którzy zaprezentowali swoje autorskie teksty 
z życia wsi. Było poważnie i śmiesznie, a wyniki 
konkursu były następujące:

I nagroda nie została przyznana.
II nagroda - Barbara Latała – Urok – 200 zł
II nagroda - Zofia Szafraniec – Jak to 

w dworskich ….. beło – 200 zł
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Zwieńczeniem konkurso-
wych trudów był wspaniały 
występ łódzkiego Zespołu 
Tańca Ludowego HARNAM. 
Publiczność dziękowa-
ła młodym wykonawcom 
owacjami na stojąco …., 
a było za co. Lucyna Lip-
czyńska ze Świętokrzyskich 
Jodeł oświadczyła, że teraz 
każda próba będzie się za-
czynać od treningu. 

Impreza współfinanso-
wana była przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z programu 
Etno Polska, Starostwo Po-
wiatowe w Skarżysku Ka-
miennej, Stowarzyszenie 
Kuźniczy Krąg oraz Suche-
dniowski Ośrodek Kultu-
ry Kuźnica.

Do zobaczenia za rok!
Agnieszka  

Włodarczyk-Mazurek
Jacenty Kita

Kultura

III nagroda - Włodzimierz Grzelka - Wytop-
ki – 100 zł

III nagroda - Stanisława Prędka – Historia 
dobrego ożenku – 100 zł

W konkursie obrzędów wzięło udział 9 ze-
społów z dwóch województw świętokrzyskie-
go i mazowieckiego. Nagrody zdobyli:

I nagroda – Zespół Świętokrzyskie Jodły - Oce-
piny – 1100 zł

I nagroda – Zespół Ludowy Jaworzanki – 
Nase pranie pod lipą – 1100 zł

II nagroda – Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie  
Poprawiny– 800 zł

II nagrody – Stowarzyszenie Wzdolskie Koło-

wrotki – Prządki – 800 zł
III nagroda – Zespół Ludowy Michniowianie - 

Pierzoki - 540 zł
Oprawą całości imprezy były pokazy daw-

nych rzemiosł i czynności gospodarczych. Swo-
je wyroby zaprezentowali: Joanna Wrońska, 
Wiktor Jamski, Golenia Stefania, Kazimie-
ra Wójcicka, Aniela Śledź, Genowefa Ku-
bicka, Zofia Parkita, Teresa Chłopek, An-
drzej Kozłowski, Magdalena Sułek.
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„Wycinanki znad Kamiennej”

Wernisaż wystawy Wycinanki znad Kamien-
nej Lucyny Kozłowskiej odbył się w dniu 19 
września w Suchedniowskim Ośrodku Kultury 
KUŹNICA, w przerwie pomiędzy I a II częścią IV 
Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferen-
cji Naukowej.

-Wycinanka świętokrzyska jest na pewno 
mniej znana, aniżeli chociażby kurpiowska czy ło-
wicka, ale zajmuje poczesne miejsce w naszym lo-
kalnym dziedzictwie kulturowym. Wycinanka Lu-

cyny Kozłowskiej jest bardzo finezyjna, opowiada 
różne regionalne historie – mówiła Agniesz-
ka Włodarczyk-Mazurek podczas wernisa-
żu wystawy.

Wystawę oficjalnie otworzyła Lucyna Ko-
złowska, a towarzyszyła jej grupa osób współ-
pracujących w projekcie Gigabajty tradycji, 
transfer doświadczeń. Świętokrzyska Wycinanka 
Ludowa online: Maria Pajek, Milena Sieczka, 
Radek Kowalik, Mateusz Sadza, Karolina 

Gałczyńska-Szymczyk i Katarzyna Piwnik.
Liczna publiczność z zachwytem podziwiała 

prezentowane prace, które można będzie oglą-
dać w Kuźnicy. Później odwiedzi ona wszystkie 
pozostałe gminy powiatu skarżyskiego.

Lucyna Kozłowska jest artystką ludową od 
urodzenia związaną z regionem świętokrzy-
skim, dziś mieszka w Skarżysku-Kamiennej. Od 
dziecka zachwycało ją piękno, kunszt wykona-
nia i kolorystyka ludowych wycinanek. Jeżdżąc 
z mężem, artystą-rzeźbiarzem, po kiermaszach 
i pokazach sztuki ludowej, spotykała i widzia-
ła wycinankarki podczas pracy. Pod wpływem 
prac Cecylii Czernikiewicz, wycinankarki 
z Bodzentyna, w połowie lat 90-ych, posta-
nowiła spróbować swoich sił w wycinance. Od 
tego czasu wycinanki artystki pokazywane były 

na wielu wystawach zbiorowych oraz indywi-
dualnych

Artystka wykonuje wycinanki z kolorowego 
lub białego papieru, bez wcześniejszego ry-
sowania wzoru. Ołówek czy pędzel zastępuje 
nożyczkami. Pomysły czerpie z folkloru, biblii 
i natury. Nawiązuje w nich do żywotów świę-
tych, opowieści biblijnych oraz legend regionu 
świętokrzyskiego. Dzika przyroda Gór Świę-
tokrzyskich jest dla niej niewyczerpanym źró-
dłem inspiracji. Na bazie stosunkowo prostej lu-
dowej wycinanki, stara się wypracować własny, 

oryginalny styl i wzornictwo. Stosuje symetrię 
i rytmiczność wzdłuż jednej lub wielu osi. Kom-
ponuje ze sobą ludowe motywy figuralne, geo-
metryczne, roślinne i zwierzęce.

Wystawa zostanie następnie przeniesiona do 
Gminnej Biblioteki w Łącznej (od 15 paździer-
nika) do Gminnego Ośrodka Kultury ZAMECZEK 
w Bliżynie (od 7 listopada) i na koniec w Miej-
skim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 
(od 20 listopada)

Uroczyste podsumowanie projektu, połączo-
nego z premierą filmu promocyjnego, rozstrzy-
gnięciem konkursu na najciekawszy pomysł 
promocji wycinanki i promocją albumu zapla-
nowano na 7 grudnia 2020 r. w MCK w Skarży-
sku-Kamiennej.

Wszystkich zainteresowanych wycinanką za-
praszamy na stronę na FB gdzie zamieszczane 
są wszystkie aktualne informacje dotyczące ko-
lejnych wydarzeń https://www.facebook.com/
swietokrzyskawycinankaludowa

Zapraszamy także do skorzystania z cyklu 
warsztatów instruktażowych prowadzonych 
przez panią Lucynę on line na kanale:

https://www.youtube.com/channel/UC_
mLviSYkotEchINjBzgN_w

Wystawy jak i inne działania dotyczące wy-
cinaki ludowej pani Lucyny Kozłowskiej są re-
alizowane przez Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna POD PRĄD, pod patronatem Starosty 
Skarżyskiego pana Artura Berusa oraz bur-
mistrza Suchedniowa pana Cezarego Błacha.

Projekt Wycinanki znad Kamiennej wernisaż 
wystawy wycinanki ludowej Lucyny Kozłowskiej 
w 4 gminach powiatu skarżyskiego został dofi-
nansowany ze środków Województwa Święto-
krzyskiego, a projekt Gigabajty tradycji, transfer 
doświadczeń. Świętokrzyska Wycinanka Ludowa 
online ze środków Ministerstwa Dziedzictwa 
i Kultury.

 JK, KGSz
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Promocja V tomu „Zeszytów Suchedniowskich”

19 września w Suchedniowskim Ośrodku Kul-
tury Kuźnica, odbyła się promocja V tomu popu-
larno-naukowego cyklu wydawniczego Zeszyty 
Suchedniowskie. Historia, które pod red. Marcina 
Medyńskiego ukazały się w nakładzie 600 eg-
zemplarzy.

Wydanie tego tomu było możliwe dzię-
ki wsparciu Województwa Świętokrzyskiego,  
Powiatu Skarżyskiego, Gminy Suchedniów, 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich oraz darowizn Mieszkańców 
i Przyjaciół Suchedniowa.

Książkę można otrzymać nieodpłatnie 

kontaktując się z Wydziałem Rozwoju i Pro-
mocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Suche-
dniowie pod numerem telefonu 41 2543 186 
wew. 12

SPIS TREŚCI
Wstęp
Materiały z III Ogólnopolskiej, Interdy-

scyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Takie 
same dla wszystkich? – znaczenie przedmio-
tów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamo-
ści narodowej i lokalnej

- Wioletta Sobieraj, Pałac Schoenberga w Wą-
chocku. Przeszłość – Teraźniejszość Przyszłość

- Krzysztof Karbownik, Kłopotliwe pamiątki 
wzniosłej sprawy – kapliczki uwłaszczeniowe mię-
dzyrzecza Wisły i Pilicy

- Paweł Kołodziejski, W cieniu Wielkiego Pie-
ca. Zabytkowa huta w Starachowicach, jako sym-
bol lokalnej tożsamości

- Krzysztof Myśliński, Dom jako przedmiot
- Marcin Medyński, Polska i Polacy jako moty-

wy i odbiorcy pocztówek z okresu I wojny świato-
wej

- Grażyna Szkonter, Policja Państwowa II RP 
1919–1944

- Elżbieta Kubiec, Andrzej Rembalski, Su-
chedniów na łamach Gazety Kieleckiej w latach 
1870–1914

- Iwona Pogorzelska, Afisz, plakat, druk ulot-
ny – wizualizacja wydarzeń historycznych – w za-
sobie Archiwum Państwowego w Kielcach
Artykuły

- Bartosz Kozak, Konne koleje wąskotorowe na 
terenie Suchedniowa i okolic
Pro memoriał

- Iwona Berlińska
Recenzja

- Łukasz Jędrzejski, Recenzja monografii 
wieloautorskiej: Piotra Kardysia, Krzyszto-
fa Zemeły, Marcina Medyńskiego, Tadeusza 
Wojewody, Sebastiana Piątkowskiego, Grze-
gorza Miernika, Michała Zawiszy pt.: Suched-
niów – monografia historyczna miasta i gminy, red. 
Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Suched-
niów 2019, ss. 512, il.
Wspomnienia, eseje

- Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, Czy 
są granice…

- Marlena Zynger, Ich życie miało sens Wspo-
mnienie o Krystynie i Tadeuszu Marczewskich z uli-
cy Bugaj w Suchedniowie

- Radek Kowalik, Suchedniów – wszyscy je-
steśmy sąsiadami. Portret rodzinny w oknie w cza-
sach pandemii
O autorach
INFORMACJA OD WYDAWCY

Książka jest bezpłatna, wydajemy ją ze środków 

pozyskiwanych co-
rocznie przez na-
sze Stowarzyszenie 
w formie grantów 
z kilku różnych źró-
deł. Darowizny Czy-
telników co roku 
pozwalają nam za-
pewnić wymagany 
wkład własny.

Dlatego zwraca-
my do Państwa się 
z prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy 
poprzez przekazanie darowizny. 

Wpłat można dokonać na konto:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
38 8520 0007 2001 0002 5843 0001
Tytułem: Zeszyty Suchedniowskie

Szanowni Państwo,
Drodzy Prelegenci, Goście i Słuchacze IV Ogólno-

polskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej.
Kolejna edycja konferencji przechodzi do historii.
Dziękujemy za Waszą obecność – fizyczną na sali 

w suchedniowskiej Kuźnicy, wirtualną – za pośred-
nictwem Internetu i tą niewidzialną i niemierzalną 
a tak wyraźnie odczuwalną - duchową.

Dziękujemy Prelegentkom i Prelegentom za wy-
głoszone wykłady - ogromną porcję wiedzy, dawkę 
emocji i silny bodziec do działania.

Dziękujemy Gościom i Słuchaczom - za skupie-
nie, uwagę, ciekawe pytania i dyskusje. Za mile sło-
wa i niezwykle dla nas cenne informacje zwrotne 
- maile, SMS, telefony.

Dzięki Wam wszystkim konferencja to wydarze-
nie naukowe na wysokim poziomie, a jednocześnie 
SPOTKANIE I ŻYWY DIALOG ponad czasem i podzia-
łami.

Zachęcamy Państwa do lektury Zeszytów Su-
chedniowskich. Historia - pięć numerów do solidna 
porcja niezwykle różnorodnych tekstów. My nie 
ustajemy w pracy i już zaczynamy przygotowania 
kolejnego, szóstego numeru, który ukaże się za rok, 
a będzie obejmował 8 tegorocznych wykładów.

I na koniec dziękujemy wszystkim, dzięki którym 
to wydarzenie mogło się odbyć - Grantodawcom, 
Darczyńcom, Gospodarzom, a przede wszystkim 
Suchedniowskim Włodarzom. Bez Waszego wspar-
cia finansowego, organizacyjnego i bez zaufania, 
którym nas obdarzyliście, zorganizowanie konfe-
rencji nie byłoby możliwe.

Do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
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W PrzedSzKolu

Święto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu
Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.
Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!
Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.
Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas.

23 września rozpoczęła się kalendarzowa je-
sień, chociaż trzeba przyznać, iż pogoda w tym 
tygodniu wcale na to nie wskazywała. Było 

ciepło i słonecznie, a temperatury były typo-
wo letnie. Pewnie to poniekąd sprawiało, że 
wszystkim humory dopisywały. 

Jak co roku gromadziliśmy się na placu przed-
szkolnym, aby wspólnie świętować powitanie 
jesieni. Oczywiście nie zabrakło symbolicznego 
ogniska. Panie prowadzące, Małgosia i Justy-
na, zabrały w podróż pocią-
giem każdą grupę do Krainy 
Pieczonego Ziemniaka, gdzie 
czekali już specjalni goście 
- Ziemniaczek i Pani Jesień. 
W te role wcieliły się średnia-
ki z grupy II - Natalka i Igor. 
Panie przygotowały również 
dla poszczególnych grup wie-
kowych zadania do wykona-
nia. 

Dzieci najmłodsze poda-
wały sobie gorącego kartofel-
ka, uważając przy tym aby 
nie upadł na ziemię. Śred-
niaki w zadaniu Hop, ziem-
niaczku musiały trafić ziem-
niakiem do wiaderka oraz 
ułożyć uśmiechniętą buźkę 
kartoflaną. Starszaki z jednej 
grupy wybrały się na trady-
cyjne wykopki, gdzie przy 
pomocy łopatek poszukiwa-
ły zakopanych ziemniaków. 
Druga grupa starszaków na-
tomiast zabawiła się w kelne-
rów i ich zadaniem było prze-
nieść ziemniaka na talerzyku. 
Wszyscy poradzili sobie ze 
swoimi konkurencjami zna-
komicie. Radości i śmiechom 

nie było końca.
Powitanie jesieni to w naszym przedszkolu 

Święto Ziemniaka. W związku z tym na każdego 
czekał w sali poczęstunek w postaci ziemniacz-
ków w mundurkach i kiełbaski. 

Justyna Bera
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KomuniKaty

Ogłoszenie
o konkursie fotograficznym pod tytułem Suchedniów? Naturalnie!

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogła-
sza konkurs fotograficzny pod tytułem Suched-
niów? Naturalnie!

Celem konkursu jest promocja Gminy Su-
chedniów poprzez odkrywanie, upowszechnia-
nie  i eksponowanie walorów Suchedniowa za 
pośrednictwem dziedziny sztuki jaką jest foto-
grafia, z wykorzystaniem potencjału fotogra-
fów - amatorów działających na terenie Miasta 
i Gminy Suchedniów.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełno-
letnie oraz dzieci i młodzież za pisemną zgodą 
rodzica/ przedstawiciela ustawowego/opieku-
na prawnego. 

Do konkursu można nadsyłać fotografie wy-
konane na terenie Gminy Suchedniów w dwóch 
kategoriach konkursowych: 
•	 PRZYRODA	I	KRAJOBRAZ,
•	 MOMENTY	 –	 fotografie	 pokazujące	 życie	

miasta: wydarzenia, ludzi, miejsca   
Fotografie konkursowe wraz z dołączonym 

formularzem zgłoszeniowym należy składać 
do 10 października 2020 r. za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: Urząd 
Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 
5, 26-130 Suchedniów, w kopercie opatrzonej 
napisem Konkurs fotograficzny pt. „Suchedniów? 
Naturalnie!. Wersję cyfrową zdjęć należy dołą-
czyć do wersji papierowej na nośniku lub prze-

słać	drogą	mailową	na	adres:	konkurs@suche-
dniow.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
Cezary Błach

Zapraszamy do udziału 
w konkursie

Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców 
województwa świę-
tokorzyskiego do wzięcia udziału w konkursie, 
którego głównym celem poprawa jakości zdro-
wia mieszkańców. W ramach konkursu, prze-
widziano atrakcyjne nagrody pieniężne oraz 
rzeczowe. Są to między innymi bony na zaję-
cia edukacyjne lub sportowe dla dzieci i doro-
słych lub drony, hulajnogi elektryczne, lapto-
py, tablety, smartfony i wiele innych. Do każdej 
nagrody rzeczowej przewidziano dodatkowo 
bon finansowy.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują 
się na stronie internetowej pod adresem: www.
bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/konkurs/.   

Głównym celem projektu jest poprawa świa-
domości w zakresie profilaktyki cukrzycy wśród 
mieszkańców województwa świętokrzyskie-
go. Liczymy, że poprzez zabawę konkursową 
aktywnie włączycie się Państwo do tej szczyt-
nej inicjatywy.
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Nasze mistrzynie!
W Białymstoku w dniach 17-20 września zo-

stały rozegrane 56. Indywidualne Mistrzostwa 
Polski w badmintonie. Bardzo dobrze zagra-
ły reprezentantki Orlicza Wiktoria Dąbczyń-
ska i Aleksandra Pająk zdobywając zło-
ty medal i tytuł mistrzowski w deblu. Jest to 
pierwszy medal dla Orlicza suchedniowskie-
go debla w elicie. Ponadto Wiktoria sprawi-

ła kolejną niespodziankę zdobywając drugi ty-
tuł mistrzowski i oczywiście drugi złoty krążek 
w singlu. Co warto podkreślić Wiktoria i Alek-
sandra dopiero w półfinale i w finale straciły 
pierwsze sety. W decydującym pojedynku po-
konały Olgę Miksza/Magdalenę Świerczyń-
ską (ABRM Warszawa) 2:1 (21:19, 16:21, 21:18).

W singlu Wiktoria chociaż nie była rozsta-
wiona, szła przez turniej jak burza. Nie straci-
ła żadnego seta. Najcięższą przeprawę miała 
w półfinale, gdzie wygrała po ciężkiej walce 
z Anastasiyą Khomich (SKB Suwałki) 2:0 
(28:26, 21:19). W finale okazała się lepsza od 
Joanny Rudna po przegraniu pierwszego seta 
7:21 i kontuzji rywalki w drugim. Tydzień temu 
przez kontuzję partnerki Wiktoria oddała finał 
i zdobyła tylko srebro w deblu, tym razem los 
się odwrócił i złoto dla Wiktorii. Mało tego Or-
licz zwyciężył w nieoficjalnej klasyfikacji meda-
lowej! Gratulujemy naszym zawodniczkom zło-
tych medali mistrzostw Polski!

Szymon Piasta

Szkolenia indywidualne i bony 
szkoleniowe - wolne środki

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informu-
je, że  posiada dostępne środki na szkolenia w trybie in-

dywidualnym oraz środki o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 
roku życia. Klienci składający wnioski zobowiązani są posiadać gwarancję 
zatrudnienia od przyszłego pracodawcy.

Szkolenia pomagają zdobyć ciekawą pracę w danym zawodzie. W realiach współ-
czesnego rynku pracy o sukcesie decyduje ciągły rozwój i doskonalenie się - pozyski-
wanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o szkolenie jest złożenie w PUP wniosku o skierowanie 
na szkolenie  lub o przyznanie bonu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem celo-
wości szkolenia poprzez:

1) oświadczenie o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej wraz z opi-
sem przedsięwzięcia lub

2) oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 
Minimalny wymagany okres zatrudnienia  po szkoleniu wynosi 1 miesiąc.
Dodatkowe informacje:
•	 o	skierowanie	na	szkolenie	w	trybie	indywidualnym	mogą	się	starać	osoby	bezro-

botne, które mają ustalony Indywidualny Plan Działania,
•	 o	skierowanie	na	realizację	bonu	szkoleniowego	mogą	się	starać	osoby	bezrobot-

ne, które są do 30 roku życia oraz które mają ustalony Indywidualny Plan Działa-
nia 

•	 szkolenia	odbywają	się	w	formie	kursu,	realizowanego	według	planu	nauczania	
obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu,

•	 wniosek	wraz	z	załącznikami	można	pobrać	w	siedzibie	Urzędu	w	pok.	105	lub	ze	
strony internetowej https://skarzysko.praca.gov.pl/ . 

 
Kontakt:
Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w PUP Skarżysko-Kam., 

u specjalisty ds. rozwoju zawodowego tel.: 41 25 17 342

„Akademia Kyokushin - rozwój ciało i ducha” 
Skarżyski Klub Karate Kyokushin, działający jako stowarzyszenie pod nazwą Akademia Karate 

Kyokushin rozpoczyna projekt Akademia Kyokushin - rozwój ciało i ducha. 
Zajęcia bezpłatne współfinansowane ze środków LGD Wokół Łysej Góry
Ogłaszamy nabór na następujące zajęcia: 
-  Zajęcia sportowe z elementami sztuk walki Wiejski Dom Kultury w Wielkiej Wsi Środa 18:00-

19:00
-  Zajęcia sportowe z elementami sztuk walki Hala Sportowa w Suchedniowie Poniedziałek 

16:00-17:00
-  Kurs samoobrony dla kobiet Wiejski Dom Kultury w Wielkiej Wsi Czwartek 18:00-19:00
Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca stycznia. Zapisy pod numerem telefonu 

793-016-035 lub przez wiadomość prywatną.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
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chocku, Masłowie i w Łącznej. O terminach ko-
lejnych – m.in. w gminie Bieliny i Bodzentyn 
będziemy informować na nasej stronie a także 
na www.wokollysejgory.pl/

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

SPort

Wiktoria Dąbczyńska dwa 
razy pierwsza

W sobotę, 29 sierpnia w Józefosławiu został 
rozegrany Krajowy Turniej Elity w Badmintonie. 

Bardzo dobrze zaprezentowała się reprezen-
tantka Orlicza Wiktoria Dąbczyńska, która 
zajęła dwa pierwsze miejsca. W grze pojedyn-
czej w finale pokonała Anastaslya Khomich 
(SKB Suwałki) 2:0 (21:12, 21:17), a w grze deblo-
wej z Aleksandrą Goszczyńską (SKB) wygra-
ły z Dominiką Kwaśnik (ABRM Warszawa)/
Kornęlią Marczak (Plesbad Pszczyna) 2:0 
(21:14, 21:14). 

Gratulujemy!

Rajdu Nordic Walking wokół zalewu
Popularyzacja Nordic Walking, zdrowego sty-

lu życia oraz rodzinna rekreacja – to cele Rajdu 
Nordic Walking, który odbył się w Suchednio-
wie w niedzielne popołudnie 30 sierpnia.

W rajdzie wzięło udział około 40 osób, w tym 
grupa gości z gminy Samoborzec oraz Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Był to jeden z cyklu rajdów zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Wokół Łysej Góry na terenie 7 gmin członkow-
skich, w ramach projektu współpracy Marsz 
po zdrowie.

Trasa suchedniowska to pętla wokół zalewu 

o długości 4,5 km. Zaczyna się i kończy pod ta-
blicą informacyjną z mapką po prawej stronie 
od bramy wjazdowej na teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ulicy Ogrodowej 11, dalej bie-
gnie przez ul. Pasternik, mostek na rzece Ka-
mionce w kierunku dawnego zakładu Marywil, 
przecina ścieżkę literacką Gustawa Herlinga 
Grudzińskiego, leśne boisko patelnia, wzdłuż 
brzegu zalewu, park, groblę, bobrową górkę, aż 
do ul. Ogrodowej.  Cała trasa jest oznakowana 
jest. W parku, u stóp schodów biegnących do ul. 
Dawidowicza znajduję się kolejna tablica z pro-
pozycją ćwiczeń i tabelą pomiaru tętna.

Do tej pory odbyły się już także rajdy w Wą-
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Są liderami w tabeli
Rewelacyjnie spisują się tenisiści stołowi Glo-

bal Pharma Orlicz 1924, którzy wygrali drugi 
mecz z rzędu. Tym razem rozgromili na wła-
snym parkiecie Lewart Lubartów. Był to jed-
nostronny pojedynek, ponieważ wszystkie gry 
zakończyły się bez straty seta przez suchednio-
wian. Mało tego niektóre gry kończyły się wy-

graną naszych zawodników do 1 czy do 2 (!). 
Dzięki temu nasza drużyna po dwóch kolejkach 
zajmuje pierwsze miejsce. Przed zawodami 
prezes Maciej Glijer podziękował byłemu za-
wodnikowi Maciejowi Karmolińskiemu za 
jego grę w barwach Global Pharma Orlicz 1924. 
Takie samo podziękowanie będzie przesłane 
Hiszpanowi Carlosowi Franco.

Global Pharma Orlicz 1924 - Lewart Lubartów 
10:0 
Stół nr 1 
 Bąk Daniel - Sagan Jakub 3:0 (11:4, 11:5, 

11:7) 
 Perek Jakub - Jóźwiak Norbert 3:0 

(11:4, 11:5, 11:4)
 Bąk - Jóźwiak 3:0 (11:2, 11:5, 11:4)
 Perek - Sagan 3:0 (11:1, 11:6, 11:6) 
 Bąk/Perek - Sagan/Kowalczyk 3:0 

(11:5, 11:8, 11:3)
Stół nr 2 
 Nadolski Łukasz - Jurewicz Mateusz 

3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 
 Kreft Damian - Kowalczyk Bartosz 3:0 

(11:5, 11:2, 11:6) 
 Nadolski - Kowalczyk 3:0 (11:3, 11:2, 

11:6)  
 Kreft - Jurewicz 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) 
 Nadolski/Kreft - Jurewicz/Jóźwiak 3:0 

(11:7, 11:3, 11:6)
Szymon Piasta

Europejski Puchar dla 
naszych tenisistów

Mamy to, a właściwie to oni mają to. Teni-
siści stołowi Global Pharma Orlicz 1924 zdoby-
li Puchar TT Inter Cup im. Josefa Simecka. Jest 
to najwyższy sukces suchedniowskiego sportu 
zespołowego, którego początki sięgają koń-
ca XIX wieku. Wtedy to cykliści dali początek, 
a teraz z powodzeniem kontynuują tenisiści. 
Co prawda mecz się nie odbył, ponieważ wło-
ski zespół ASC TT Raiffeisen Sarnhein nie stawił 
się na finałowy pojedynek, ale nie umniejsza to 
sukcesu suchedniowskiego klubu. Nasza druży-
na przecież dopiero zadebiutowała na europej-
skich arenach, a tu taki sukces! Tenisiści stoło-
wi są ambasadorami suchedniowskiego sportu 
- to ukłon w kierunku magistratu i sponsorów. 
A znając prezesa Macieja Glijera, jego zawod-
nicy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. 

W pierwszej części 2021 roku zainaugurowane 
zostaną  nowe klubowe rozgrywki Europejskiej 
Unii Tenisa Stołowego - Europe Trophy. Już te-
raz wiemy, że Polskę w tych zmaganiach repre-
zentować będzie przynajmniej jeden przedsta-
wiciel, a jest nim Global Pharma Orlicz 1924! 
W pierwszych dwóch rundach (każda runda 
odbywać się będzie systemem turniejowym) 
zespoły rywalizować będą w kilku strefach. 
Polska znalazła się w grupie z Czechami, Niem-
cami, Słowacją, Węgrami, Austrią i Liechtenste-
inem. Triumfatorzy stref awansują do turnieju 
finałowego. Kto wie, może jeden z turniejów 
odbędzie się w Suchedniowie. Mamy dwie hale 
sportowe, a więc jest gdzie grać. Jeszcze raz 
gratulacje dla zawodników i działaczy na cze-
le z prezesem Glijerem osiągniętego sukcesu!

Szymon Piasta

9 razy na podium
W niedzielę, 13 września w Bilczy odbyły się 

Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego 

w tenisie stołowym w kategoriach wiekowych: 
skrzat, żak, młodzik, kadet i junior. Świetny wy-
stęp zanotowali zawodnicy Global Pharma Or-
licz 1924, którzy dziewięć razy stawali na po-
dium. Aż trzy tytuły mistrzowskie wywalczył 
Wiktor Bober. Zawody były jednocześnie eli-
minacjami do mistrzostw Polski i ten awans 
wywalczyło trzech podopiecznych trenera Wa-
cława Ziomka.

żacy
singiel

1. Wiktor Bober
2. Adam Gbiorczyk

debel
1. Bober/Gbiorczyk

drużynowo
1. Bober/Gbiorczyk

młodzicy
singiel

3. Jakub Stępnik
debel

3. Stępnik/Michał Żmijewski

drużynowo
3. Stępnik/Żmijewski

kadeci
singiel

2. Mateusz Michta
debel

1. Michta/Mateusz Kaptur (Zgoda Janik)
Szymon Piasta
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VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie
W dniach 12-13 września 2020 r. w Hali Spor-

towo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie odbyły 

się VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 
w Badmintonie Suchedniów 2020 r. okazji 102 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 

80 zawodników reprezentowało m.in. Woj-
sko, Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, Służby 
Więzienne. Rywalizowali w kategoriach wie-
kowych gry pojedynczej (I kat. do 30 lat; II kat. 
30+; III kat. 35+; IV kat 40+; V kat. 50+; VI kat. 
60+) oraz gry podwójnej i mieszanej (I kat. do 
35 lat; II kat. 35+; III kat. 45+; IV kat. 55+).

Otwarcia Mistrzostw dokonał poseł na Sejm 
RP Mariusz Gosek oraz burmistrz Suchednio-
wa Cezary Błach. Na otwarciu obecni byli rów-
nież zastępca dyrektora Departamentu Eduka-
cji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego Piotr Kisiel 
oraz Tadeusz Bałchanowski, członek Zarzą-
du Powiatu Skarżyskiego oraz przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Adamiec.

Podczas otwarcia zawodów prezes Policyjne-
go Klubu Sportowego Mazur Mirosław Osta-
szewski złożył oficjalne podziękowania za 

długoletnią pracę zawodową oraz działania na 
rzecz rozwoju badmintona Zbigniewowi Woj-
ciechowskiemu, prezesowi Świętokrzyskiego 
Związku Badmintona.

Głównym celem wydarzenia było m.in. pro-
mocja kultury fizycznej i historii Polski, po-
pularyzacja badmintona w środowisku służb 
mundurowych, w środowisku lokalnym oraz 
w Polsce, a także wspieranie inicjatyw na rzecz 
podnoszenia sprawności fizycznej w środowi-
sku służb mundurowych wraz wyłonieniem mi-

strzów Polski na rok 2020.
Mistrzostwa zorganizowali Świętokrzy-

ski Związek Badmintona oraz Burmistrz Mia-

sta i Gminy Suchedniów przy współpracy Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Kielcach oraz Świętokrzyskiej Gru-
py IPA.

Nagrody dla najlepszych zawodników ufun-
dował Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazi-
mierz Mądzik.

Jacenty Kita
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suchedniowski rAjd rowerowy

XVI Suchedniowski Rajd Rowerowy za nami

Z uwagi na pandemię nie w maju, jak tra-
dycyjnie, ale 20 września udziałem około 150 
cyklistów odbył się XVI Suchedniowski Rajd Ro-

werowy zorganizowany przez Suchedniowskie 
Stowarzyszenie Cyklistów. –Chętnych było dwa 
razy więcej. Listę musieliśmy zamknąć już po 24 
godzinach. Rajd nasz na dobre wpisał się w cykl 
wydarzeń w regionie, stąd tak duże zaintereso-
wanie. Przypominam, że dwa lata temu na star-
cie stanęło 326 cyklistów – mówi jeden z organi-

zatorów Tomasz Kutwin.
Na trasę wyruszył m.in. członek zarządu 

powiatu starachowickiego Jerzy Materek, 
kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju su-
chedniowskiego magistratu Karolina Gał-
czyńska-Szymczyk, kierownik ZGK Stani-
sław Dymarczyk, a na starcie dopingował ich 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

Tradycyjnie uczestnicy mieli do wyboru kilka 
tras, z przebiegiem których zapoznał Grzegorz 

Michnowski. Od godziny 12:00 w miejscowym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji działał grill z ciepłym 
poczęstunkiem. Całość miała charakter integra-

cyjny, nie był to wyścig na czas. Na zakończenie 
imprezy rozdane zostały pamiątkowe medale 
oraz rozlosowane drobne upominki. 

Patronat nad imprezą objęli wojewoda świę-
tokrzyski Zbigniew Koniusz. Suchedniowskie 
Stowarzyszenie Cyklistów za naszym pośred-
nictwem składa serdeczne sponsorom: Zakła-
dowi Piekarniczo – Cukierniczemu Lazur, Skle-
powi Rowerowemu Suport Kielce, Kleen-Tex 
Polska sp. z o.o. oraz firmie Dafi.

Jacenty Kita
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