
* Jubileusz Złotych Godów,
* obchody Dnia Pracownika Samorządowego,
* oto nasi posłowie do Sejmu Dzieci i Młodzieży,
* ruszył projekt Urok Pasiaka. Tradycyjna tkanina  

świętokrzyska,
* obchody Dnia Dziecka,
* kolejny artykuł z cyklu Na Zdrowie,
* wiele się dzieje u wędkarzy,
* wydarzenia sportowe.
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Kolejne medale Zdzisława Włodarczyka
W Toruniu rozegrano 

Mistrzostwa Polski Masters 
w Pięcioboju Klasycznym 
i Pięciobojach Rzutowych. 
Zdzisław Włodarczyk 
zdobył na nich złoty i brą-
zowy medal.

Czytaj na str. 3

Otwarcie Mauzoleum z udziałem Prezydenta RP?
W dniu 7 czerwca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zebrała 

się Rada Fundacji Pomnik-Mauzoleum w Michniowie. Podczas jej posiedzenia dyrek-
tor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora przedstawił bogaty program tegorocz-
nych obchodów.

Czytaj na str. 7-8

Porozumienie międzygminne podpisane

24 maja w Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarży-
sku-Kamiennej przedstawiciele 17 gmin z 4 powiatów pół-
nocnej części województwa świętokrzyskiego podpisało 
porozumienie międzygminne Miejski  Obszar Funkcjonalny 
Miast Północy. 

- Jego celem jest wspólne ubieganie się o środki  
unijne z nowej perspektyw finansowej na lata 2021-2027 
- powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Suchednio-
wa Cezary Błach.    Czytaj na str. 10

Przedszkole tętni życiem
Obchody Dnia Patrona, Bieg 

Papieski, Dzień Matki oraz  
Międzynarodowy Dzień Dziec-
ka – to tylko niektóre wydarze-
nia, które w minionym miesiącu  
odbyły się w Przedszkolu Samo-
rządowym w Suchedniowie.

Czytaj w tym wydaniu „GS”.

Uroczystości patriotyczne na Wykusie

Uroczysko Wykus, miejsce obozowania partyzantów Jana Piwnika Ponurego  
i Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta po raz kolejny było miejscem spotkań osób upamięt-
niających żołnierzy Armii Krajowej. W sobotę 12 czerwca odbyły się główne uroczysto-
ści rocznicowe.                      Czytaj na str. 6
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Wydarzenia

Jubileusz Złotych Godów
Trzynaście par małżeńskich, które pół wie-

ku temu zawarły związek małżeński w dniu 
25 maja uhonorowanych zostało Medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez 
Prezydenta RP.

Uroczystości, z uwagi na pandemię, odby-
ły się poprzez osobne zaproszenie świętują-
cych par do sali ślubów przy ul. Sportowej.  
Tutaj medale, kwiaty i słodki upominek wrę-
czali: burmistrz Cezary Błach, przewodniczący 
rady miejskiej Krzysztof Adamiec, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Mło-
dawska oraz jej zastępczyni Beata Borkow-
ska.

W gronie Jubilatów 
byli: Danuta i Włady-
sław Jarząbek, Elżbieta 
i Andrzej Chełminiak, 
Krystyna i Edmund Du-
lęba, Wiesława i Cze-
sław Lisowscy, Zofia 
i Bogdan Jaworscy, 
Wiesława i Stanisław 
Sikora, Zofia i Tade-
usz Łuniewscy, Anna 
i Andrzej Włodarczyk, 

Barbara i Janusz Szymczyk, Danuta i Jan 
Łakomiec, Danuta i Władysław Wesołow-
scy, Barbara i Maciej Garbala oraz Anna  
i Jerzy Kuszewscy.

Okolicznościowy wiersz na Jubileuszu napisał 
Bogdan Jaworski:

Bóg czasu na skroniach
srebrne złożył wstęgi.
Na twarzy życie złożyło swój ślad,
lecz żywe i nietknięte są słowa przysięgi,
złożone temu 50. lat.

Życzenia Dostojnym Jubilatom składa redak-
cja Gazety Suchedniowskiej.

Jacenty Kita
fotorelacja na str 24
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Msza św. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Ostro-

bramskiej w Skarżysku-Kamiennej z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego, odprawiona została 
msza święta w intencji samorządów lokalnych 
i pracowników samorządowych. Uczestniczyli 
w niej burmistrz Cezary Błach oraz przewod-
niczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec. 

Na zaproszenie kustosza Sanktuarium  
ks. Jerzego Karbownika, marszałka wo-
jewództwa świętokrzyskiego Andrzeja  
Bętkowskiego i starosty skarżyskiego  

Artura Berusa odpowiedzieli włodarze gmin, 
radni oraz pracownicy lokalnych samorządów 
z terenu powiatu skarżyskiego oraz władze 
wojewódzkie i pracownicy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Obecny był poczet sztandarowy powiatu skar-
żyskiego.

Ks. Jerzy Karbownik w homilii 
podkreślił jak trudna, bo wymaga-
jąca podejmowania wielu mądrych 
decyzji, konsultacji i owocnej współ-
pracy, jest praca w samorządach. 

- Na barkach Waszych spoczywa 
wiele zadań i olbrzymia odpowie-
dzialność. Widać to szczególnie te-
raz jak wspieracie w czasie pandemii 
mieszkańców naszego miasta. My 

zdajemy sobie sprawę, że dobrobyt kraju w du-
żej mierze zależy od efektywności działań samo-
rządów  i współpracy z rządem. To właśnie one 
są lokomotywą rozwoju Polski  i mam nadzieję, 
że mimo pandemii koronawirusa ta lokomotywa 
pociągnie i dzięki Waszemu zaangażowaniu nie 
zbłądzi na naszym terenie - głosił w homilii ks. 
Jerzy Karbownik zaznaczając, że różnica zdań 
w polityce nigdy nie może oznaczać zgody na 
brak szacunku do drugiego człowieka.

Msze św. z okazji Dnia Samorządu Terytorial-
nego odprawiane w skarżyskim Sanktuarium to 
tradycja, która trwa od początku powołania do 
życia powiatu skarżyskiego.

(jaki)

Kolejne medale Zdzisława Włodarczyka
W Toruniu rozegrano Mistrzostwa Polski Masters w Pięcioboju Klasycznym i Pięciobojach 

Rzutowych. Zdzisław Włodarczyk zdobył na nich złoty i brązowy medal.
Na wielobój rzutowy składają się następujące dyscypliny: oszczep, kula, dysk, młot 

i ciężarek. W wieloboju ciężarkowym złoty medal wywalczył Zdzisław Włodarczyk – 
5,45 kg – 13,57 m; 7,26 kg – 10,30 m; 9,08 kg – 8,65 m. Natomiast w wieloboju rzutowym 
w kategorii 80+ Zdzisław Włodarczyk zdobył medal brązowy – 3156 pkt (młot – 34,35 
m; kula – 7,08 m; dysk 22,33 m; oszczep – 15,32; ciężarek – 12,29 m)

Pod koniec czerwca w Olsztynie odbędą się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski.
(jaki)

Mamy awans do Lotto Superligi!
Szampanem od przewodniczącego rady miejskiej 

Krzysztofa Adamca i burmistrz Cezarego Błacha 
tenisiści stołowi Global Pharma Orlicz 1924 świętowa-
li awans do Lotto Superligi! 

– To jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Zre-
alizowaliśmy dziś nasze największe marzenie - znaleźć 
się w elicie krajowej. Teraz przed nami duże wyzwanie, 
ale jesteśmy przygotowani. Naszym celem będzie się 
utrzymać w Superlidze. Czekają nas zmiany, ale jesz-
cze za wcześnie o tym mówić. Dziś dziękuję wszystkim, 
którzy byli z nami i wierzyli w sukces - sponsorom, ki-
bicom, władzom, a przede wszystkim zawodnikom, 
bo to oni wykonali robotę - powiedział prezes klubu  
Maciej Glijer.

Puchar wręczył prezes Świętokrzyskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego Robert Janus, gratyfikację  
finansową przekazała radna sejmiku wojewódzkiego 
Agnieszka Buras. 

Najpierw suchedniowianie wygrali na wyjeździe 
7:3, choć tu akurat poszczególne pojedynki były za-
cięte i bardziej wyrównane, niż wskazuje wynik koń-
cowy. W rewanżu Global Pharma Orlicz 1024 potwier-
dził, że zasłużył na awans, wygrywając w swojej hali 
6:4. Decydujący o awansie punkt zdobył debel Jakub 
Perek/Daniel Bąk przy stanie 3:2.    (jaki)
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otwArcie MAuzoleuM w Michniowie

Zebrała się Rada Fundacji „Pomnik-Mauzoleum 
w Michniowie”

W dniu 7 czerwca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zebrała się 
Rada Fundacji Pomnik-Mauzoleum w Michniowie, która podsumowała miniony rok oraz 

nakreśliła plan pracy na 
rok 2021.

Spotkanie otworzył 
przewodniczący rady  
Tadeusz Bałchanowski, 
następnie prezes Stani-
sław Krogulec podsumo-
wał rok 2020 oraz nakreślił 

plany na rok 2021. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku będzie oficjalne otwarcie 
Mauzoleum, prawdopodob-
nie z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy i wicepre-
miera Piotra Glińskiego. 
Jak poinformował obecny na 
spotkaniu dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej Tadeusz Siko-
ra uroczystości w tym roku 
będą miały wyjątkowy charakter. W dniach 10-11 lipca w Kielcach i w Michniowie od-
będzie się sesja naukowa z udziałem ponad 30 naukowców. 12 lipca uroczystości roz-

poczną się o godzi-
nie 14.00 uroczystą 
Mszą Świętą, na-
stępnie głos zabiorą 
Marianna Wikło 
– świadek tragedii 
z 1943 roku, Prezy-
dent RP Andrzej 
Duda, wicepremier 
Piotr Gliński i mar-

szałek województwa Andrzej Bętkowski. Przed nabożeństwem Mauzoleum zostanie 
uroczyście otwarte.

13 lipca uroczystości będą miały charakter lokalny. O godz. 14.00 z udziałem mar-
szałka województwa odbędzie się uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której oso-
by zaangażowane w kultywowanie pamięci o tragedii mieszkańców Michniowa zosta-

 Pamięć i cześć 
Michniowie, Michniowie, wiosko ma rodzinna 
Otoczona lasem kraino nizinna 
Zniszczono Cię w niwecz, w ziemię Cię wdeptano 
Puszczono Cię z dymem i duszę wyrwano 
 Nie zważał na nic okrutny oprawca 
 Nie oszczędzał nikogo, ni dziecka ni starca 
 Był głuchy na jęki i krzyk konających 
 Wprowadzał bezbronnych do domów płonących 
Na oczach swych matek dzieci niewinne mordował 
Rozpaczą matki wielce się lubował 
Kiedy matka była u rozpaczy szczytu 
Dobijał ją wtedy, a oczy świeciły z zachwytu 
 Dzieci na konanie rodziców patrzyły 
 Na ich niemoc, bezradność oprawca nieczuły 
 Do swego celu dążyli nieustannie 
 Tylko wierzby szumiały przy rowach płaczące 
Z rozpaczy kwiaty więdły na łące 
Zboża na polach chyliły swe kłosy 
Słysząc jęki, wołania i rozpaczy głosy 
Pies rozpaczliwie na zgliszczach zawył 
 Którego faszysta gospodarzy pozbawił 
 Dopalały się na pogorzeliskach ciała 
 Dopalały się domy, ginęła wioska cała 
 Jednak istniejesz Michniowie kochany 
Po czasach okrutnych szybko odbudowany 
Podniosłeś się z ruin, żyjesz moja wiosko 
Żyjesz cicho, spokojnie, żyjesz tak „beztrosko” 
Tylko cienie dusz pomordowanych 
 Błąkają się po łąkach i polach obsianych 
 I proszą, wołają gorąco 
 Już nigdy więcej wojny, już nigdy więcej 
 My Michniowianie o Was pamiętamy 
Dla waszego uczczenia pomnik Wam stawiamy 
Stawia go cały naród, stawia cała Polska 
A przy nim zaśpiewamy „Jeszcze Polska......” 

Anna Noworycka

ną uhonorowane okolicznościowymi medalami. O godz. 
16.00 odprawiona zostanie Msza Święta. 

Kierownik Mauzoleum Ewa Kołomańska poinformo-
wała, że od otwarcia obiektu w dniu 8 maja zwiedziło go 
już ponad 2000 osób. Od września, o ile warunki epide-
miologiczne pozwolą, planowane są warsztaty i zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Rada jednogłośnie zdecydowała też o poszerzeniu 
jej składu. Do Rady weszli: dr Katarzyna Jedynak,  
dr Justyna Staszewska oraz Bartosz Bętkowski. 

Jacenty Kita
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nAsze DzieDzictwo

Zapraszamy na konferencję naukową

Dzień 2
11 lipca 2021 r. (niedziela), Mauzoleum Martyrolo-

gii Wsi Polskich w Michniowie
- 9.30 - dr Dorota Koczwańska-Kalita (Dele-

gatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach), 
Tadeusz Sikora (Muzeum Wsi Kieleckiej), Powi-
tanie uczestników i rozpoczęcie obrad.

- 9.45 - dr hab. Monika Tomkiewicz (Insty-
tut Pamięci Narodowej w Warszawie), Akcja od-
wetowa jako jedna z metod terroru stosowana 
przez Niemców w polskich wsiach  na terenie Wi-
leńszczyzny w latach 1942–1944 na przykładzie 
pacyfikacji wsi Pirciupie, Krapiwno, Olkieniki, Po-
łuknia i Święcany.

- 10.05 - Barbara Kościelny (Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie), Poza pamięcią. 
Zapomniane i nieznane zbrodnie OUN–UPA w kar-
packich powiatach województw lwowskiego i sta-
nisławowskiego.

- 10.25 - Krzysztof Bąkała (Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie), Jeśli zapomnę o Nich – ty 
Boże na niebie zapomnij o mnie. Formy upamięt-
niania ludobójstwa dokonanego przez nacjonali-
stów ukraińskich na ludności polskiej na przykła-
dzie działalności Muzeum Niepodległości.

- 10.45 - dr Renata Knyspel-Kopeć (Instytut 

Pamięci Narodowej w Warszawie), Obraz terroru 
na terenach wiejskich okolic Wołkowyska (1942–
1944) w świetle dokumentów procesu Feliksa 
Obuchowicza vel Stanisława Lisowskiego.

- 11.05 - Tomasz Bereza (Oddział Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Rzeszowie), Połowce w powie-
cie czortkowskim w latach 1939–1945. Pamięć 
o zbrodniach OUN–UPA na polskich mieszkań-
cach podolskiej wioski.

- 11.25 - Dyskusja
- 11.45 - Przerwa kawowa
- 12.05 - prof. dr hab. Wasyl Hułaj (Uniwersy-

tet Narodowy Politechnika Lwowska we Lwowie), 
Polska ludność wiejska dystryktu Galicja pod ko-
niec II wojny światowej: dekonstrukcja sowiec-
kiej i współczesnej ukraińskiej historiografii.

- 12.25 - Adam Kuź (Muzeum Stutthof w Sztu-
towie – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie), Ter-
minologia naukowego i publicystycznego opisu 
zbrodni dokonanych na ludności polskiej przez 
oddziały OUN/UPA w latach 1939–1945.

- 12.45 - dr Izabela Bożyk (Kieleckie Towarzy-
stwo Naukowe), Pacyfikacje wsi w regionie świę-
tokrzyskim w lokalnej pamięci i świadomości 
młodzieży kieleckich szkół średnich w 76. roczni-
cę zakończenia II wojny światowej.

- 13.05 - dr Dominika Siemińska, Michał No-
wak (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), 
Poszukiwanie ofiar totalitaryzmów jako wkład 
w upamiętnianie martyrologii wsi polskiej na 
dawnych terenach Rzeczypospolitej.

- 13.25 - dr Tomasz Andrzej Nowak (Mu-
zeum Regionalne im. Stanisława Sankowskie-
go w Radomsku), Zbrodnie wojsk niemieckich 
w wybranych wsiach powiatu radomszczańskie-
go w pierwszych dniach września 1939 r. i formy 
ich upamiętnienia.

- 13.45 - Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kie-
leckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie), Potrzeba pamięci – zmiany spo-
sobu upamiętniania wydarzeń historycznych.

- 14.05 - Dyskusja
- 14.25 - dr Dorota Koczwańska-Kalita (Dele-

gatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach), 
Tadeusz Sikora (Muzeum Wsi Kieleckiej), Za-
kończenie obrad i podsumowanie konferencji.

- 14.45 - Zwiedzanie Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich w Michniowie.
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane 

w II tomie Rocznika Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich. 

-Badania historyczne prowadzone przez pracowników Mauzoleum w Michniowie skupiają się na funkcjonowaniu ludności wiejskiej w niezwykle trud-
nych warunkach wojny i okupacji w latach 1939 – 1945. Popularyzacji i uporządkowaniu tej wiedzy służy IV konferencja naukowa „Wieś polska podczas II 
wojny światowej. Po pacyfikacji – losy i pamięć” organizowana przez Muzeum Wsi Kieleckiej i Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Tego-
roczne wydarzenie będzie poświęcone problematyce ofiar najokrutniejszych represji i ich losów, rzeczywistości po pacyfikacjach, procesie odbudowy spalo-
nych wsi. W centrum uwagi znajdzie się człowiek – świadek niemieckiego i sowieckiego okrucieństwa.  Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką organi-
zatorzy zdecydowali, że konferencja będzie dwudniowa. Znakomici polscy i zagraniczni historycy oraz muzealnicy zaprezentują swoje badania 10 i 11 lipca 
2021 r. w Kielcach oraz Michniowie – mówi dr Justyna Staszewska, sekretarz konferencji. 

Program konferencji - dzień 2. w Michniowie:

Szanowni Państwo
Chciałbym Państwa poinformować, że 28 maja 

2021 r. zawarłem z Panem Ryszardem Gliwiń-
skim, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Porozumienie dotyczące realizacji Programu Czy-
ste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych.

Dla wszystkich mieszkańców naszej gminy został 
uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, 
w którym możliwe będzie otrzymanie wszelkich in-
formacji dotyczących możliwości skorzystania z do-
tacji w ramach Programu. Odpowiednio przeszko-
leni pracownicy będą wspierali wnioskodawców 
w zakresie przygotowywania wniosków o dofinan-
sowanie, szczególnie pod kątem spełniania wyma-
gań określonych w Programie.

Punkt konsultacyjno–informacyjny zlokalizo-
wany jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Su-

chedniów przy ul. Fabrycznej 5, w pok. 212, czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 
– 15:00, a także pod numerem telefonu (41) 25 43 
186 wew. 52.

Pamiętajmy, że czyste powietrze to nasze wspól-
ne dobro, zapraszam więc wszystkich mieszkań-
ców do korzystania z pomocy jaką oferujemy Bene-
ficjentom Programu Czyste Powietrze.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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Wkrótce otwarcie ronda
W najbliższy poniedziałek 21 czerwca nastą-

pi oficjalne otwarcie ronda w Suchedniowie. 

–Wykonawca zakończył już prac budowlane, 
czekamy tylko na odbiór inwestycji przez nad-
zór budowlany – informuje burmistrz Cezary 
Błach. Nastąpi również podpisanie preumowy 
z marszałkiem województwa Andrzejem Bęt-
kowskim na modernizację 6,5 km odcinka dro-

gi nr 751 Suchedniów - Michniów.
Na tę chwilę z utęsknieniem czekają nie tylko 

kierowcy, ale także wielu mieszkańców Suche-
dniowa, dla których objazdy są bardzo uciążli-
we. 

Po oddaniu rodna wznowione zostaną pra-
ce związane z III etapem przebudowy ul. Po-
wstańców (potrwają do jesieni), rozpocznie się 
też przebudowa ul. Jodłowej.

(jaki)

inwestycje

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych 
Siedem zadań mających na celu wyłącz-

nie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, 
złożone przez Gminę Suchedniów w ramach 
naboru wniosków, znalazło się na liście reko-
mendowanej do dofinansowania.

Dofinansowanie planowane ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje na-
stępujące zadania:

- budowa przejścia dla pieszych na ul. Ko-
ścielnej w Suchedniowie - zakres obejmuje wy-
konanie przy SSP nr 3 przejścia z azylem, chod-
nika,

- przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 na 
ul. Fabrycznej w Suchedniowie - zakres obej-
muje przebudowę przejścia mieszczącego się 
przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Powstań-
ców 1863 r., wykonanie chodnika i nawierzchni 
jezdni na odcinku od ul. Powstańców 1863 r. do 
wysokości ulicy przy placu zabaw,

- przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 na 
ul. Fabrycznej w Suchedniowie - zakres obej-
muje przebudowę przejścia dla pieszych przy 
placu zabaw na ul. Fabrycznej, wykonanie 
chodnika i nawierzchni jezdni,

- przebudowa przejścia dla pieszych w msc. 
Ostojów gm. Suchedniów (przy kościele),

- przebudowa przejścia dla pieszych w msc. 
Ostojów gm. Suchedniów (przy szkole),

- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 

Kieleckiej w Suchedniowie (przy skrzyżowaniu 
z ul. Jasną),

- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 
Kieleckiej w Suchedniowie (przy kaplicy).

W ramach zadań na ul. Kieleckiej i w Ostojo-
wie planowane jest wykonanie przejść dla pie-
szych z azylem, chodników prowadzących do 

przejść, połączonych z istniejącymi chodnikami. 
W ramach wszystkich zadań planowane jest 
doświetlenie przejść dla pieszych oraz moder-

nizacja oświetlenia ulicznego.
Dla każdego zadania wnioskowano o dofi-

nansowanie w wysokości 200.000,00 zł.
Dodatkowo, na liście znalazło się także za-

danie złożone przez powiat skarżyski, dotyczą-
ce przejścia dla pieszych w ul. Bugaj w Suche-
dniowie (która jest drogą powiatową), gdzie 

ma zostać zainstalowany radarowy wyświe-
tlacz prędkości.
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nAsze Projekty

„CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE!”

Od początku czerwca ruszył cykl wycieczek or-
ganizowanych przez Suchedniowian dla … Su-
chedniowian: uczniów suchedniowskich szkół oraz 
przedstawicieli samorządu lokalnego. 

Wycieczki pod hasłem Cudze chwalicie? Poznajcie 

swoje! mają pokazać, jak wiele w swojej ofercie tu-
rystycznej ma Suchedniów i jak można to wykorzy-
stać. Do końca roku szkolnego odbędzie się łącznie 
8 wycieczek. Kolejne zaplanowane są na wrzesień, 
tak aby możliwość uczestnictwa miały klasy z każdej 
szkoły w naszej gminie. W sumie w projekcie weź-
mie udział 120 osób. 

Każda z tras wycieczkowych ma nieco inny prze-

bieg, jednak cel jest jeden – ciekawe i pożyteczne 
spędzenie czasu w sposób aktywny, kreatywny, bli-
sko natury. 

Co mogą zobaczyć, doświadczyć, czego dotknąć, 
posmakować i co mogą zrobić uczestnicy wycieczek? 

Propozycji jest wiele. Dla każdego coś miłego 
i … pożytecznego: poranna praktyka jogi na łące, 
chodzenie boso po trawie, a dla aktywnych - jazda 
konna. Dla miłośników zwierząt: spacery z alpaka-
mi i karmienie baranków kameruńskich. Dla cieka-
wych i ceniących zdrowy styl życia: zbieranie ziół, 
przyrządzanie i smakowanie herbatek ziołowych 

warsztaty gospodar-
stwie ekologicznym, 
wizyty w pasiece i opo-
wieści o pszczołach, 
relaks w domku do 
APITERAPII (tj. inhala-
cji powietrzem z ula). 
Są też ciekawe zajęcia 
twórcze z artystami 
ludowymi: malowanie 
drewnianych koników, 
warsztaty z rzeźby i wycinaki świętokrzyskiej, a tak-
że warsztaty w pracowni ceramicznej.

Wszystkie te atrakcje to ciekawa i wartościowa 
propozycja spędzania wolnego czasu, przygotowy-
wana indywidulanie, z uwzględnieniem potrzeb 
i zainteresowań uczestników – idealna dla grup 
szkolnych, kolonijnych, dla rodzin z dziećmi, ale tak-
że dla dorosłych. 

Jak mówią o sobie Suchedniowanie zrzeszeni 
w sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW. NATU-
RALNIE:  

Jesteśmy z Suchedniowa i lubimy tu być.
Kochamy to, co robimy i chcemy się tym dzielić.
Tworzymy partnerską sieć usług turystycznych 

SUCHEDNIÓW.NATURALNIE.
Kreatywnie, aktywnie, naturalnie – tak u nas 

spędzisz swój czas.

W projekcie Cudze chwalicie? Poznajcie swoje! 
swoją pasją dzielą się z innymi mieszkańcami Suche-
dniowa, pokazując, jak wiele ciekawych rzeczy moż-
na robić w wolnym czasie, nie wyjeżdżając specjal-
nie na drugi koniec Polski. 

Z drugiej strony idea tego typu wycieczek to po-
mysł na promocję gminy i lokalnych przedsiębior-
ców, którzy – jak się okazuje – mają wiele do za-
oferowania. Najlepszą promocją miasta, są przecież 
zadowoleni mieszkańcy, którzy znają i cenią jego 
walory, a zdobytą podczas wycieczek wiedzę, do-
świadczenia i wrażenia rozpowszechniają poza gra-
nice naszej gminy.  

Projekt Cudze chwalicie? Poznajcie swoje! to swe-
go rodzaju pilotaż. Ma pomóc budować ofertę tu-
rystyczną sieci Suchedniów Naturalnie dla nowych 

turystów spoza naszego miasteczka. Pierwsze wy-
cieczki pokazały, jak wiele radości daje dzieciom tak 
bliski kontakt z naturą, ale także o jak wielu lokal-
nych miejscach uczestnicy nigdy nie słyszeli. Dlate-
go tak ważne jest wyjście z inicjatywą najpierw do 
członków społeczności gminnej, a potem rozszerza-
nie jej dalej. 

Partnerzy sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW. 
NATURALNIE, którzy współpracują w projekcie to:  
•	 Agroturystyka	GreenVit	–	Sylwia El-Dursi,
•	 Ajurweda	dla	Zdrowia	–	Monika Ptak-Korbacz,
•	 Atis	 Alpakoterapia	 Suchedniów	 –	 Barbara  

Żuczek-Volonakis,

•	 Cytrynówka świętokrzyska - Cezary Grenda,
•	 Miejsko-Gminne	 Koło	 Pszczelarzy	 w	 Suchednio-

wie Kazimierz Rej i Henryk Dulęba, 
•	 Na polu u Kopra – Monika Szulik i Karol Po-

mocnik, 
•	 Ośrodek	Rozwoju	Kreatywnego	i	Turystyki	Konnej	

Ignacówka – Magdalena Sułek, 
•	 Rękodzieło	Ludowe	–	Włodzimierz Ciszek, 
•	 Lucyna i Andrzej Kozłowscy – artyści ludowi

Pełną ofertę sieci można znaleźć na stronie www.
suchendiownaturalnie.pl  

Projekt CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE! - 
oferta spędzania czasu wolnego i rozwoju zaintere-
sowań dla mieszkańców obszaru LSR w szczególności 
Gminy Suchedniów jest realizowany przez Stowarzy-
szenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność.

Honorowy patronat nad projektem objął Bur-
mistrz Miasta i Gminy Suchedniów – Pan Cezary 
Błach.                     Katarzyna Łopatka
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uroczystości nA wykusie

została msza w klasztorze ojców cystersów 
w Wąchocku, a po niej, defilada przed pomni-
kiem Ponurego.

Polana Wykus znajduje się w lasach siekie-
rzyńskich, między Wąchockiem a Bodzenty-
nem. W latach 1943-1945 stacjonowały tam 
oddziały Armii Krajowej. We wrześniu 1957 
roku byli żołnierze postawili kapliczkę z wize-
runkiem Matki Boskiej Bolesnej i pseudonima-
mi 137 partyzantów, którzy zginęli w czasie II 
wojny światowej. Od 1969 roku spotkania od-
bywają się w weekend najbliższy 16 czerwca, 
czyli dacie śmierci Jana Piwnika Ponurego. Nurt 
jest pochowany na polanie, takie było jego ży-
czenie. Jan Piwnik Ponury spoczywa w klaszto-

rze ojców cystersów w Wąchocku, gdzie w 1988 
roku odbył się jego powtórny pogrzeb po spro-
wadzeniu prochów z Wawiórki na Białorusi. 
Wykus, to miejsce szczególne dla wielu środo-
wisk, oficjalnie opiekę nad nim sprawują har-
cerze.

Jacenty Kita

Uroczystości patriotyczne na Wykusie
Uroczysko Wykus, miejsce obozowania par-

tyzantów Jana Piwnika Ponurego i Eugeniusza 
Kaszyńskiego Nurta po raz kolejny było miej-
scem spotkań osób upamiętniających żołnierzy 
Armii Krajowej. W sobotę 12 czerwca odbyły 
się główne uroczystości rocznicowe z udziałem 
m.in. przewodniczącego rady miejskiej Krzysz-

tofa Adamca, zastępcy burmistrza Dariusza 
Miernika i suchedniowskich leśników z nadle-
śniczym Piotrem Fitasem na czele.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadze-
nia pocztów sztandarowych oraz kampanii re-
prezentacyjnej świętokrzyskiej Policji na pola-
nę, następnie odegrano Mazurka Dąbrowskiego 
a przybyłych na uroczystości powitał Rafał 
Obarzanek, harcmistrz i prezes środowiska 
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 
Armii Krajowej Ponury-Nurt. Wśród gości byli 
m.in. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Ko-
niusz i marszałek województwa Andrzej Bęt-

kowski. Nie zabrakło kombatantów, 
przedstawicieli służb mundurowych, 
harcerzy.

Po nabożeństwie trzej policjanci 
otrzymali honorowe odznaki zasłu-
gi im. Jana Piwnika Ponurego. Przy-
znawane są od 30 lat funkcjonariuszom, którzy 

narażali życie dla obrony innych lub 
znacząco przyczynili się do poprawy 
bezpieczeństwa. W tym roku otrzy-
mali je trzej policjanci: starszy sier-
żant Stanisław Głogowiec, sierżant 
Daniel Adamski i sierżant sztabowy 
Krzysztof Kryś. Na odznace widnie-
je łaciński napis LAUS TIBI, co znaczy 
CHWAŁA TOBIE.

Marszałek Andrzej Bętkow-
ski przypominał, że kiedy pierwszy raz przy-
prowadził go na Wykus jego ojciec Bolesław, 
nie było jeszcze wymurowanej kapliczki.  

-W tym miejscu spotykałem się wielokrotnie z żoł-
nierzami Nurta i Ponurego. Dziś ich już nie ma, ale 
zadaniem służb mundurowych i samorządów jest 
podtrzymywanie pamięci o nich - podkreślił.

- Wykus, to szczególne miejsce także dla po-
licjantów - zaznaczył komendant wojewódz-
ki świętokrzyskiej policji, nadinspektor Jaro-
sław Kaleta dodając, że przecież Jan Piwnik 
był policjantem, a funkcjonariusze, którzy do-
stali odznakę, składają przysięgę wierności ide-

ałom, które przyświecały naszym poprzedni-
kom walczącym o wolną Polskę. To honor dla 
policjanta nosić taką odznakę, ale też trzeba 
w szczególny sposób na nią zasłużyć - powie-
dział.

W niedzielę 13 czerwca odbyła się dal-
sza część uroczystości. O 10.30 odprawiona 
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Oto nasi posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży
Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym 

świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać na-
uki kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w obecnej rzeczywistości 
w odniesieniu do swojego życia, 
do życia Twojej rodziny lub spo-
łeczności, w której mieszkasz? 

Z taką tematyką zmierzyli się 
w tym roku kandydaci na po-
słów Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Z przyjemnością informu-
jemy, że uczniowie SSP Nr 3, 
podopieczni Anity Sołkiewicz: Amelia Pałac, Julia Skokowska, Natalia Zawisza oraz Filip 
Obarski	otrzymali	mandaty	poselskie	XXVII	sesji	Sejmu	Dzieci	i	Młodzieży.

Agnieszka Buras w Radzie
W Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Święto-
krzyskiego marszałek Andrzej  
Bętkowski i wicemarszałek 
Renata Janik wręczyli nomi-
nacje członkom Świętokrzy-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego	 V	 kadencji.	 W	 jej	
skład weszli przedstawiciele 
marszałka, sejmiku, wojewody oraz sektora po-
zarządowego, w tym Agnieszka Buras, Radna 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Dzisiejsze spotkanie jest początkiem naszej 
współpracy, która mam nadzieję, będzie owocna 
i dzięki której podejmiemy wspólnie wiele inicja-
tyw w zakresie działalności pożytku publiczne-
go. Życzę Państwu energii do działania i powo-
dzenia w realizacji zadań – mówił marszałek  
Andrzej Bętkowski.

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego liczy 12 osób. Jej kadencja trwać bę-

dzie do 2024 roku. Rada ma prawo wyrażania 
opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. Konsultuje między 
innymi programy współpracy samorządu woje-
wództwa z sektorem pozarządowym, opiniuje 
projekty uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących zadań publicznych i sprawy zwią-
zanych z ustaleniem ich standardów. Udzie-
la także pomocy w przypadku sporów między 
organami administracji publicznej a organiza-
cjami pozarządowymi. Jednym z ważniejszych 
zadań Rady jest opiniowanie Strategii Rozwo-
ju Województwa.

III edycja PEPCOLANDII 
w TPD

Nie siedź w domu przed ekranem, sportu bądź 
aktywnym fanem - to hasło przewodnie pro-
jektu, realizowanego w TPD Suchedniów w ra-
mach programu Pepcolandia, którego stowa-
rzyszenie zostało beneficjentem już po raz 
trzeci. Działania ukierunkowane będą na rozbu-
dzanie sportowego ducha u dzieci oraz promo-
wanie zdrowego trybu życia. 

Projekt, który otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 5000 zł obejmuje organizację 
działań raz w tygodniu przez 11 tygodni:
- Tańczymy na wrotkach - Wyjazd do Disco-

wrotka w Kielcach
- Hop do góry - Wyjazd do Parku Trampolin
- Kto wyżej - Wyjazd na ściankę wspinaczkową 

w Kielcach
- Trochę wody dla ochłody - Wyjazd na basen do 

Nowin
-  Na dwóch kółkach zwiedzamy okolicę - 2 rajdy 

rowerowe po lokalnych okolicach
-  Wędrujemy - rajd pieszy po okolicznych szla-

kach
- Zdrowa rywalizacja - 2 wyjścia na halę spor-

tową połączone z  zawodami sportowymi 
z nagrodami

- „ Rolkowe szaleństwo” - zawody na rolkach 
z torami przeszkód z nagrodami

-  Obiegniemy miasto- minimaraton biegowy 
dookoła miasta z nagrodami dla najbardziej 
wytrwałych 
Dzieci z Integracyjnego  Ogniska TPD z pew-

nością nie będą się nudzić, a przy okazji spędzą 
aktywnie i zdrowo swój wolny czas. 

Julita Kabała

Dotacje dla TPD
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miej-

ski w Suchedniowie po raz kolejny otrzymało 
dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskie-
go oraz z Samorządu Województwa Święto-
krzyskiego na działalność statutową stowarzy-
szenia. 

Zadania o tytułach Akademia pozytywnych 
emocji oraz Działasz kreatywnie, myślisz po-
zytywnie na łączną kwotę 15.000 zł, zostaną 
przeznaczone na realizację codziennych za-
jęć w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym 
TPD, takich jak zajęcia sportowe, kulinarne, pla-
styczne, profilaktyczne i wiele innych,  ale tak-
że na organizację różnorodnych działań okazjo-

nalnych, takich jak np. wyjazdy wakacyjne, czy 
konkursy z nagrodami. 

W tym roku podopieczni TPD wyjadą m.in. do 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz 
do Ojcowskiego Parku Narodowego. Poza tym 
na uczestników będzie czekać wiele innych cie-
kawych atrakcji i wspólnych  inicjatyw. 

Julita Kabała



Gazeta Suchedniowska • czerwiec 202110

Suchedniowska
GazetaGazeta

w GMinie i okolicy

Porozumienie międzygminne podpisane
24 maja w Patio Miejskiego Centrum Kul-

tury w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele 
17 gmin z 4 powiatów północnej części woje-
wództwa świętokrzyskiego podpisali porozu-

mienie międzygminne Miejski Obszar Funkcjo-
nalny Miast Północy. 

-Jego celem jest wspólne ubieganie się o środ-
ki unijne z nowej perspektyw finansowej na lata 

2021-2027. Mam nadzieję, że to porozumienie 
i pozyskane środki finansowe pozwolą na rozwią-
zanie jak największej ilości naszych problemów 
i spełnić oczekiwania mieszkańców - powiedział 
po podpisaniu umowy burmistrz Suchedniowa 
Cezary Błach.

Gmina Skarżysko-Kamienna jako lider poro-
zumienia będzie reprezentowała strony w pro-

cesie przygotowania i opracowania niezbęd-
nych dokumentów do realizacji zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Miasta Północy w ramach per-

spektywy finansowej 2021-2027.
Porozumienie podpisali przedstawicieli 

17 samorządów, które tworzą Miejski Ob-
szar Funkcjonalny Miasta Północy. Są to 
gminy z powiatów: ostrowieckiego, sta-
rachowickiego, skarżyskiego, koneckiego 
(Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Bał-
tów, Bodzechów, Waśniów, Kunów, Stara-
chowice, Brody, Pawłów, Wąchock, Mirzec, 
Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, 

Bliżyn, Suchedniów, Końskie, Stąporków).
Przed złożeniem uroczystych podpisów na 

porozumieniu włodarze poszczególnych gmin 
podkreślali znaczenie zawiązanej współpracy.

Każda z gmin będzie określała kierunki naj-
ważniejszych dla siebie inwestycji, które będą 
realizowane w nowej perspektywie finansowej 

2021 – 2027. Są to przede wszystkim inwesty-
cje wpływające na rozwój przedsiębiorczości, 
inwestycje proekologiczne, rewitalizacja prze-
strzeni publicznej oraz budowa infrastruktury.

Jacenty Kita

Spis Powszechny 2021. Do kiedy 
trzeba się spisać?

Celem spisu powszechnego jest zebranie infor-
macji na temat stanu i struktury ludności, w kon-
kretnym momencie i na określonym terytorium. 
Tegoroczna edycja Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań rozpoczęła się 1 kwiet-
nia, a zakończy się 30 września br.
Spis powszechny 2021. Kto musi 
wziąć udział?

Obowiązkiem spisowym są objęte:
•	 osoby	 fizyczne	 stale	 zamieszkałe	 i	 czasowo	

przebywające w mieszkaniach, budynkach i in-
nych zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami na terenie Polski, osoby 
fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

•	 mieszkania,	 budynki,	 obiekty	 zbiorowego	 za-
kwaterowania i inne zamieszkane pomieszcze-
nia niebędące mieszkaniami;

Spis Powszechny 2021. Jak się spisać?
Osoby chętne do udziału w Spisie Powszech-

nym, mogą zrobić to w jeden z trzech sposobów:
•	 samospis internetowy - Należy uzupełnić 

formularz dostępny na stronie nsp2021.spis.
gov.pl, do której możemy zalogować się za po-
mocą profilu zaufanego, bankowości elektro-
nicznej lub przy użyciu numeru PESEL. 

•	 spis telefoniczny - Można spisać się także 
przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 279-99-
99.

•	 spis realizowany przez rachmistrzów - spis 
telefoniczny. Na terenie Gminy Suchedniów 
funkcję Rachmistrza pełnią: Pani Barbara 
Margas, Pani Angela Lewandowska, Pani 
Agnieszka Włodarczyk - Mazurek oraz Pani 
Renata Pacek.  Rachmistrzowie będą dzwonić 
z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie 
będą odwiedzać respondentów w domach
Ze wszystkimi pytaniami, zawartymi w te-

gorocznym spisie, można zapoznać się na stro-
nie Spisu.

Jednocześnie Gminne Biuro Spisowe w Su-
chedniowie informuje, że na terenie Urzędu 
Miasta i Gminy w Suchedniowie funkcjonu-
je wydzielone bezpłatne stanowisko kom-
puterowe do samospisu w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Miesz-
kańców do aktywnego udziału w Spisie Lud-
ności.
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Ruszył projekt „Urok Pasiaka. Tradycyjna tkanina świętokrzyska”
W warsztacie tkackim zlokalizowanym 

w starej stodole w Ściegi w dniu 22 maja ruszył 
projekt Urok Pasiaka. Tradycyjna tkanina święto-
krzyska, który będzie realizowany w okresie od 

maja do listopada 2021 r. Bierze w nim udział 
14 osób.

Warsztaty otworzyła Agnieszka Włodar-
czyk-Mazurek, koordynator projektu, na te-

mat tradycji tkackich w regionie świętokrzyskim 
mówiła dr Justyna Staszewska z Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Celami projektu jest: zachowanie i utrwalenie 
lokalnego, ginącego dziedzictwa - tkania pasia-

ków i innych tkanin na tradycyjnych krosnach, 
zainteresowanie i szacunek dla tej umiejętności 

w lokalnej społeczności, 
jej popularyzacja w wy-
miarze ponadregional-
nym, międzypokoleniowy 
transfer wiedzy i umiejęt-
ności oraz wzmocnienie 
lokalnej tożsamości kul-
turowej. 

W ramach projektu zo-
stanie zorganizowany 
cykl warsztatów z tkania 
na krosnach według uni-
kalnych, świętokrzyskich tradycyjnych wzo-
rów i technik. Mistrzem tradycji jest rękodziel-
nik  Beata Syzdół, która prowadzi warsztaty 
w swoim gospodarstwie w Ściegni koło Bo-
dzentyna (Ściegnia 45, 26-010 Bodzentyn), 
na własnych tradycyjnych krosnach tkackich. 
Uczestnicy warsztatów to m.in. młodzi artyści, 
młodzież i osoby dorosłe. Wszystkie etapy szko-
lenia będą filmowane i fotografowane. 

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa po-
wstałych tkanin oraz tkanin zabytkowych po-
chodzących ze zbiorów Stowarzyszenia Świę-
tokrzyskie Tkaczki w Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica w Suchedniowie oraz wydanie 
mini albumu z tkaninami.

Jacenty Kita
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Radosny Dzień Dziecka w przedszkolu
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziec-

ka suchedniowscy przedszkolacy tradycyj-
nie w kolorowym korowodzie przeszli ulicami  
Suchedniowa. Przebrane w ulubione posta-
cie, w towarzystwie opiekunów i rodziców, szli 

przez miasto pozdrawiając przechodniów. Na 
czele barwnego korowodu szła dyrektor pla-
cówki Grażyna Milanowicz.

To oczywiście nie była jedyna atrakcja tego 
dnia. Po zabawach ze swoimi paniami w salach 
udały się na plac przedszkolny, by obejrzeć baj-

kę pt. Trzy małe świnki w wykonaniu pracowni-
ków naszego przedszkola. 

Po mini spektaklu widzowie mogli zrobić so-
bie zdjęcie z aktorami oraz zachwycać się bań-
kami mydlanymi. Wszyscy świetnie się bawili 

i miło wspólnie spędzili czas. 
Na zakończenie tego wesołego i pełnego 

wrażeń dnia, każdy przedszkolak zabrał do 
domu słodki upominek.

(jaki)
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Dzień Dziecka na wesoło w „Jedynce”

1 czerwca uczniowie suchedniowskiej SSP 
Nr 1 spędzili na wesoło. Wszak tego dnia świę-

towano Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na 
wstępie dyrektor Zdzisław Wojnarski złożył 
życzenia uśmiechu i radości z każdego dnia, 
a później się zaczęło... 

Samorząd Jedynki przygotował stoiska z kon-
kursami i grami, przygotowano też pokazy ka-
rate i udzielania pierwszej pomocy.

Na sali gimnastycznej oraz na boiskach ze-
wnętrznych na uczniów czekały niemałe atrak-
cje. Były zajęcia edukacyjne, jak pokazy samo-
obrony i udzielania pierwszej pomocy. Wiele 
emocji wzbudził konkurs na najbardziej odlo-

towy kapelusz, można było się wykazać wie-
dzą przy rozwiązywania kalamburów i innych 
tego typu konkursów. Nagrody ufundowała 

Rada Rodziców.
Najmłodsi mogli korzystać 

z dmuchanych zjeżdżalni, 
które na ten dzień nieodpłat-
nie przywiozła firma Kajrox. 
Miejscowy hotel Paradiso 
podarował dzieciom pyszną 
pizzę, wydarzenia wspierało 
Bfoto Michała Barańskie-
go.

(jaki)
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NA ZDROWIE
W miodowej atmosferze

Kwiecień i maj nie rozpieszczał nas temperaturowo. 
Przyhamowany rozwój spowodował bardzo ograniczo-
ne możliwości pozyskania miodów z mniszka lekarskie-
go czy wielokwiatowego. Dopiero ciepło czerwcowych 
dni sprawiło, że można poczuć w pasiekach charaktery-

styczny zapach intensywnego rozwoju pszczół.  Aromat 
ten w połączeniu z zapachem przerabianego nektaru 
w plastrach pszczelich tworzą mikroklimat w przestrze-
ni ula, który może być wykorzystany do inhalacji dla 
osób mających problemy z górnymi drogami oddecho-
wymi. Na zdjęciach widoczny jest domek, w którego 
wnętrzu można poczuć wspomniane aromaty i usłyszeć 
szum pracy pszczół. Działanie ulowego powietrza od-
pręża nasz organizm. Najbardziej intensywne oddzia-
ływanie osiągamy poprzez wdychanie unoszącego się 
powietrza, gdy jesteśmy pochyleni nad otwartym ulem. 
W efekcie osoba korzystająca z uloterapii m.in. łagod-
niej odczuwa skutki zmęczenia fizycznego i psychiczne-
go. 

Okres miodobrania to czas, kiedy pszczelarze odskle-
piają komórki z miodem poszyte cienką warstwą dzie-

wiczego wosku. Szczególnie osoby mające problemy 
z dziąsłami czy innymi schorzeniami jamy ustnej mogą 
wykorzystać pozyskane odsklepiny, które żujemy wy-
sysając z wosku resztki miodu oraz śladowe ilości pro-
polisu /wosku nie spożywamy/. Osoby zainteresowa-
ne powinny osobiście skontaktować się w tej sprawie 
z pszczelarzem. Słoik odsklepin może również przyczy-
nić się do polubienia miodu przez tych, którzy rzadko 
sięgają po najsłodszy z produktów pszczelich. Warto 
nadmienić, że niejeden z grona niejadków po tej niety-
powej konsumpcji odzyskuje apetyt na jedzenie. Kolej-
nym wyższym stopniem wtajemniczenia jest konsump-
cja tzw. miodu sekcyjnego, czyli kawałków świeżego 
plastra pszczelego, w którym miód jest jeszcze zaskle-
piony w komórkach. W tym wypadku działanie ogólne 
jest bardzo podobne do powyższego, z tą tylko różnicą, 
że ilość miodu jest zdecydowanie większa. Miód w tej 
postaci od wieków był bardzo ceniony i nadal jest poszu-
kiwany u naszych wschodnich sąsiadów. 

Większości konsumentów miód znany jest w postaci 
płynnej /patoki/ która z czasem w wyniku krystalizacji 
osiąga stan stały /krupiec/. Proces ten jest różny czaso-
wo dla poszczególnych miodów odmianowych i nie ma 
wpływu na ich właściwości. Wydłużenie czasu krystali-
zacji można osiągnąć poddając miód procesowi kremo-
wania. Miód kremowany jest bardzo chętnie spożywa-
ny przez dzieci. Okazało się, że osoby mające problemy 
ze zgagą również mogą bez obaw spożywać miód w tej 
postaci. Krystalizacja ma wpływ na barwę miodu, któ-
ra w raz z upływem czasu zmienia się na zdecydowanie 
jaśniejszą.   

Powszechnie znamy wiosenny miód wielokwiatowy 
i mniszkowy lub późniejsze akacjowy i lipowy. Obecnie 
w wyniku upraw monokulturowych pszczelarze pro-
wadzący gospodarkę wędrowną mogą pozyskać miody 
odmianowe, o których do niedawna mało kto słyszał 
np. miód fasolowy. Miody odmianowe zyskały wielu 
zwolenników ze względu na specyficzne właściwości 
smakowe i prozdrowotne. Na temat gustów smako-
wych nie ma potrzeby dyskutować, konsumpcja miodu 
wpisuje się w ogólną profilaktykę. Jeżeli jednak konsu-
ment ma problemy zdrowotne dobór miodu nie powi-
nien być przypadkowy. Proponuję sięgnąć do bogatej 
literatury w tym zakresie. Ponad to Bogdan i Elżbieta 
Kędzia w książce „Zastosowanie miodu i ziół w tera-
pii” wykazali, że połączenie właściwości miodów i ziół 
daje o wiele lepsze efekty w leczeniu różnych jedno-
stek chorobowych, podobnie jak łączenie produktów 
pszczelich /miód, pyłek, propolis/, o których wspomina-
łem uprzednio. Proszę zwrócić uwagę, że miód bardzo 

dobrze współdziała z innymi produktami naturalnymi. 
Niezależnie od tego, warto pamiętać, że miód od naj-
dawniejszych czasów był i jest w coraz większym stop-
niu wykorzystywany w celach dietetycznych. 

Jednym z czynników charakterystycznych dla miodu 
jest jego aromat. Różnorodność zapachu i jego inten-
sywność zależy od źródła pochodzenia nektaru czy spa-

dzi. Zdarza się jednak, że miód ze względu na niewłaści-
we warunki przechowywania może pochłonąć zapachy 
np. kuchennych posiłków. Miód może również pochła-

niać wilgoć z oto-
czenia, co sprzyja 
zapoczątkowaniu 
procesu fermen-
tacji. Jeśli pojem-
nik z miodem jest 
szczelny i nie wy-
stawiony na dzia-

łanie promieni słonecznych, nie ma obaw co do zmiany 
naturalnego zapachu i właściwości.

Korzystając z okazji chciałbym nadmienić, że 
w czerwcu 1981 roku powstało nasze suchedniowskie 
koło. Od 40 lat pszczelarze czynią starania, aby zapew-
nić odbiorcom odpowiedniej jakości produkty pszczele.  
A przypomnę, że mamy możliwość pozyskania i zaofe-
rowania jednego z najbardziej cenionych miodów w na-
szym kraju - miodu ze spadzi iglastej. Z tą możliwością 
pozyskania miodu spadziowego bywa różnie, o czym 
przekonaliśmy się w roku ubiegłym, ale spadź jest po-
żytkiem pszczelim uzależnionym od konfiguracji wielu 
czynników. Miejmy nadzieję, że przed nami okres mio-
dobrania, który będzie satysfakcjonujący również dla 
konsumentów. Kończąc dziękuję pszczelarzom, którzy 
podobnie jak pszczoły wykonują mozolną pracę i bez 
wątpienia dokładają swoją cegiełkę do wspierania zdro-
wia z pomocą natury.

Kazimierz Rej

NA ZDROWIE – część III 
NA ZDROWIE to cykl artykułów w Gazecie Suchedniowskiej zainicjowany przez partnerów sieci usług SUCHEDNIÓW.NATURALNIE, adresowany do wszystkich, którzy chcą 

wspierać swoje zdrowie z pomocą natury. 
Autorem czwartego tekstu jest Kazimierz Rej – prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach, członek zarządu Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Suche-

dniowie, radny Rady Seniorów w Suchedniowie, partner sieci Suchedniów Naturalnie.  
Na terenie Gminy Suchedniów pszczelarze otaczają opieką ponad 1000 rodzin pszczelich. Mają w swojej ofercie nie tylko PYŁEK PSZCZELI, ale także inne wartościowe produkty 

pszczele, a od niedawna także …DOMEK DO APITERAPII.                  Zapraszamy do lektury!
www.suchedniownaturalnie.pl  

kontakt: mediateka@suchedniow.pl 

Kazimierz Rej i Henryk Dulęba przy pracy

Domek do apiterapii w pasiece Henryka Dulęby 

Odsklepiny

Odsklepiny
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W PrzedSzKolu

Dzień Patrona w przedszkolu samorządowym
Chciałbym bardzo, 
aby nawet na chwilę nie zgasła radość
na twarzach dzieci całego świata 

   Jan Paweł II
18 maja, w dniu urodzin Papieża Jana Paw-

ła II, nasze przedszkole obchodzi Dzień Patrona. 

Z tej okazji starszaki z gr. III przygotowały mon-
taż słowno-muzyczny poświęcony patronowi 
i zaprezentowały go dzieciom ze wszystkich 
grup. Przedszkolaki w tym dniu ubrały się na 
galowo oraz przyozdobiły swoje stroje kotylio-
nami w barwach papieskich. 

Uroczystość rozpoczął hymn przedszko-
la i poczet sztandarowy z gwardią papieską. 
Każda grupa przygotowała dla Jana Pawła II 
wiersz, piosenkę lub taniec. Pięciolatki chętnie 
wzięły udział w quizie pt. Kilka pytań o życiu  
Papieża.

Aby uczcić naszego pa-
trona, każda grupa zapaliła 
znicz pod pomnikiem Jana 
Pawła II, a dzieci z gr. III zło-
żyły również bukiet kwiatów. 
W obchody naszego święta 
zaangażowali się także ro-
dzice, którzy ze swoimi po-
ciechami wykonali prace 
plastyczne pod hasłem Jan 
Paweł II w oczach dzieci.

Nasze przedszkole jest 
dumne, że ma takiego  
patrona.

Anna Dziób
Magdalena Biskup
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Dzień Rodziny w przedszkolu
Mama i tata, to świat nasz cały.
Ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały.
To dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

Są takie dni w kalendarzu Przedszkola Samo-
rządowego, do których wszystkie dzieci przy-
gotowują się w sposób wyjątkowy i chciałyby, 
aby były one najpiękniejszymi dniami dla swo-
ich Rodziców - to Święto Mamy i Taty obcho-
dzone w ramach wspólnego Dnia Rodziny.

Podczas uroczystych grupowych wystę-
pów zaprezentowały wspaniałe programy 

artystyczne. Nie zabrakło wierszy i piose-
nek okolicznościowych, tańca oraz utworów 

muzycznych z towarzyszeniem 
przedszkolnej orkiestry.

Wszystkie występy zostały na-
grane dla kochanych Rodziców. 

Niespodzianka była bardzo udana a Rodzice nie 
kryli wzruszenia i podziwu dla swoich pociech. 
Dzieci przygotowały również własnoręcznie 
wykonane laurki i upominki.

W ten sposób przedszkolaki wyraziły swoją 
miłość, wdzięczność i szacunek swoim najbliż-
szym.

Przedszkole
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W Ostojowie na sportowo
W SSP w Ostojowie odbyła się Koresponden-

cyjna Świętokrzyska Mini-Olimpiada w Turnie-
ju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych dziewcząt 

i chłopców rocznik 2013 i młodsi pod patronatem 
marszałka województwa świętokrzyskiego.

Z uwagi na stan epidemiologiczny w naszym 
kraju, konkurencje rozgrywane były w formie 
korespondencyjnej. Odbywały się w sali gim-
nastycznej szkoły zgodnie z regulaminem i pro-

gramem zawodów. W programie zaplanowano 
zestaw zabaw sportowych: zakładanie kółek 
ringo na pachołki, tor przeszkód, skoki z piłką, 
bieg sztafetowy.

Głównymi organizatorami Świętokrzyskiej 
Mini-olimpiady są:
- Departament Edukacji, Sportu i Turysty-

ki Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego,

- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  
Kielce.

Współorganizatorzy:
- Zarządy Miejsko-Gminne oraz Powiatowe 

Szkolnego Związku Sportowego,
- Szkoły Podstawowe województwa święto-

krzyskiego.

Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa
W dniach 25-27 maja odbyła się Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa. 
W tegorocznej edycji startowało 334 zawodników z całego województwa. Wśród tak licznie 

startujących byli uczniowie z Trójki - Maria Bolechowska, Filip Plicner, Aren Ghazaryan, Bar-
tosz Krakowiak, Karen Ghazaryan, Mikołaj Szyszkowski i Miłosz Krakowiak. W kategorii 
klas 7-8 reprezentacja główna w składzie: Maria Bolechowska i Miłosz Krakowiak	 zajęła	 IV	
miejsce.              Gratulujemy!

Dzień Sportu  
w przedszkolu

W poniedziałek 31 maja obchodzi-
liśmy w naszym przedszkolu Dzień 
Sportu. Pogoda od samego rana była 
sprzyjająca, dlatego cała impreza od-
bywała się na placu przedszkolnym. 
Dla każdej grupy były przygotowane 
konkurencje i zabawy sportowe, do-
stosowane odpowiednio do wieku 
oraz możliwości. Zanim przystąpiły 
do konkurencji, każdy złożył uroczystą 
obietnicę, że będzie wykonywał zada-
nia wg zasad fair play, nie będzie pła-
kał, gdy coś się nie uda, a jednocze-
śnie, że będzie starał się wykonywać 
wszystko dokładnie i do końca. Dzieci 
miały możliwość sprawdzenia swoich 
sił w zwinności, szybkości, refleksie, 
a czasami nawet mogły wykazać się 
sprytem. Mogły również sprawdzić 
swoje umiejętności współpracy z ko-
legą i w grupie. Na zakończenie każ-
da grupa wiekowa z rąk pani dyrektor 
otrzymała pamiątkowy dyplom.

Justyna Bera
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u węDkArzy

Wędkarskie Mistrzostwa Polski Kolejarzy
Nad suchedniowskim zalewem, jednym 

z najlepszym do uprawiania wędkarstwa w Pol-

sce, w dniu 12 czerwca odbyły się 61. Wędkar-
skie Mistrzostwa Polski Kolejarzy z udziałem za-
wodników z klubów z Gdyni, Lublina, Krakowa, 
Poznania, Wrocławia i Skarżyska-Kamiennej. 

W zawodach, które odbyły się pod patrona-
tem burmistrza Suchedniowa, zmagało się 26 
zawodników, w tym cztery kobiety. Oto wyniki:

Kategoria kobiet
1. Irmina Piątek - Lublin
2. Irena Bielat – Wrocław
3. Dorota Jankowska – Wrocław
Kategoria mężczyzn
1. Eugeniusz Bartoszek - Gdynia
2. Tomasz Kutwin – Lublin
3. Jan Michalak – Gdynia
Drużynowo
1. Cargo Lublin
2. Izet Skarżysko-Kamienna

3. Cargo Wrocław
Najlepszy zawodnik – Euge-

niusz Bartoszek – złowił nie-
mal 8 kg ryb, suchedniowian 
Tomasz Kutwin występujący 
w zespole Cargo Lublin ponad 
5 kg. Tomasz Kutwin, który 
dawniej występował w drużynie 
narodowej kolejarzy i brał udział 
w Mistrzostwach Europy w Ho-
landii wspominał, że kiedyś w Mistrzostwach 
Polski startowało nawet 200. zawodników! 
Z rozrzewnieniem wspomina, że zawody trwa-

ły kilka dni, a zawodników na mistrzostwa de-
legowały zakłady pracy.

Stanisław Wolski, członek zarządu Sto-
warzyszenia Krzewienia Sportu i Turystyki 
Kolejarz, które było organizatorem zawodów 
pragnie podziękować burmistrzowi Suche-
dniowa za objęcie patronatu, działaczom koła 
PZW w Suchedniowie za pomoc organizacyjną, 
w szczególności Tomaszowi Kutwinowi, któ-
ry przygotował stanowiska. Podziękowania kie-
rują też do władz powiatu skarżyskiego.

Uczestnicy zawodów odwiedzili Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, co bę-

dzie dodatkowym atutem promującym miasto 
i gminę.

Jacenty Kita 



czerwiec 2021 • Gazeta Suchedniowska 19

Suchedniowska
GazetaGazeta

oliMPiADy sPecjAlne

Świętokrzyski Turniej Olimpiad Specjalnych Polska w Badmintonie

Burmistrz Cezary Błach uczestniczył 
w ceremonii otwarcia Świętokrzyskiego Turnie-
ju Olimpiad Specjalnych Polska w Badmintonie. 

W turnieju, który odbył się 7 czerwca w hali 
sportowej w Suchedniowie, wzięło udział 80 

zawodników z 13 klubów województwa świę-
tokrzyskiego.

Zawodnicy Tomasz Mocek i Rafał Mróz 
asystowali przy podniesieniu flagi Olimpiad 
Specjalnych podczas ceremonii otwarcia. Nie-
pełnosprawni sportowcy złożyli przysięgę Pra-
gnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech będę dzielny w swym wysiłku, po czym 
rozpoczęto rozgrywki. 

Celem imprezy jest m.in. popularyzowanie 
badmintona, jako sportu dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w Olimpiadach Spe-
cjalnych oraz stworzenie warunków do spor-
towej rywalizacji, jak również sprawdzenia 
poziomu możliwości zawodników z wojewódz-
twa świętokrzyskiego w badmintonie. Organi-
zatorami Świętokrzyskiego Turnieju Badmin-
tona byli: Klub Olimpiad Specjalnych Tacy sami 
oraz Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska-Świętokrzyskie.

W przeprowadzeniu turnieju pomagali wo-
lontariusze - działacze i zawodnicy klubu spor-
towego Orlicz Suchedniów. Zawody w Suche-
dniowie odbyły się dzięki wsparciu Powiatu 
Skarżyskiego oraz firm: Batmar, System S.C., 
Max,	Seven,	Maspol,	Vigo,	Ośrodek	Wypoczyn-
kowy Maria i Domowa Spiżarnia.

(jaki)
Zdjęcia: Marek Sikora
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Sukcesy badmintonistów seniorów
W dniach 5-6 czerwca w Jaworznie zostały 

rozegrane 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Seniorów w badmintonie. W zawodach rywa-
lizowało 240. uczestników, w tym zawodni-
cy i zawodniczki reprezentujący Suchedniów. 
W sumie zdobyli siedem medali. Najlepiej za-
grał Stanisław Wikło, który dwukrotnie sta-
wał na najwyższym stopniu podium. 

Suchedniów wzbogacił się o 3 złote, 3 srebr-
ne i jeden brązowy krążek. W tak trudnej sytu-
acji epidemicznej kraju jest to duże osiągnięcie 
suchedniowskiego sportu, a przede wszystkim 
wielkie osiągnięcie indywidualne naszych mi-
strzów. Nie powinny zaskakiwać  dobre wyniki 
dzieci i młodzieży, skoro mają takich nauczycie-
li. Brawo – mistrzowie powrócili. 

Wyniki reprezentantów Suchedniowa:
Kat. debel 35+
2. Karolina Olejarz/Dominika Cygan (AZ-

SUM Łódź)
Kar. mikst 35+
2. Karolina Olejarz/Rafał Jaskólski (Vic-

toria Domecko)
Kat. mikst 45+
2. Tomasz Stopa/Dorota Danielak (Ruch 

Piotrków Tryb.)
Kat. debel 50+
1. Marek Gałczyński/Tomasz Stopa
Kat. mikst 50+

3. Marek Gałczyński/Ewa Golańska (Gdy-
nia)

Kat. debel 55+
1. Stanisław Wikło/Zbigniew Przyjemski
Kat. mikst 55+
1. Stanisław Wikło/Maria Brzeźnicka 

(MKS Garwolin)
W mistrzostwach startowało więcej suche-

dniowianek, ale reprezentowały one inne klu-
by. I tak Joanna Fidos i Monika Kowalczyk 
wystąpiły w barwach Spartakusa Niepołomice, 
a Magdalena Koba Masovii Płock. Oto ich wy-
niki:

Kat. mikst 30+
3. Monika Kowalczyk
Kat. debel 45+
1. Magdalena Koba
Kat. mikst 50+
1. Magdalena Koba

Szymon Piasta

sPort - rekreAcjA

Trzecie miejsce młodych tenisistów
5 czerwca w Bilczy rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-

ków w tenisie stołowym. 

W zawodach rywalizowali najlepsi zawodnicy w tej kategorii wiekowej 
z województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Suchedniowski klub Global 
Pharma Orlicz 1924 miał dwóch swoich przedstawicieli, którzy spisali się 
bardzo dobrze. Wiktor Bober i Adam Gbiorczyk zajęli trzecie miejsce 
w grach podwójnych. W silnej stawce w grach pojedynczych, Wiktor wy-
walczył piąte miejsce, a Adam zakończył rywalizację w przedziale miejsce 
9-12. 

Gratulujemy!

Tytuł mistrzowski dla Wiktorii Dąbczyńskiej
W dniach 11-13 czerwca w Suwał-

kach zostały rozegrane Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Młodzieżowców 
w badmintonie. Bardzo dobry wy-
stęp zanotowała Wiktoria Dąb-
czyńska, która wywalczyła tytuł 
mistrzowski. Wiktoria w finale 
wygrała z Anną Dudą (Dwójka By-
tów) 2:0 (12, 9). Po drodze w półfi-
nale ograła rozstawioną z jedynką 
Zuzannę Parysz (Unia Bieruń) 2:0 
(14, 13). Druga reprezentantka Orli-
cza Aleksandra Pająk w ćwierćfi-
nale przegrała z Dudą i zakończyła 

rywalizację w przedziale miejsc 5-8.
Aleksandra grała jeszcze w deblu. Z partnerką Aleksandrą Gosz-

czyńską (SKB Suwałki) odpadły w ćwierćfinale, ulegając późniejszym 
wicemistrzom Polski Wiktorii Adamek (Ząbkowice Dąbrowa Górn.)/
Karolina Szubert (SKB) 0:2 (-15, -20). Zostały sklasyfikowane na miej-
scach 5-8.

Warto odnotować, że Wiktoria w Suwałkach zdobyła 41. medal na 
mistrzostwach Polski. Nasza multimedalistka po raz 24 zdobyła tytuł 
mistrzyni Polski, a tym samym ma w swojej kolekcji już 24 złote me-
dale!
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Awans rezerw Orlicza
Po kilkudziesięciu latach rezerwy Orlicza wywalczyły awans do wyższej 

klasy rozgrywkowej. Dzisiaj podopieczni trenera Rajmunda Kabały wy-
grali 3:2 mecz w Straw-
czynku z tamtejszą 
Spartą. Wygrana ta za-
pewniła awans biało-
niebieskim do klasy A, 
na dwie kolejki przed 
zakończeniem rozgry-
wek. Mało tego, suche-

dniowianie są na najlepszej drodze, aby zająć pierwsze miejsce w grupie 
I klasy B. W przyszłym sezonie tylko kielecka Korona będzie miała wyżej 
w rozgrywkach swoje rezerwy. Żaden inny klub nie będzie miał drugiej 
drużyny, wyżej niż w klasie B. 

Jak już wspomniałem będzie to pierwszy awans rezerw do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Ale do tej pory były to awanse z klasy C do klasy B. Jeszcze 
nigdy w historii klubu, rezerwy nie grały w klasie A. Gratulacje! 
Tabela
1.   Orlicz II     16  41 70–14
2.   ULKS Łączna     16  38 50–20
3.   Top-Spin     16  31 36–29

Porażka Orlicza w Busku
Piłkarze Orlicza przegrali w Busku-Zdrój z tamtejszym AKS 1947. 

W ostatnich czterech meczach była to trzecia porażka w stosunku 0:2. 
Wydaje się, że z piłkarzy uszło powietrze, od czasu gdy Czarni Poła-
niec zapewnili sobie awans do 3 ligi. Mało tego, jest to czwarte ko-
lejne spotkanie, w którym biało-niebiescy nie strzelają gola. A to już 
jest niepokojące. Pomimo niepowodzenia w dzisiejszym meczu, pod-
opieczni trenera Łukasza Ubożaka utrzymali trzecie miejsce w tabe-
li. Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki. W najbliższą 
niedzielę Orlicz zagra z Alitem Ożarów w Suchedniowie, a ligowe zma-
gania zakończy w Małogoszczy z Wierną.

AKS - Orlicz 2:0 (0:0)
1:0 Mateusz Janiec (53’)
2:0 Dorian Buczek (59’)
Skład: Oleksii Shram - Kacper Tumulec, Tihomir Cheneshkov 

(50’ Arkadiusz Krzymieński), Łukasz Boleń, Bartosz Pająk (88’ 
Paweł Witkowski) - Albin Jaworski (88’ Aleksander Dudek), 
Grzegorz Skarbek, Michał Cedro, Piotr Grzejszczyk - Andrzej 
Paprocki, Ernest Supierz (70’ Kacper Sikora)
Tabela
1.   Czarni Połaniec 36 83 94–35   26 5 5
2.   Moravia Morawica  36 71 74–39   21 8 7
3.   Orlicz Suchedniów 36 68 70–41   20 8 8
4.   Spartakus Daleszyce 36 64 65–46   20 4 12
5.   Granat Skarżysko-Kamienna 36 62 74–43   19 5 12
6.   GKS Nowiny 36 60 91–46   19 3 14
7.   AKS 1947 Busko-Zdrój 36 58 73–58   18 4 14
8.   Alit Ożarów 36 58 72–62   16 10 10
9.   GKS Rudki 36 55 60–53   15 10 11
10. Wierna Małogoszcz 36 54 77–68   16 6 14
11.  Star Starachowice 36 53 59–66   16 5 15
12.  Łysica Bodzentyn 36 50 55–57   15 5 16
13.  TS 1946 Nida Pińczów 36 49 50–54   14 7 15
14.  Neptun Końskie 36 47 58–56   13 8 15
15.  Olimpia Pogoń Staszów 36 45 49–70   13 6 17
16.  Naprzód Jędrzejów 36 32 42–75     9 5 22
17.  Lubrzanka Kajetanów 36 32 49–101     9  22
18.  Hetman Włoszczowa  36 31 50–79     8 7 21
19.  OKS Opatów  36 26 44–80     6 8 22
20.  Partyzant Radoszyce 36 19 29–106    4  25

Szymon Piasta

4.   Moravia II     16  28 41–24
5.   Sparta     16  26 39–34
6.   GLKS Fałków     16  20 30–36
7.   Politechnika Św.     15  17 32–21
8.   Futsal      16  14 28–42
9.   Płomień     15    5 15–47
10. KS Kamienna W.    14    3   6–80

Szymon Piasta
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Wędkarskie mistrzostwa koła wygrali… ojciec i syn
W sobotę 29 maja nad zalewem w Suche-

dniowie rozegrano zawody o mistrzostwo miej-

scowego koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w metodzie spławikowej. Rywalizacja trwała 
cztery godziny. Mistrzami koła w kategoriach 
senior i junior zostali… ojciec i syn.

Po sygnale trąbki, oznaczającym koniec za-
wodów, komisja obeszła wszystkie stanowi-
ska. Ryby ważono, a następnie wypuszczano 
je do wody. Łącznie złowiono 11,5 kilograma 
ryb, głównie płoci, choć trafiały się też leszcze, 
wzdręgi, lin i jaź.

Oto wyniki zawodów:
Seniorzy
1. Przemysław Fiślak (2410 gram)
2. Tadeusz Przygoda (1965)
3. Jarosław Serek (1910)

4. Bartosz Janus (1800)
5. Paweł Kowalik (795)
Juniorzy
1. Jakub Fiślak (690)

2. Antoni Adarczyn (460)
Nagrodę za największą rybę zdobył Domi-

nik Ciszewski, który złowił blisko półkilogra-
mowego jazia.

Na zakończenie mistrzostw koła było wspól-
ne ognisko dla uczestników.

(jaki)
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Dzień PAtronA w PrzeDszkolu

V Bieg Papieski

W czwartek 20 maja w ra-
mach obchodów Święta Pa-
trona Przedszkola Samorzą-
dowego – Jana Pawła II, na 
placu przedszkolnym odbył 
się V Bieg Papieski, w którym 
uczestniczyły przedszkola-
ki z naszego przedszkola, ich 
panie oraz dyrektor Grażyna 
Milanowicz. 

Pogoda w tym dniu do-
pisała, więc duch sportowy 

nie opuszczał nikogo. Nie miało znaczenia kto 
będzie pierwszy, ważna była dobra zabawa 
i wspaniały uśmiech na buziach sportowców. 
Dzieci w asyście swoich pań, rówieśników, do-
pingowane gromkimi brawami, w sprinterskim 
tempie, pokonywały wyznaczoną trasę. Na me-
cie czekał na wszystkich słodki upominek. 

Na zakończenie każda grupa otrzymała dy-
plom. Po odśpiewaniu piosenki Jesteś Kró-
lem, dzieci wraz ze swoimi paniami wróciły 
w radosnych nastrojach do przedszkola. Gra-
tulujemy bardzo naszym przedszkolakom oraz 
ich paniom za zaangażowanie oraz za odwagę 
i hart ducha.

Marta Miernik
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