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* wiele się dzieje u emerytowanych nauczycieli,
* aktywni Kreatywni,
* powstaje nowy film o pacyfikacji Michniowa,
* podsumowania u strażaków, wędkarzy i w michniowskiej Fundacji,
* wiele atrakcji na Dzień Kobiet oraz dodatek sportowy.

„Nie cyckają się z rakiem”
6 marca 186 pań po-

biegło w II Suchedniow-
skim Biegu Kobiet pod 
hasłem Nie cyckamy się 
z rakiem. Na starcie stanę-
ły panie nie tylko z woje-
wództwa świętokrzyskie-
go.

Czytaj na str. 18-19
Fotorelacja na str. 20

Konkurs recytatorski im. Emilii Peck

Szkoła Podstawowa nr 1 była organizatorem XII Międzyszkolne-
go Konkursu Ortograficznego im. Emilii Peck dla uczniów klas IV-
-VI z terenu gmin Suchedniów i Łączna.

Czytaj na str. 11

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i w siłę człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły 

radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej –
 Małgorzata Styczeń

Burmistrz Miasta i Gminy –
 Cezary Błach

Droga Krzyżowa ulicami miasta przeszła 
już po raz czwarty

18 marca już po raz IV ulicami Suchedniowa przeszła Droga 
Krzyżowa, którą zorganizowali Rycerze Kolumba. Wzięło w niej 
udział ponad tysiąc osób.

Czytaj na str. 2
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Dzień kobiet w Michniowie

Droga Krzyżowa ulicami miasta przeszła już 
po raz czwarty

18 marca już po raz IV 
ulicami Suchedniowa prze-
szła Droga Krzyżowa, którą 
zorganizowali Rycerze Ko-
lumba. Wcześniej w kościele 
parafialnym modlitwę odmó-
wił ks. Wojciech Marchew-
ka, trasę przedstawił Szymon 
Lech, a Wielki Rycerz Tade-
usz Barański powiedział: 

-Te 14 stacji, które przej-

dziemy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, to stacje nadziei. 
Później ponad tysiąc mieszkańców przeszło ulicami: Kościel-

ną, Bodzentyńską, Mickiewicza, E. Peck, Powstańców. Modlono 

się na każdej ze sta-
cji, jednym z lektorów 
był burmistrz Ceza-
ry Błach.

Krzyż między po-
szczególnymi stacja-
mi nieśli przedstawi-
ciele: Samorządowej 
Szkoły Podstawowej 
nr 1, Strzelców i Har-

cerzy, Diakoni Litur-
gicznej, Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 
3, Urzędu Miasta i Gmi-
ny, Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, 
Suchedniowskiej Kor-
poracji Samorządowej, 
Nadleśnictwa Suched-
niów, Chóru Kościel-

nego, Koła Różańcowego, 
Gimnazjum, Akcji Ka-
tolickiej, Kółka Różań-
cowego i Straży Honoro-
wej NSJ, Chóru Sonatina, 
przedstawiciele przedsię-
biorców i pracodawców.

Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowskak w i e c i e ń  2016 3

AktuAlności

I miejsce suchedniowskich nauczycieli - 
emerytów

Suchedniowska sekcja za-
jęła I miejsce (na 42. sekcje) 
w województwie w konkur-
sie pod nazwą Przeciwdziała-
my wykluczeniu społecznemu 
naszych seniorów organizo-
wanym przez Krajową Sekcję 
Emerytów i Rencistów Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 
Wykonana przez nich praca 

w postaci niemal stustronicowego albumu pojechała do Warszawy 
na finał centralny, którego wyniki powinniśmy poznać jeszcze przed 
świętami. W nagrodę otrzymali puchar oraz dyplom, który pokazany 
został podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet.

Album to efekt pracy zespołowej. Tekst do wstępu napisały Anna 
Pasek i Lucyna Wielechowicz, o stronę graficzną zadbały Danuta Ro-
kita, Danuta Grabowska oraz Teresa Franszczak.

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesu w Warszawie!
Jacenty Kita

Powstaje nowy film o pacyfikacji Michniowa
O ile pozwolą na to środki finan-

sowe, jeszcze w tym roku z inicjaty-
wy Muzeum Wsi Kieleckiej, powstanie 
nowy film opowiadający o pacyfikacji 
Michniowa przez hitlerowców. Nosi on 
tytuł Anioł pana Józefa. Jego reżyserem 
i scenarzystą jest Dorota Kosiorkie-
wicz, zdjęcia mają być kręcone latem. 

–Kanwą filmu są losy Józefa Du-
paka, świadka pacyfikacji, który cu-
dem uniknął śmierci. Stał już w szere-
gu osób do rozstrzelania, ale wówczas 
jeden z Niemców spojrzał na jego ręce, 
powiedział, że są bardzo zniszczone 
i spracowane, nie mogą więc należeć 
do partyzanta. Tak więc ręce ocaliły 
mu życie – mówi Ewa Kołomańska, historyk z Mauzoleum. Historia 
pana Józefa oparta jest na wspomnieniach jego córki, pani Kazimiery 
Grzywacz. Jej relacja została nagrana i znajduje się w zasobach archi-
walnych Mauzoleum.

Jacenty Kita

Wiosenne naprawy dróg i ulic
Przyszła wio-

sna, więc rozpo-
częte zostały prace 
związane z cząst-
kowymi remon-
tami i naprawami 
dróg i ulic w gmi-
nie. –Równiarka 
już wykonała prace 
na Kaczce, Szelejto-
wie, na ul. Szerokiej, 
Źródłowej i Harcer-

skiej oraz od ul. Koszykowej do Krzyżki i Ostojowa. To samo zrobi-
my na ul. Partyzantów, Świerkowej i na Stokowcu za torami. Ponadto 
masą na zimno poprawimy stan ul. Powstańców, Leśnej i Stokowiec – 
mówi zastępca burmistrza Dariusz Miernik.

(jaki)

Kazimiera Grzywacz Wszystkim, którzy w trudnych chwilach 
dzielili z nami smutek i żal 

uczestnicząc w ostatniej drodze naszego ukochanego 
Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka 

Ś.P. Franciszka Reka 
składamy serdeczne podziękowania

Rodzina
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AktuAlności

Autobus energetyczny dotarł do Suchedniowa
Mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania 

zmianom klimatu 8 marca 2016 r. zawitało do Suchedniowa. Cen-
trum to znajduje się w au-
tobusie miejskim, który zo-
stał wyposażony w modele, 
makiety, tablice prezen-
tujące najnowocześniej-
sze rozwiązania w zakresie 
efektywności energetycz-
nej.

Zwiedzający mogli się 
dowiedzieć m.in. tego, z ilu 

butelek składa się polar, 
ile energii można za-
oszczędzić przy wymia-
nie żarówki, czy też ile 
wody można zaoszczę-
dzić wymieniając ciek-
nący kran.

Głównym celem 
kampanii jest zwiększe-
nie świadomości spo-
łecznej na temat przy-
czyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby 
im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do 
podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu 
w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokal-
nym środowisku.

(jaki)

IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 
w Badmintonie

W suchedniowskiej hali 
w dniach 19-20 marca odby-
ły się IV Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych w Bad-
mintonie, których organi-
zatorami byli Świętokrzyski 
Związek Badmintona oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Su-
chedniów. W tegorocznych zmaganiach o tytuł Mistrzów Polski Służb 
Mundurowych udział brało 109. zawodników. 

Wśród zaproszonych gości, na otwarciu obecni byli: Poseł na 
Sejm RP Maria Zuba, Wicewojewoda Andrzej Bętkowski, Święto-
krzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Przewodniczący IPA 
Artur Niedbała, Komendant Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca 

Pracy Jacek Sabat, Szef Sekcji 
Łączności i Informatyki Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Kielcach mjr Jacek Kozakow-
ski, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kieleckiego Jan Cedro, 
Starosta Skarżyski Jerzy Żmi-
jewski, Komendant Powiatowy 
Policji w Skarżysku-Kamiennej 

nadkom. Piotr Zalewski, Dyrektor Liceum Akademickiego Korpusu 
Kadetów w Łysej Górze ks. płk dr Marek Wesołowski, Naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Starostwie Po-
wiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wojciech Lesiak, Wicepre-
zes Świętokrzyskiego Związku 
Bokserskiego Marek Cichoń-
ski, Prezes Stowarzyszenia Bie-
gacz Świętokrzyski Jacek Wia-
trowski. Ceremonię otwarcia 
uświetnił występ Formacji Ta-
necznej AXIS pod kierunkiem 
Kasi Moskal.

W niedzielę turniej podsu-
mował Stefan Pawlukiewicz – 
główny sędzia zawodów, nagrody wręczali: wicewojewoda Andrzej 
Bętkowski, starosta Jerzy Żmijewski, burmistrz Cezary Błach, pre-

zes świętokrzyskiego oddziału 
PZBad. Zbigniew Wojciechow-
ski, zastępca komendanta powia-
towego policji Dariusz Dębow-
ski, przedstawiciel WKU Kielce 
mjr Jacek Kozakowski.

Honorowy patronat nad 
Mistrzostwami objął Minister 
Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji Mariusz Błaszczak, 
a także Wojewoda Świętokrzy-
ski Agata Wojtyszek, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, Starosta Powiatu 
Skarżyskiego Jerzy Żmijewski, 
Parlamentarny Zespół ds. Roz-
woju Badmintona, Wojewódzki 
Sztab Wojskowy w Kielcach, Pol-
ski Związek Badmintona.

Paulina Pedryc
Więcej zdjęć na: www.suchedniow.pl

Wiosenne porządki czas zacząć
Na terenie miasta rozpoczęły się 

wiosenne porządki. –Wykonują je pra-
cownicy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, w którym dodatkowo, w ramach 
prac interwencyjnych, zatrudnionych 
zostało pięć osób – wyjaśnia zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik.

Raz w tygodniu 
opróżniane są wszyst-
kie kosze na terenie 
miasta. Posprzątany 
został m.in. teren nad 
rzeką za kościołem 
(niestety, dzień później 
znów pojawiły się śmie-
ci, co widać na zdjęciu), na Stokowcu, skrzyżowaniu ul. Żeromskiego 
z E. Peck, wokół cmentarza.

Dodajmy, że również Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki na 
całym odcinku posprzątał drogę z Suchedniowa do Bodzentyna.

Jacenty Kita

Wszystkim sołtyskom i sołtysom, a także wspierającym ich 
Radom Sołeckim z okazji ich Święta życzymy dobrych pomysłów, 
sukcesów w ich realizacji, szacunku i uznania mieszkańców oraz 
osobistej satysfakcji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Styczeń

Burmistrz Miasta i Gminy
Cezary Błach
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W dalszej części wystąpił 
zespół Michniowianie w skła-
dzie: Teresa Przeorska – kie-
rownik zespołu, Szczepan 
Królikowski – kierownik mu-
zyczny, Kazimiera Koprow-
ska, Anna Wilkosz, Bogusła-
wa Kowalik, Edyta Stępień, 
Barbara Zbroja, Renata Dę-

bowska, Teresa Góźdź oraz Bogdan Jasiński.
Następnie wystąpił zespół wokalny Sonatina pod kierunkiem 

Urszuli Piasty – Kuszewskiej. Piękne, melodyjne utwory śpiewa-

ły: Małgorzata Lech, Anna Salwa, Małgorzata Sroczyńska, Joanna 
Kubicka, Marta Borek-Cholewa, Anna Sułek, Renata Wikło, Beara 
Wilkowska, Agnieszka Maślak, Anna Działak, Teresa Malczyk, Jo-
lanta Łutczyk, Anita Gajda oraz Renata Kuszewska.

Na koniec panowie złożyli paniom życzenia, wręczyli kwiaty, a ca-
łość uzupełnił słodki poczęstunek.

Jacenty Kita

z PrAc rADy Miejskiej

Dzień Kobiet w Michniowie
7 marca w Centrum 

Kształceniowo – Integra-
cyjnym w Michniowie 
odbyło się spotkanie na 
okoliczność wigilii Dnia 
Kobiet. Na spotkanie poza 
grupą kilkudziesięciu pań 
przybyli również burmistrz 
Cezary Błach oraz jego za-
stępca Dariusz Miernik 

z małżonkami oraz rad-
na Małgorzata Kuszewska 
i dyrektor Kuźnicy Andrzej 
Karpiński. Organizatorzy, 
w imieniu których przyby-
łych powitał Zenon Juch-
niewicz, zadbali o ciekawą 
oprawę artystyczną. 

Najpierw wierszyki 

okolicznościowe recy-
towali wychowanko-
wie świetlicy środowi-
skowej przygotowani 
przez Sylwię Garbalę 
oraz Grażynę Kozieł. 
Byli to: Paulina Stę-
pień, Karolina Stępień,  
Michał Zbroja, Adam 

Synowiec, Maciej Stankiewicz, Oskar Paź, Jakub Więckowski, 
Krzysztof Głuszek, Michał Przeorski. Uzupełnieniem części recyta-
torskiej były wiersze  w wykonaniu Jacka Kwietnia.
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P o D su M o wA n i e  w  Fu n DAc j i

Fundacja Mauzoleum podsumowuje 
i planuje

7 marca w Michniowie odbyło się jak co roku zebranie Fundacji 
Pomnik Mauzoleum podsumowujące działalność zarządu za rok 2015. 

Przybyli na nie: 
Andrzej Jankowski, 
Stanisław Krogulec 
– kierownik Mauzo-
leum, Janusz Karpiń-
ski – dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej, zastęp-
ca burmistrza Dariusz 
Miernik, radna Mich-
niowa Małgorzata Ku-
szewska, sołtys Ali-

cja Mańturz, Maria Wikło, ks. Stanisław Picheta oraz członkowie 
Fundacji: Stanisław Durlej, Leszek Bukowski, Krzysztof Pikulski  
i Andrzej Kutwin.

Pod nieobec-
ność prezesa Fundacji  
Alfreda Domagalskie-
go zebranie poprowa-
dził sędzia Jankowski. 
Najpierw sprawoz-
danie z działalności 
zarządu za 2015 rok 
złożył S. Krogulec. 
Kierownik mówił m.in. o postępie w pracach budowlanych przy no-
wym obiekcie, planach na rok 2016 (m.in. przygotowanie końcowe-
go scenariusz wystawy), pracach dokumentacyjnych wśród żyjących 
osób pamiętających tragedię Michniowa z 1943 roku, aktualizacji wy-
stawy Gdy płonęło niebo i ziemia. Ze sprawozdania wynika, że w ubie-
głym roku do Michniowa zawitało 33.741 turystów (nie uwzględnio-
no osób odwiedzających to miejsce w weekendy oraz poza godzinami 
pracy Mauzoleum). 

Po złożeniu sprawozdania komisji rewizyjnej przez K. Pikulskie-
go rozpoczęła się dyskusja.
Świadkowie odchodzą…

Dr Leszek Bukowski z kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej 
zaproponował, aby więcej środków finansowych przeznaczyć na głów-
ny cel statutowy. –Biologia jest nieubłagana, świadkowie odchodzą, 
a my mamy upamiętniać i dokumentować tę zbrodnię – mówił. Od-
nosząc się do tego Stanisław Durlej przypomniał, że gdy w 1978 roku 
ogłoszono konkurs, wpłynęło na niego 203 prace. Na spotkaniu po 20. 
latach żywych pozostało 7 osób piszących te wspomnienia. Jak zauwa-
żyła Maria Wikło, w Michniowie dotychczas żyje 12 osób – świadków 
pacyfikacji. Stanisław Krogulec zasugerował, aby jakość nagrań była 
bardzo dobra, gdyż wówczas uda się je wykorzystać w nowej siedzibie 
Mauzoleum. 

Co dalej z inwestycją?
Dyrektor MWK Janusz Karpiński szerzej odniósł się do realizo-

wanej od kilku lat inwestycji. 
W planach na rok 2016 i 2017 na inwestycję jest zarezerwowane po 

1,5 mln złotych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. To za mało, aby zakończyć prace budowlane i związane z nową 
ekspozycją. Powstał więc pomysł, żeby owe 3 mln pokazać jako wkład 
własny do wniosku w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (potrze-
ba jeszcze 17 mln złotych), ale w międzyczasie zmienił się regulamin, 
który wykluczył jednostki samorządu terytorialnego (MWK podlega 
Marszałkowi Województwa). Stąd, jak zaznaczył J. Karpiński, MWK 
skierowało list do nowego ministra o zmianę zapisów w regulaminie, 
który poparli m.in. parlamentarzyści Maria Zuba i Krzysztof Lipiec. 
–Czekamy na odpowiedź – dodał dyrektor.

Przypomnijmy, że zaraz po wojnie w odbudowanej wsi powsta-
ła kaplica, niewielki pomnik, w miejscowym Domu Rolnika założo-
no izbę pamięci. Inicjatywa budowy Mauzoleum została wysunięta 
w 1979 roku przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce. Komitet Organizacyjny Budowy Mauzoleum powołano 
w 1984 roku, kamień węgielny wmurowano natomiast w 1989 roku. 
W roku 1993 na terenie wsi stanął nowy pomnik Pieta Michniowska, 
zaś cztery lata później oddano do użytkowania Dom Pamięci Naro-
dowej. Od 1999 roku Mauzoleum w Michniowie pozostaje pod opieką 
Muzeum Wsi Kieleckiej, od roku 2008 stanowi natomiast oddział tego 
Muzeum. Obecna budowa według projektu Mirosława Nizio realizo-
wana jest od 2010 roku.

Budowla ma 160 metrów długości, 14 szerokości, a jej wysokość 
sięga 15 metrów. Punktem 
wyjścia dla projektantów 
była bryła świętokrzyskiej 
chałupy. W mauzoleum 
ten podstawowy moduł 
jest zwielokrotniony i po-
wtarzany. Ciąg brył koja-
rzy się z kolejnymi klat-
kami filmu, czy szkicami 
pokazującymi stopniowy 

rozpad. Chaty na początku ciągu są zamkniętymi bryłami. Kolejne 
moduły są coraz bardziej ażurowe, ekspresyjnie porozcinane i otwar-
te, jak spalone szkielety budynków. Łącznie jest ich 11.

Jacenty Kita

Biblioteka w Mauzoleum
Chyba mało kto 

wie, że w Mauzoleum 
w Michniowie funk-
cjonuje biblioteka, 
w której gromadzone 
są książki dotyczące 
m.in. pacyfikacji wsi 
polskich w latach II 
wojny światowej, sa-
mej wojny, a także 
najnowszej historii 
Polski, w tym działalności Solidarności. 

–Chcieliśmy pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury na stwo-
rzenie prawdziwej biblioteki historycznej, jednak nasz wniosek w 2015 
roku nie został zaakceptowany. Mimo to, ze zbiorów które mamy, 
mogą korzystać zainteresowani w godzinach naszej pracy, po wcze-
śniejszym telefonicznym uzgodnieniu – mówi historyk z Mauzoleum 
Ewa Kołomańska.

(jaki)
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A k t y w n e  s P o ł e c z e ń s t wo

Aktywni „Kreatywni”
Od września 2013 rok w Suchedniowie działa Klub Seniora Kre-

atywni. Aktywnie zaangażowanych w jego działalność jest około 20. 
osób, czasem więcej, czasem mniej. Mamy okazję jego członków spo-
tykać ze swym stoiskiem m.in. podczas wydarzeń kulturalnych orga-
nizowanych przez Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica.

Czym zajmują się nasi senio-
rzy? Okazuje się, że pole ich zain-
teresowań jest szerokie. 

- Wspólnie organizujemy 
warsztaty plastyczne, bierzemy 
udział w konkursach organizo-
wanych przez Kuźnicę np. Wiel-
kanocnym. Dużą uwagę przywią-
zujemy do aktywności ruchowej, 
organizując wspólne spacery. Or-
ganizujemy spotkania z ciekawy-
mi ludźmi – opowiada prezes klu-
bu Danuta Rokita. I wymienia 

m.in. spotkanie z suchedniowską podróżniczką Marią Fudalą, któ-
ra poprzez przekaz multimedialny zabrała seniorów do Azji. Jerzy 
Frątczak wystąpił na pogadankach historycznych, podczas których 
pokazywał mapy ówczesnej osady Suchedniów z okresu powstania 
styczniowego. Andrzej Sasal mówił o genealogii, zaś z Anną Pasek 
członkowie klubu przeszli szlakiem Gustawa Herlinga – Grudzińskie-
go, słuchając ciekawej opowieści o pisarzu. 

A. Pasek po-
prowadziła rów-
nież pogadanki 
o Janie Gajzlerze 
oraz Emilii Peck.

Aktualnie 
przy pomocy urzę-
du miasta seniorzy 
napisali wniosek 
o dofinansowanie 
swej działalności 
pod tytułem Nie 
zostajemy w tyle 
– Seniorzy bliżej 
Europy. –O ile pozyskamy dotację, planujemy zorganizować zajęcia 
z języka angielskiego dla początkujących, warsztaty fotograficzne, ale 
też wyjazdy do filharmonii i teatru oraz na basen – mówi pani prezes 
i apeluje do suchedniowskich seniorów o to, aby aktywnie włączyli się 
w działalność klubu. Naprawdę warto! Członkowi klubu spotykają się 
w każdy wtorek w sali nr 40 suchedniowskiej Kuźnicy w godzinach od 
16.00 do 18.00.

Jacenty Kita

ny udział w projektach organi-
zowanych przez Fundacje Oran-
ge. Najmłodsi poznają, jak można 
zbudować coś od podstaw (kar-
mik, kwietnik, różnorodne deko-
racje świąteczne). Dużym projek-
tem świetlicowym było wykonanie 
akwarium, który nauczył dzieci 
pracować w grupie. Wszystkie ryb-
ki, wodorosty, raki, żaby, żółwie, 
ośmiornice, koniki wodne zostały 
zrobione własnoręcznie.

Ponadto na świetlicy wyko-
nywane są prace techniczne, pla-
styczne, dzieci uczone są jak spę-
dzać bezpiecznie wolny czas, 

prowadzone są zajęcia 
komputerowe, przed-
stawiające ww. urzą-
dzenie jako służące nie 
tylko do gier, ale także 
jako źródło nauki, za-
bawy, wyszukiwania 
informacji, tworzenia 
filmów, czy też prezen-
tacji multimedialnych.

Zadaniami świetli-
cy są m.in. wzmocnienie więzi z rodziną, szkołą, środowiskiem lokal-
nym wraz z kulturą i tradycjami, rozwój kultury osobistej, poprawa 
sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, czy też 
pomoc w radzeniu sobie z problemami życiowymi, kryzysami.

(jaki)

W małej świetlicy wiele można
Od kilku lat w Michniowie funkcjonuje Świetlica Środowisko-

wa prowadzona przez Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg w Suchednio-
wie. -Jest to zorganizowana działalność opiekuńczo-wychowawcza, 
pozwalająca na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od za-
jęć szkolnych dzieci i młodzieży – mówi Sylwia Garbala, która wraz 
z Grażyną Kozieł jest opiekunką świetlicy. -Celem działalności świe-
tlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci 
i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych po-
staw społecznych, prowadzone są zajęcia edukacyjne i profilaktyczne 
– dodaje pani Sylwia.

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą podopieczni świetlicy biorą czyn-

„Mostkowianki” na warsztatach

16 marca w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych od-
były się Wielkanocne Warsztaty, na których uczniowie wykonywali 

różnorodne dekoracje, kury, kurcza-
ki, pisanki oraz kolorowe koszyczki 
i zajączki.

Warsztaty wzbogacił występ ze-
społu Mostkowianki, który zaprezen-
tował uczniom wiele ludowych pio-
senek o wiośnie i Wielkanocy. Panie 
z zespołu pokazywały również, jak 
wykonać Wielkanocne palmy, któ-
re  razem z dziećmi wyczarowywały 
z bazi i kwiatów. 

(jaki)

Danuta Rokita, prezes Klubu Seniora 
Kreatywni

Jedna z seniorek, Lucyna Wielechowicz, podczas II 
Suchedniowskiego Biegu Kobiet
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Kabaret „Pigwa Show” wystąpił dla pań

Niemal dwie setki pań 6 marca przybyło do suchedniowskiej 
Kuźnicy na wydarzenie zatytułowane  Dzień Kobiet w Kuźnicy zor-
ganizowane przez ośrodek oraz burmistrza Cezarego Błacha. –Tym 
koncertem chcemy podkreślić rolę, jaką odgrywacie w naszym ży-
ciu – zwrócił się do zebranych dyrektor Andrzej Karpiński. A bur-

mistrz Cezary Błach 
składając życzenia 
podzielił się reflek-
sją: - Nasze zadania 
na najbliższy rok, 
to niesienie miłości. 
Świat bez Was byłby 
jak świat bez kwia-
tów.

Część artystycz-
ną wieczoru mu-
zyczno-kabaretowe-

go rozpoczął bardzo dobrym występem 
suchedniowski wokalista Kamil Brzo-
za, który zaśpiewał m.in. Dni których 
nie znamy Marka Grechuty, Śniadanie 
do łóżka Andrzeja Piasecznego, Wybacz 
zespołu I.R.A. Gwiazdą wieczoru był ka-
baret Pigwa Show, czyli Genowefa Pigwa 
z Napierstkowa, w rolę której od 40. już 
lat wciela się Bronisław Opałko. Towa-
rzyszył mu Jan Kozłowski, akompaniu-
jący artyście podczas występu na flecie 
poprzecznym oraz saksofonie. Trzeba 
przyznać, że mimo upływu tylu lat na 
scenie, kłopotów zdrowotnych i osobi-
stych, pani Gienia siłą swego głosu i jako-

ścią występu potwierdziła swą klasę. 
Program miał dwie części. Pierwsza kabaretowa, na wesoło. Było 

wiele odniesień do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. 
Druga część występu miała charakter poetycko – muzyczny, 

z elementami nostalgii. Jedną z piosenek artysta zadedykował swej 
koleżance ze studiów, obecnie mieszkance Mostek, Barbarze Her-
man. Drugą, do której słowa napisał Adam Ochwanowski, Ryszar-
dowi Miernikowi.

Na zakończenie włodarze naszego miasta w osobach burmistrza 
Cezarego Błacha oraz zastępcy burmistrza Dariusza Miernika, 
a także dyrektora Andrzeja Karpińskiego wspólnie z Genowefą Pi-
gwą zaśpiewali pełną optymizmu piosenkę Do gwiazd, choć rola su-
chedniowskich wokalistów ograniczyła się do La, la, la, la, la.

Jacenty Kita

Powstał Klub Filmowy
W Suchedniowskim Ośrod-

ku Kultury zaczął działać Klub 
Filmowy, który prowadził będzie  
Tomasz Juchniewicz, miłośnik 
filmu, prowadzący Dyskusyj-
ny Klub Filmowy przy MCK 
w Skarżysku-Kamiennej, prele-
gent w WDK w Kielcach. –Chcę, 
aby jego działalność miała luź-
ną formułę, abyśmy poznawali 
historię kina i filmu. Spotkania 
będą w każdy piątek o godzinie 
17.00 według formuły: prelek-
cja – seans – dyskusja – mówi 
pan Tomasz.

(jaki)

Zapraszamy młodych recytatorów
Informujemy, iż eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Małego 

Konkursu Recytatorskiego Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, od-
będą się 25 kwietnia w S.O.K. Kuźnica, o godzinie 12:00. Zgłoszenia 
prosimy przesyłać do 20 kwietnia, drogą mailową lub na adres: Suche-
dniowski Ośrodek Kuźnica, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów.

Dalszy etap, eliminacje rejonowe, odbędą się 4 maja o godzinie 
11:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawo-
wych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy 
placówkach i instytucjach kultury.
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Spotkanie nauczycieli seniorów
Dwie okoliczności skłoniły zarząd suchedniowskiej Sekcji Emery-

tów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego do zorganizowa-
nia spotkania, do jakiego doszło w gościnnym przedszkolu 12 marca. 
To Dzień Kobiet oraz zbliżające się Święta Wielkiej Nocy. Około 30. 
seniorów powitała prezes sekcji Lucyna Wielechowicz, a wśród gości 

byli: przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń, burmistrz 
Cezary Błach, prezes oddziału miejskiego ZNP Małgorzata Opala, 
dyrektor przedszkola Zofia Dulęba oraz prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Suchedniowa Helena Krzysztofek. Przybyli też seniorzy z Łącz-

nej, Gozdu, Kielc.
Po śniadaniu wiel-

kanocnym informację 
z pracy sekcji w 2015 
roku przedłożyła prezes. 
Seniorzy – pedagodzy, 
a do sekcji należy 74 oso-
by, rok ubiegły spędzili 
aktywnie. Zorganizo-

wali Dzień Kobiet dzięki pomocy Przemysława i Małgorzaty Działa-
ków, uczestniczyli w rajdzie seniorów, odbyli wycieczki do Warszawy 
i Wilanowa. Rokrocznie wiele osób wyjeżdża do sanatoriów nad mo-
rzem i w górach, na tur-
nusy wakacyjne również. 
W 2015 roku sześć osób 
uhonorowanych zostało 
Złotą Odznaką ZNP za 
półwieczną działalność 
w związku. Byli to: Anna 
Pasek, Marianna Cie-
ślik, Elżbieta Lańczyk, 
Krystyna Leśniewska, 

Krystyna Obarska i Zdzisław Włodarczyk. Wiele osób zaangażowa-
nych jest w działalność charytatywną m.in. przy świetlicy parafial-
nej i w klubie seniora. Nasza sekcja zajęła I miejsce w województwie 

w konkursie pod nazwą Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu 
naszych seniorów organizowanym przez Krajową Sekcję Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego (szerzej na str. 3). 

Ten rok również zapowiada się atrakcyjnie. W planach m.in. 
udział w I Świętokrzyskiej Spartakiadzie Seniorów, III Rajdzie Świę-
tokrzyskim Seniorów ZNP w Sandomierzu, wycieczki do Zakopanego 
i Sandomierza.

Jednak jednym z najważniejszych sukcesów roku ubiegłego, było 
uzyskanie stałej siedziby sekcji, która dzięki wsparciu burmistrza i dy-
rektora gimnazjum Zdzisława Wojnarskiego znalazł się właśnie w tej 
placówce oświatowej.

Później głos zabrał burmistrz Cezary Błach deklarując pomoc 
w codziennej pracy m.in. poprzez udział gminy w programie Latar-
nicy mającym poszerzyć umiejętności komputerowe osób starszych. 
Burmistrz złożył również życzenia oraz wręczył paniom kwiaty.

Jacenty Kita

Dzień Kobiet w Mostkach
Panowie sprawi-

li miłą niespodziankę 
mieszkankom Mostek 
na okoliczność Dnia 
Kobiet. Najpierw zor-
ganizowali wyjazd au-
tokarem na koncert ka-
baretu Pigwa Show do 
suchedniowskiej Kuźni-
cy. Później w Wiejskim 

Domu Kultury podjęli je na okolicznościowym spotkaniu, a w imie-
niu organizatorów życzenia złożył Krzysztof Szczygieł, zaś burmistrz 
Cezary Błach i zastępca burmistrza Dariusz Miernik obdarowali pa-
nie kwiatami.

Organizatorami spotkania byli: sołtys Jacek Uba i rada sołec-
ka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mostek z prezesem Michałem  
Hermanem, radny Waldemar Krogulec oraz Wiejski Dom Kultury.

(jaki)
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i Berezów) oraz problemy 
kadrowe. W 2015 roku aż 20 
razy mimo alarmu, jednost-
ka nie wyjechała do akcji, 
z braku obsady pojazdu – po 
prostu strażacy byli w pracy, 
a jest ich za mało, dla zapew-
nienia pełnej mobilności. 
Podobny problem występuje 
np. w gminie Łączna, gdzie 
niejako w zastępstwie nasi strażacy interweniowali 18 razy.

Najważniejszym celem zebrania był wybór nowego zarządu na 
lata 2016-2020, który tworzyć 
będą: Wiesław Sufin – pre-
zes, Andrzej Sufin – naczel-
nik, Jan Lasocki – zastępca 
naczelnika, Maciej Miernik – 
skarbnik, Paweł Więckowski 
– sekretarz oraz członkowie 
Michał Janduła i Wiesław 
Sufin. W skład komisji rewi-
zyjnej weszli: Bartosz Mag-

dziarz – przewodniczący oraz Paweł Lasocki i Piotr Głosek.
Jacenty Kita

u  s t r A ż A kó w

Nowy zarząd OSP wybrany
12 marca w strażackiej remizie odbyło się po pięcioletniej kaden-

cji zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszej jednostki OSP. Wśród 
zaproszonych gości byli: wicewojewoda Andrzej Bętkowski, prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP, burmistrz Cezary Błach, jego zastępca 
Dariusz Miernik, radny Paweł Słoma, przedstawiciel komendy po-
wiatowej PSP bryg. Michał Ślusarczyk.

Zebranie otworzył i przewodniczył mu prezes jednostki Wiesław 
Sufin. Na początku, ze względu na konieczność wyjazdu na kolejne 
spotkanie, głos zabrał A. Bętkowski przybliżając zebranym założenia 
kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Dodał, że na przełomie wrze-
śnia i października tego roku odbędzie się zjazd powiatowy strażaków 
– ochotników, w maju 2017 roku zjazd wojewódzki, zaś ogólnopolski 
jesienią przyszłego roku.

Później sprawozdanie z działalności zarządu złożył W. Sufin. Jed-
nostka aktualnie liczy 18. druhów. W 2015 roku strażacy z Suchednio-
wa brali udział w 84. akcjach ratowniczo – gaśniczych, z których 51 
to pożary, 32 miejscowe zagrożenia, 1 alarm był fałszywy. Najczęściej 

do akcji wyjeżdżali: Piotr 
Sufin, Paweł Więckowski, 
Łukasz Sufin, Piotr Gło-
sek, Karol Miernik, Wie-
sław Sufin, Paweł Lasoc-
ki, Paweł Kozieł, Bartosz 
Magdziarz i Michał Jan-
duła. 

Później sprawozdanie 
finansowe złożył druh To-

masz Bujnowski, zaś komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolu-
torium druh Paweł Więckowski. 

W dyskusji przewijało się kilka wątków. Od lat problemem jest 
stan i jakość samochodów strażackich. Ciężki wóz bojowy Jelcz ma… 
42 lata! Samochód Ford, wykorzystywany przede wszystkich do wy-
padków, wymaga pilnego remontu. Wiele zastrzeżeń budzi estetyka 
samej remizy, która ostatni remont i malowanie przeszła w… 2002 
roku. Z codziennych problemów strażacy narzekali na sprawność hy-
drantów (w szczególności na obszarach wiejskich, na ul. Stokowiec 

Nowy zarząd OSP w Ostojowie

20 marca strażacy z OSP w Ostojowie wybierali nowy zarząd. Na 
zebranie przybyło 19. dru-
hów oraz goście w osobach 
wicewojewody Andrze-
ja Bętkowskiego, burmi-
strza Cezarego Błacha oraz 
przedstawiciela KP PSP  
Dariusz Wojdat.

Zebranie poprowadził 
Grzegorz Babiarz, a spra-
wozdanie zarządu z pracy za 
2015 rok złożył prezes Marek 
Malicki. W ubiegłym roku 
druhowie z Ostojowa uczestniczyli w 37. akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, w tym 8 na terenie gminy Łączna. –To więcej, aniżeli wiele jed-
nostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
– podkreślił później prezes Bętkowski. Burmistrz Cezary Błach po-
dziękował strażakom za dotychczasową dobrą współpracę licząc zara-
zem na nią także w przyszłości.

Najważniejszym punktem był wybór nowego zarządu, który na 
najbliższe pięć lat tworzyć będą: Marek Malicki – prezes, Mateusz 
Mik – wiceprezes – naczelnik, Mikołaj Mik – zastępca naczelnika, 
Piotr Nitkowski – sekretarz, Sławomir Mik – sekretarz oraz Piotr 
Kuszewski i Robert Pałgan – członkowie.

Jacenty Kita
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Suchedniowski Sport

Finały II Powiatowego
Turnieju Badmintona

W czwartek, 17 marca w suchedniowskiej hali 
sportowej odbył się finał II Powiatowego Tur-
nieju Badmintona. Organizatorem turnieju 
była Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 
oraz UKS Olimp. Ogółem w rozgrywkach fi-
nałowych i eliminacyjnych wystartowało 143 
zawodniczek i zawodników z pięciu szkół po-
wiatu skarżyskiego. Po zakończeniu rywaliza-
cji nagrody wręczała dyrektor „Trójki” Izabela 
Głowala-Działak. Końcowe wyniki (pierwsze 
szóstki):

Dziewczęta U-9:
1. Alicja Więckowska     SP 3
2. Patrycja Bator              SP 3
3. Emilia Zubińska            SP 3
4. Amelia Stępnik            SP 3
5. Aleksandra Markiewicz SP 3
6. Zuzanna Spych            SP Ostojów
Chłopcy U-9:
1. Patryk Potkański         SP Ostojów
2. Tymoteusz Obara       SP Ostojów
3. Jakub Stępnik              SP Ostojów
4. Kacper Zegadło           SP 3
5. Piotr Cieślak                  SP Ostojów
6. Wiktor Niemczyk        SP Ostojów
Dziewczęta U-11:
1. Joanna Więckowska    SP 3
2. Maria Obara                 SP Ostojów
3. Aleksandra Kurek       SP Zalezianka
4. Karina Kazarjan           SP Ostojów
5. Urszula Markiewicz      SP 3
6. Zofia Obara                   SP Ostojów
Chłopcy U-11:
1. Łukasz Zolbach            SP Ostojów
2. Szymon Turski             SP Ostojów
3. Igor Słoma                     SP 3
4.Wiktor Michta               SP 1
5. Mikołaj Wykrota         SP Łączna
6. Mateusz Mirek            SP Ostojów
Dziewczęta U-13:
1. Julia Pajek                     SP 1
2. Julia Pająk                      SP Zalezianka
3. Weronika Zięba             SP Ostojów
4. Karolina Kurek               SP Zalezianka
5. Aleksandra Pawlukiewicz       SP 1
6. Aleksandra Szumielewicz       SP 3
Chłopcy U-13:
1. Andrzej Pięta                 SP 1
2. Dawid Piwowarczyk     SP 1
3. Mateusz Iwan              SP Ostojów
4. Bartłomiej Januchta    SP Ostojów
5. Piotr Sipika                    SP Ostojów
6. Ksawery Miernik          SP Ostojów

Morawica, 20 marca
Moravia - Orlicz Suchedniów 1:2 (0:1)
0:1 Słoń Mirosław (32’)
1:1 Bęben Bartłomiej (55’)
1:2 Świtowski Karol (80’)
Orlicz: Ścisłowicz - Bator, Górecki, Notzel, Si-
kora (70’ Marek Banaczkowski) - Rzeszowski, 
Świtowski, Moskal (62’ Maciej Banaczkow-
ski), Jarząb - Słoń (87’ Kaczmarski), Galus 
(67’ Mądzik).
Orlicz postarał się o niespodziankę, mało tego 
o sensację wygrywając w Morawicy z Moravią. 
Gospodarze to wszak liderzy klasy okręgowej 
i nawet ta porażka zostawia ich na pierwszym 
miejscu. Tak więc udał się rewanż biało-niebie-
skich za jesienna klęskę w Suchedniowie (0:6 
- przyp. red.). Dzisiejsze spotkanie przebiegało 
pod dyktando miejscowych, a Orlicz nastawił 
się na kontry. Jak się okazało była to słuszna 
decyzja trenera Dariusza Góreckiego. Po jed-
nej z takich akcji Mirosław Słoń oddał strzał 
na bramkę Moravii, piłka po drodze odbiła się 
od obrońcy i wpadła do siatki. Gospodarze 

Sensacyjna wygrana biało-niebieskich

Na zdjęciu kadra Orlicza, w drugim rzędzie od lewej strony: Rafał Lasota (wiceprezes), Dariusz 
Górecki, Michał Ścisłowicz, Mateusz Ubysz, Mirosław Słoń, Mateusz Sikora, Paweł Jarząb, Da-
niel Kaczmarski; pierwszy rząd, od lewej strony: Marek Banaczkowski, Michał Bator, Krzysztof 
Rzeszowski, Karol Świtowski, Maciej Nowak, Robert Notzel, Piotr Mądzik, Emil Naszydłowski 
(prezes). fot. Zbigniew Biber.
Kadra:
bramkarze: Michał Ścisłowicz (1982), Mateusz Ubysz (1998), Oleksandr Zubacha (1986)
obrońcy:  Dariusz Górecki (1978), Szymon Gryz (1977), Paweł Jarząb (1990), Mateusz Sikora 
(1997), Michał Bator (1991), Daniel Kaczmarski (1985), Robert Notzel (1992)
pomocnicy/napastnicy: Krzysztof Rzeszowski (1990), Maciej Nowak (1990), Marek Banaczkow-
ski (1992), Maciej Banaczkowski (1990), Karol Świtowski (1998), Kamil Moskal (1991), Łu-
kasz Tuśnio (1995), Mirosław Słoń (1978), Grzegorz Skarbek (1985), Piotr Grudniewski (1994), 
Piotr Mądzik (1999), Przemysław Sułek (1991), Mariusz Galus (1993), Paweł Działak (1997), 
Mariusz Graba (1997), Dawid Flantowicz (1999), Filip Czerwiński (1998), Bartłomiej Obara 
(1997), Krystian Matla (1998), Damian Kita (1998), Daniel Lasota (1997).

Kadra Orlicza - wiosna 2016

dość szybko mogli doprowadzić do remisu, ale 
nie wykorzystali rzutu karnego, kiedy piłka tra-
fiła w poprzeczkę.

Po zmianie stron obraz gry wiele się nie zmie-
nił, z tym, że Moravia doprowadziła do remi-
su. Orły grały jednak dalej swoje i po akcji 
Krzysztofa Rzeszowskiego z Karolem Świtow-
skim, ten ostatni strzelił gola na wagę trzech 
punktów. Piłkarze Moravii mieli swoje okazje, 
między innymi słupek i poprzeczka ale ich nie 
wykorzystali, podobnie jak Orlicza. Najważ-
niejsze, że trzy punkty pojechały do Suche-
dniowa.

Suchedniowianki Wiktoria Dąbczyńska i Iza-
bela Pajek, zawodniczki Orlicza reprezentują 
Polskę w Mistrzostwach Europy Juniorów do 
lat 17 w badmintonie.
Występy zaczęły od gier w drużynie. Po wygra-
niu z Cyprem i Chorwacją, niestety w decydu-
jącym meczu Polska przegrała z Niemcami i 
odpadła w fazie eliminacji.

Wiktoria i Iza na ME
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Po dłuższej przerwie zawodnicy Olimpii pod-
jęli treningi. Co prawda w ograniczonym za-
kresie, ponieważ na pełną działalność sekcja 
nie posiada funduszy. Trener Ryszard Niemiec 
postanowił przygotować grupkę zawodników i 
zabrać ją na zawody w Bodzentynie, które zo-
staną rozegrane w najbliższą sobotę. Być może 
jest to pierwszy krok do reaktywowania tej 
dyscypliny w Suchedniowie i klubu Olimpia, 
który wychował wielu medalistów mistrzostw 
Polski. Przypominam, że właśnie minęło 13 
lat, kiedy Izabela Niemiec zdobyła złoty medal 
w Halowych Mistrzostwach Świata Juniorów, 
a Urszula Niemiec brązowy w Mistrzostwach 
Europy Juniorów (oba krążki w drużynach Pol-
ski).

W sobotę, 12 marca rozegrano IV Okręgowe 
Zawody Łucznicze Dzieci i Młodzików o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. 
Po dłuższej przerwie wzięło w nim udział dwo-
je reprezentantów suchedniowskiej Olimpii. 
Podopieczni Ryszarda Niemca po kilku wcześ-
niejszych treningach spisali się na miarę swo-
ich możliwości. Do rywalizacji przystąpiło 53 
zawodników z sześciu klubów, a sędzią głów-
nym był R. Niemiec.
Natalia Kłys strzelała w kategorii dzieci starsze 
i był to bardzo dobry występ, ponieważ zajęła 
trzecie miejsce z wynikiem 529 punktów. Był 
to drugi rezultat w jej roczniku. Jakub Reli-
dzyński zajął 8. miejsce z wynikiem 397 pkt., 
co w jego roczniku było piątym wynikiem. W 
zawodach nie mogła uczestniczyć Zosia Obar-
ska, która jednak będzie się przygotowywać do 
mistrzostw województwa świętokrzyskiego, 
które zostaną rozegrane za dwa tygodnie w 
Jędrzejowie.

II

Suchedniowski Sport

Olimpia 
znowu strzela

W Łącznej rozgrywany jest cykl turniejów dla 
uczniów szkół gimnazjalnych. Rywalizujące 
drużyny walczą o Puchar Dyrektora Gimna-
zjum w Łącznej. Pisałem już o szczypiorni-
stach, teraz kolei na piłkarzy nożnych. Pod-
opieczni Jolanty Soja-Swajdo i Waldemara 
Piasty zajęli drugie miejsce, do zwycięstwa 
zabrakło jednej bramki!
Wyniki:
Suchedniów - Łączna  4:1 (Patryk Ślusarczyk 
3, Mateusz Tumulec)
Suchedniów - Kostomłoty   3:3 (Patryk Ślusar-
czyk, Mateusz Tumulec, Maciej Sroczyński)
Łączna - Kostomłoty 1:5
tabela:
1. Gimnazjum Kostomłoty   4     8:4
2. Gimnazjum Suchedniów  4    7:4
3. Gimnazjum Łączna           0    2:9
Skład naszej drużyny: Patryk Ślusarczyk, Ma-
teusz Tumulec, Kacper Gałczyński, Mateusz 
Ślusarczyk, Jakub Babiarz, Karol Kamiński, 
Maciej Sroczyński, Michał Hutnikiewicz.

Drugie miejsce 
gimnazjalistów

W niedzielę, 6 marca w Suchedniowie biegały 
kobiety, o czym już pisałem, natomiast męż-
czyźni wybrali się do Radomia, gdzie rywalizo-
wali w IX Biegu Kazików o Puchar Prezydenta 
Miasta. Bieg główny na dystansie 10 kilome-
trów ukończyło 975 uczestników, w tym Su-
chedniowianie:
111. Magdziarz Gerard (M 30 - 46) - 39,32
125. Żmijewski Robert (M 30 - 55) - 40,08
266. Mochocki Karol (M 30 - 96) - 44,14

Biegali w Radomiu

W Łącznej został rozegrany II Turniej Piłki 
Ręcznej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w 
Łącznej. W zawodach wzięła udział drużyna 
z suchedniowskiego Gimnazjum. Nasza mło-
dzież musi mówić o pechu, ponieważ każdy 
z zespołów odniósł zwycięstwo i o kolejności 
decydował stosunek bramek, który suchednio-
wianie mieli najgorszy i to im przypadło trzecie 
miejsce.
Wyniki:
Masłów - Łączna 10:13
Masłów - Suchedniów 21:17
Suchedniów - Łączna 19:17
Tabela:
1. Masłów           2      31-30
2. Łączna            2      30-29
3. Suchedniów    2      36-38
Podopieczni Michała Piasty i Waldemara Pia-
sty zagrali w składzie: Ślusarczyk Mateusz, 
Ślusarczyk Patryk, Ślusarczyk Kacper, Garbala 
Adam, Tumulec Mateusz, Tusznio Karol, Stan-
do Kacper, Sroczyński Mateusz, Tabiszewski 
Klaudiusz, Kulawik Kacper.

Grali szczypiorniści 
z gimnazjum

W Łącznej odbyły się kolejne zawody gimna-
zjalne, tym razem był to Turniej Piłki Siatko-
wej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu 
Szkół w Łącznej. Tradycyjnie rywalizowały 
uczennice z Kostomłot, Łącznej i Suchednio-
wa. Niestety podopieczne Jolanty Soja-Swajdo 
nie odniosły żadnego zwycięstwa i zajęły trze-
cie miejsce.
Wyniki:
Suchedniów - Łączna  0:2
Suchedniów - Kostomłoty 0:2
Łączna - Kostomłoty  0:2
Pierwsza lokata przypadła zespołowi z Kosto-
młot, który wyprzedził Łączną i Suchedniów. 
Nasza drużyna grała w składzie: Joanna Oba-
ra, Patrycja Arabasz, Weronika Miernik, Na-
talia Przeworska, Sara Seńkowska, Wiktoria 
Bogusiewicz, Alicja Fitas, Klaudia Łutczyk, 
Małgorzata Sztando.

Siatkarki z gimnazjum 
na 3. miejscu

Suchedniowianie 
biegali w Kielcach

W niedzielę, 28 lutego w Kielcach odbyły się 
biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem 
Suchedniowian. Jeden na symbolicznej trasie 
1963 m. (rok śmierci ostatniego Żołnierza Wy-
klętego), a drugi na 10 kilometrów. Być może 
kogoś pominąłem, ale wszystkich sklasyfiko-
wanych było 741, wypisałem więc tylko nazwi-
ska które kojarzę z drużyn: „SSC Suchedniów” 
i „Biegnę, żeby Bartek mógł biegać”:

37. Gałczyński Michał (M 30 - 16) 40,14
46. Żmijewski Robert (M 30 - 21) 41,02
54. Jasiński Kamil (M 30 - 23) 41,42
56. Orzechowski Damian (M 30 - 24) 41,42
101. Barański Dariusz (M 30 - 43) 44,07
176. Banasik Marcin (M 30 - 74) 46,26
324. Gałczyński Grzegorz (M 40 -58) 49,46
532. Żołądek Justyna (K 30 - 40) 56,42
679. Biernacka Oktawia (K 30 - 59) 1.03,35
693. Zaród Kinga (K 30 - 61) 1.06,14
694. Król Justyna (K 30-62) 1.06,19
720. Orzechowska Karolina (K30- 68) 1.10,05

Kojoty na 3 miejscu

W sobotę, 27 lutego w Skarżysku odbył się 
turniej hokejowy, uważany za nieoficjalne mi-
strzostwa województwa świętokrzyskiego w 
tej dziedzinie sportu. Organizatorem imprezy 
był suchedniowianin Michał Gałczyński. W 
zawodach wzięło udział pięć zespołów, w tym 
suchedniowski Kojoty.
Nasza drużyna w eliminacjach przegrała z 
Samsonem Samsonów 0:1 i z Sokołami Koń-
skie 2:3. W półfinale Kojoty ponownie zagrały z 
Samsonem i zremisowali 2:2, o awansie rywali 
zadecydowały rzuty karne, które wygrali hoke-
iści z Samsonowa 1:0. W meczu o trzecie miej-
sce suchedniowianie wygrali z Rolą Radom 2:0 
po trafieniach Adriana Zatorskiego i Dariusza 
Mosiołka. Turniej zakończył się triumfem Pi-
ratów ze Skarżyska. Tomasz Kutwin (Kojoty) 
odebrał nagrodę dla najstarszego zawodnika 
turnieju. (więcej zdjęć na fanpage).

Oj nie szło naszym siatkarzom w ostatnich 
meczach o mistrzostwo III ligi. Tak czarnej se-
rii jeszcze nie mieli w historii spotkań na tym 
szczeblu. Po przegranym spotkaniu z Siatka-
rzem Staszów (o czym już pisałem), były ko-
lejne porażki.
25 lutego KU AZS UJ Kielce - Kajrox Orlicz 
3:1 (- 19, - 17, 23, - 22)
1 marca Kajrox Orlicz - Trans City Castorama 
Kielce 2:3 (- 17, 17, - 25, 16, - 9)
15 marca Kajrox Orlicz - SAS TGI Skarżysko 
2:3 (14, 23, - 10, - 23, - 7)
Jakby tego było mało to biało-niebiescy nie 
pojechali na mecz do Włoszczowy i przegrali 
walkowerem. Było to ostatnie spotkanie. Or-
licz aktualnie zajmuje piąte miejsce mając 20 
punktów. Teoretycznie może spaść jedną lo-
katę niżej, jeżeli Trans City w trzech meczach 
zdobędzie więcej niż cztery punkty.

Siatkarze 
zakończyli sezon
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W dniach 5-6 marca w suchedniowskiej hali 
sportowej rozegrany został turniej XVII Yonex 
Open Forever, w którym grali nasi badmintoni-
ści: Monika Janduła, Joanna Stobiecka, Marek 
Gałczyński, Grzegorz Miernik, Zbigniew Przy-
jemski, Tomasz Stopa, Stanisław Wikło.

Suchedniowianie przyzwyczaili nas już do 
zwycięstw, nie inaczej było i tym razem. Na 
najwyższym stopniu podium stanęły nasze 
deble - Marek Gałczyński i Tomasz Stopa w 
kategorii 35+, a Zbigniew Przyjemski i Sta-
nisław Wikło w 50+. Jeszcze jedno pierwsze 
miejsce wywalczyli nasi zawodnicy w mikście 
- Gałczyński i Joanna Sobiecka w 25+/50+, 
wyprzedzając inną naszą parę Stopa/Monika 
Janduła. Na drugim miejscu w kat. 45+ zawo-
dy ukończył Przyjemski mający za partnerkę 
Iwonę Stefańczyk. Gratulujemy!

Badmintoniści Orlicza: Julia Pająk, Julia Pa-
jek, Dawid Piwowarczyk, Andrzej Pięta re-
prezentowali województwo świętokrzyskie w 
Mistrzostwach Polski Województw Drużyn 
Mieszanych Młodzików Młodszych i Juniorów 
Młodszych w badmintonie rozegranych 5-6 
marca w Żyrakowie. W eliminacjach Święto-
krzyskie wygrało z Podkarpackim 3:2, ale nie-
stety przegrało z Mazowieckim 2:3. W meczach 
o miejsca 4-6 nasz team uległ Dolnośląskiemu 
i Podlaskiemu po 2:3, co ostatecznie dało re-
prezentacji województwa świętokrzyskiego w 
kategorii młodzików młodszych szóstą lokatę. 
No cóż były to pechowe mistrzostwa dla na-
szych badmintonistów, wszystkie spotkania 
zostały przegrane w stosunku 2:3, co świadczy 
o tym, że łatwo skóry nie sprzedali, a jedno-
cześnie napawa optymizmem, że w przyszłości 
powinno być lepiej, jak to obiecała trenerka 
Aleksandra Dąbczyńska.

III
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Tym razem bez medali
na Mistrzostwach Polski

W środę, 2 marca w suchedniowskiej hali spor-
towej odbyły się eliminacje do II Powiatowe-
go Turnieju Klasyfikacyjnego w badmintonie. 
Organizatorem zawodów była Samorządowa 
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz UKS „Olimp”. 
Do turnieju finałowego, który odbędzie się 17 
marca awansowały po dwie pierwsze zawod-
niczki i po dwóch pierwszych zawodników z 
każdej kategorii wiekowej:

Dziewczęta 2003 i mł:
1. Joanna Więckowska  05           SP 3
2. Karolina Kurek      04           SP Zalezianka
3. Marlena Matla         04           SP Ostojów
4. Maria Obara            05           SP Ostojów
5. Sandra Skarbek        06           SP Ostojów
6. Klaudia Brzezińska   06           SP Ostojów
Chłopcy 2003 i mł:
1. Szymon Turski          06           SP Ostojów
2. Piotr Sipika               03           SP Ostojów
3. Hubert Zaród            03           SP Ostojów
4. Igor Słoma                  05           SP 3
5. Jakub Piasta                04           SP 3
6. Oliwier Pirot                04           SP 3
Dziewczęta 2005 i mł:
1. Emilia Zubińska            07           SP 3
2. Emilia Szumielewicz   06           SP 3
3. Malwina Frontczak    06           SP 3
4. Patrycja Matla            06           SP Ostojów
5. Agata Dziób                06           SP 1
6. Amelia Stępnik           07           SP 3
Chłopcy 2005 i mł:
1. Patryk Potkański        07           SP Ostojów
2. Krystian Żmijewski     05           SP 3
3. Kacper Skarbek           05           SP 1
4. Kacper Więckowski    08           SP 3
5. Jakub Przeworski        06           SP 3
6. Dominik Pluta              07           SP 3

Eliminacje
 w badmintonie

Pięć razy na podiumRozegrano 2 rzut ŚLSP
W czwartek, 3 marca w suchedniowskiej hali 
sportowej został rozegrany drugi rzut Świę-
tokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych w bad-
mintonie, którego organizatorami są: Świę-
tokrzyski Związek Badmintona w Kielcach, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach, 
Urząd  Marszałkowski w Kielcach, SSP Osto-
jów im. Wandy Łyczkowskiej, Zespół Szkół im. 
H. Sienkiewicza  w Suchedniowie. Turniej ro-
zegrany był w  kategorii żaka U11 (dziewczęta i 
chłopcy ur. 2005r i młodsi, w kat. żaka drużyna 
liczyła 4 dziewczynki i oddzielnie 4 chłopców). 
Natomiast w  kat. młodzika młodszego U13 
(dziewczęta i chłopcy ur. 2003r. i młodsi druży-
na liczyła po 6 osób zarówno wśród chłopców 
jak i dziewcząt ). Na wynik drużyny liczyła się 
w kat. żaka 3 osoby, a w kat. młodzika młod-
szego 4 osoby. Zawody sędziowali Krzysztof 
Piątek, sędzia główny oraz Marek Gałczyński i 
Zdzisław Włodarczyk.

Wyniki:
Młodzik młodszy, dziewczęta:
1. Małgorzata DULĘBA OSTOJÓW 2003 418
2. Julia PAJEK SP 1 2004 378
3. Weronika ZIĘBA SP OSTOJÓW 2003 348
4. Ola PAWLUKIEWICZ SP 1 2003 328
5. Julia PAJĄK SP ZALEZIANKA 2004 314
6. Aleksandra KUROŚ SP 3 2003 302
Drużynowo zwyciężyła szkoła z Ostojowa 
(1279 pkt.), przed Zalezianką (1140), SP nr 1 
(1137) i SP nr 3 (1039).
Młodzik młodszy, chłopcy:
1. Andrzej PIĘTA SP 1 2003 423
2. Dawid PIWOWARCZYK SP 1 2003 383
3. Michał ŁUTCZYK OSTOJÓW 2003 353
4. Ksawery MIERNIK  OSTOJÓW 2004 333
5. Paweł KUTWIN SP OSTOJÓW 2003 319
6. Damian KOZIEŁ SP ŁĄCZNA 2004 307
Drużynowo zwyciężyła SP nr 1 (1344 pkt.), 
przed Ostojowem (1293), SP nr 3 (995).
Żacy, dziewczęta:

1. Joanna WIĘCKOWSKA SP 3 2005 406
2. Maria OBARA SP OSTOJÓW 2005 366
3. Sandra SKARBEK OSTOJÓW 2006 336
4. Urszula MARKIEWICZ SP 3 2005 316
5. Klaudia BRZEZIŃSKA OSTO. 2006 302
6. Emilia SZUMIELEWICZ SP 3 2006 290
Drużynowo SP nr 3 (1012), przed SP Ostojów 
(1004).
Żacy, chłopcy:
1. Szymon TURSKI SP OSTOJÓW 2006 408
2. Mateusz MIREK SP OSTOJÓW 2006 368
3. Łukasz ZOLBACH OSTOJÓW 2005 338
4. Igor SŁOMA SP 3 2005 318
5. Filip OBARSKI SP 3 2006 304
6. Kacper WIĘCKOWSKI SP 3 2008 292
7. Patryk POTKAŃSKI OSTOJÓW 2007 282
8. Miłosz KRAKOWIAK SP 3 2006 273
Drużynowo SP Ostojów (1114), przed SP nr 
3 (914).

W dniu 18 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 
w Busku Zdroju odbył się Wojewódzki Turniej 
Żaków w Badmintonie (uczniowie i uczennice 
klas IV i młodsi). Organizatorem turnieju był 
Świętokrzyski Związek Badmintona. Nadmie-
nić tutaj trzeba, iż był to pierwszy wojewódzki 
międzyszkolny  turniej dla żaków.
W zawodach wystartowało 8 szkół z woje-
wództwa świętokrzyskiego z następujących 
miejscowości: Piekoszów, Chęciny, Ćmińsk, 
Morawica, Busko Zdrój, Ostojów. W turnieju 
wystąpiło 20 chłopców  i 20 dziewcząt.
Bardzo dobrze spisali się uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej z Ostojowa, którzy zajęli dwa 
drugie i trzy czwarte miejsca. Oto wyniki ucz-
niów z Ostojowa:
II miejsce – Maria Obara i Szymon Turski
IV miejsce - Łukasz Zolbach oraz ex aequo 
wśród dziewcząt Sandra Skarbek i Karina Ka-
zarian.
W turnieju brał także udział jeden z najmłod-
szych uczestników. Patryk Potkański (rocznik 
2007) z Ostojowa, który został sklasyfikowany 
na miejscu  9-12. Gratulujemy młodym bad-
mintonistom  i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie z Ostojowa 
rywalizowali w Busku

W Przemyślu w Grand Prix Carpatia Bad Ju-
niorów i Młodzików w badmintonie w dniach 
26-28 lutego wystąpiły dwie reprezentantki 
Orlicza Zuzanna Glijer i Aleksandra Pająk. 
Suchedniowianki przywiozły komplet medali.
Glijer pod nieobecność Magdy Świerczyńskiej 
kadrowej partnerki deblowej zagrała z inną ka-
drowiczką Karoliną Władzińską i też okazały 
się najlepsze zdobywając  złoty medal .W sin-
glu w półfinale Zuzia przegrała z Władzińską i 
musiała zadowolić się brązowym krążkiem.
Ola Pająk w grze podwójnej z Weroniką Gór-
niak dotarły do finału i po trzysetowym poje-
dynku z Hankiewicz/Mycek przegrały 1:2 (19, 
-14, -16) i powróciły ze srebrnym medalem. 
Ola w singlu w ćwierćfinale nieoczekiwanie 
przegrała z Adrianną Biel z Bierunia i wylądo-
wała tuż za podium. (info: Aleksandra Dąb-
czyńska).

Glijer i Pająk na 
podium w Przemyślu
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Czerwień!
Niepewne jutro Orlicza!

Najstarsi kibice „Orlicza” nie pamiętają 
takiej czarnej serii klubu, i nie mam tu 
na myśli wyników sportowych, ponie-
waż w prawie wiekowej historii bywały 
gorsze, ale atmosferę jaka wytworzyła 
się wokół zespołu.
Pierwsze zawirowania dały o sobie znać 
po zakończeniu sezonu 2010/2011 i 
dymisji Zarządu na czele z prezesem Ma-
ciejem Glijerem. Sytuacja była na tyle 
poważna, że nad najstarszym piłkarskim 
klubem świętokrzyskim zawisła groźba 
wycofania z rozgrywek. Nowy Zarząd 
z prezesem Tomaszem Tusznio na tyle 
unormował sytuację, że drużyny przystą-
piły do rozgrywek.
Nie nastąpił jednak tak potrzebny zwrot, 
ani radykalne posunięcia. Jest takie 
powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co 
chodzi, to z pewnością chodzi o pienią-
dze. W przypadku „Orlicza” w pełni się 
to potwierdzało.
Działalność klubu jest finansowana 
przez Urząd Miasta i Gminy Suched-
niów, a tam się nie „przelewa”. Trud-
ności organizacyjne przełożyły się na 
klimat panujący w drużynie, co między 
innymi skutkowało protestem zawod-
ników, a w konsekwencji opóźnionym 
wyjściem na boisko.
Pod koniec września Zarząd klubu złożył 
rezygnację, a Maciej Glijer ponownie 
objął stery. Nie był to łatwy okres, ale 
prezes „Orlicza” znany z niekonwen-
cjonalnych działań przystąpił do pracy. 
Najważniejszą sprawą było znalezienie 
funduszy dla zadłużonego klubu.
Tymczasem jakby było mało kłopotów, 
to jeszcze klub na mocy wyroku sądo-
wego został zobowiązany do wypłaty wy-
sokiego odszkodowania zawodnikowi, 
który uległ kontuzji podczas testowania 
w naszej drużynie.Jest to dość zaska-
kujące, ponieważ klub wywiązał się ze 
swoich obowiązków należycie i dlatego z 
ogłoszonym werdyktem nie zamierza się 
zgadzać.
Dobrze, że rok ma się ku końcowi, i 
miejmy nadzieję, że zła passa dla „Or-
licza” skończy się. Mamy nadzieję, że 
sympatycy klubu nie pozostaną obojętni 
i w miarę własnych możliwości wspomo-
gą drużynę będącą wizytówką miasta.
Rywalizacja trzecioligowych drużyn na 
naszym obiekcie przynosi wiele niezapo-
mnianych chwil i trudno sobie wyobra-
zić by mogło je zabraknąć.
To na meczach mieszkańcy stanowią 
jedność i dlatego tak ważne jest byśmy 
jej nie utracili.

Dwie czerwone!
Nowy Wiśnicz, 29 października, widzów 
100, sędziował Konrad Polak.
Szreniawa - Orlicz 3:0 (1:0)
1:0 Wojciech Dziadzio (5.)
2:0 Wojciech Dziadzio (82.)
3:0 Paweł Skórski (86.)

Shram – Dębniak (76. Zegadło), Jaworek, 
Kubiec, Kaczmarek – Rabenda, Mamo-
now, Armata (58. Mojecki), Banaczkow-
ski – Taler (60. Sosiński), Żelazowski.

Orlicz nie dał rady liderowi na jego boi-
sku. O ile przegraną można było przewi-
dzieć, o tyle niepokoją czerwone kartoni-
ki, które ujrzeli nasi piłkarze. To już drugi 
mecz z rzędu, a czwarty w tym sezonie, 
gdy kończą spotkanie w niekompletnym 
składzie.

Mecz ułożył się po myśli gospodarzy, 
ponieważ już na początku zdobyli bram-
kę. W drugiej części zawodów Orlicz 
stracił kolejne gole. Było to jednak kon-
sekwencją postawienia wszystkiego na 
jedną szalę. Biało-niebiescy ruszyli do 
przodu i zostali dwukrotnie skontrowani. 
Mało tego w ostatnich minutach dwóch 
z nich musiało opuścić plac gry po otrzy-
maniu czerwonych kartek, ale to nie mia-
ło już wpływu na końcowy wynik.

 Przegrane derby
Suchedniów, 6 listopada, widzów 700, sę-
dziował Sławomir Steczko.
Orlicz - Granat Skarżysko 0:3 (0:1)
0:1 Mateusz Maciejewski (31.)
0:2 Krzysztof Rzeszowski (62.)
0:3 Łukasz Stawiarski (80.)

Shram – Ostrowski, Kubiec, Jaworek, 
Kaczmarek – Taler (88. Michta), Armata 
(66. Zegadło), Mamonow,  Mojecki (46. 
Żelazowski) - Rabenda (89. Motyl), So-

siński.
Już przed meczem był 

jeden faworyt - Granat. Wy-
nikało to z siły drużyny ze 
Skarżyska oraz z powodu 
osłabienia biało-niebieskich 
przez kary dyskwalifikacji i 
kontuzje.

Kto wie jak potoczyłby 
się mecz, gdyby nie pomył-
ka sędziego, który nie uznał 
prawidłowo zdobytej bram-
ki przez Talera. Otóż po jego 
strzale piłka przekroczyła 
linię bramkową, ale sędzia 
boczny był innego zdania. 
Był opóźniony w stosunku 

do akcji, o jakieś trzy metry, a więc nie 
mógł dokładnie widzieć, a ponadto pa-
trzył pod słońce.

Minutę później goście cieszyli się z 
uzyskania prowadzenia. Od tej pory przy-
jezdnym było łatwiej kontrolować prze-
bieg wydarzeń na boisku i w drugiej czę-
ści spotkania trafili jeszcze dwukrotnie 
do siatki.

Znów dwie czerwone!
Starachowice, 11 listopada, widzów 150, 
sędziował Jakub Dobosz.
Juventa - Orlicz 5:2 (1:2)
1:0 Karol Kopeć (15.)
1:1 Paweł Jaworek (36.)
1:2 Danylo Mamonov (45.)
2:2 Kamil Stawiarski (65.)
3:2 Dariusz Anduła (72. karny)
4:2 Dariusz Korona (73.)
5:2 Łukasz Gruszczyński (85.)

Shram – Kaczmarek, Jaworek, Kubiec, 
Ostrowski – Rabenda (75. Zegadło), Ar-
mata (75. Dębniak), Mamonow, Banacz-
kowski –  Taler (46. Sosiński), Żelazow-
ski (70. Bilski).

Czerwone kartki - to już jest problem 
nad którym musi się zastanowić Zarząd 
Orlicza w przerwie zimowej. Na 16 spot-
kań mistrzowskich aż w pięciu nasza dru-
żyna kończyła je w niepełnym składzie. W 
dwóch przypadkach biało-niebiescy koń-
czyli zawody w dziewięciu (!).

Orlicz radził sobie nad wyraz dobrze, a 
zwłaszcza w pierwszej połowie, którą za-
kończył niespodziewanie prowadząc. Jed-
nak w drugiej odsłonie stało się najgorsze. 
Było to konsekwencją czerwonych kartek 
o których już wspominałem. Miejsco-
wi nie zmarnowali okazji i rozstrzygnęli 
mecz na swoją korzyść.

Tabela
1.  Poprad Muszyna 16 36 11 3 2 24-9
2.  Szreniawa Nowy Wiśnicz	 16	 36	 11	 3	 2	 28-6
3.  Unia Tarnów 16 33 10 3 3 24-14
4.  Limanovia Limanowa 16 30 9 3 4 26-11
5.  Przebój Wolbrom 16	 27	 7	 6	 3	 23-8
6.	  Juventa Starachowice	 16	 26	 8	 2	 6	 28-19
7.	  Granat Skarżysko-Kamienna	 16	 25	 7	 4	 5	 16-14
8.	  Łysica Bodzentyn 16	 20	 5	 5	 6	 14-15
9.	  Lubań Maniowy 16	 19	 4	 7	 5	 15-22
10.	  Beskid Andrychów	 16	 19	 4	 7	 5	 15-16
11.	  Dalin Myślenice	 16	 17	 4	 5	 7	 11-22
12.	  Wierna Małogoszcz	 16	 16	 3	 7	 6	 14-22
13.	  Janina Libiąż	 16	 15	 3	 6	 7	 13-27
14.	  Naprzód Jędrzejów	 16	 12	 3	 3	 10	 16-24
15.  Orlicz Suchedniów 16 11 2 5 9 19-36
16.	  Górnik Wieliczka	 16	 6	 1	 3	 12	 8-29
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ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE – KONTYNUACJA 
Nieformalna Grupa Inicjatywna POD PRĄD powstała w styczniu 2016 roku. Skupia lokalnych pa-

sjonatów, których łączy przekonanie, że bogata i fascynująca historia naszego miasteczka to wspólna 
wartość, którą powinniśmy pielęgnować. Najważniejszym celem grupy jest wydanie publikacji opra-
cowanej wg kryteriów właściwego aparatu i metody naukowej, tj. MONOGRAFII SUCHEDNIOWA. 
To jednak duże i kosztowne przedsięwzięcie, które wymaga przygotowań i czasu. Dlatego, przyjmu-
jąc strategię małych kroków, przystąpiliśmy do pracy mającej na celu wznowienie publikacji Zeszytów 
Suchedniowskich, kórych pierwszy i jedyny numer ukazał się w  roku 1987, a które do dziś stanowią 
inspirację wielu kolejnych opracowań. Planujemy, że Zeszyty Suchedniowskie  będą ukazywać się co 
najmniej raz w roku, a do ich tworzenia chcemy zaprosić Mieszkańców Suchedniowa. Do współpracy 
pozyskaliśmy także członków Polskiego Towarzystwa Historycznego, którzy wspierać będą przedsię-
wzięcie merytorycznie. Pierwszy numer ukaże się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. 

Nieformalna Grupa Inicjatywna POD PRĄD gorąco zaprasza do nadsyłania 
propozycji tekstów do druku w Zeszytach Suchedniowskich.  

Zasady dotyczące tekstów nadsyłanych do druku w Zeszytach Suchedniowskich

1.  Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani w tradycyjnej (papierowej), ani elektronicznej formie.
2.  Teksty w formacie Microsoft Word 97-2003 należy przesyłać do redakcji drogą mailową na adres: mediateka@suchedniow.pl
3.  Wielkość tekstu zasadniczego z przypisami - nie więcej niż 40 000 znaków, w tym spacje. 
4.  Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym.
5.  Układ artykułu, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i artykuły 

recenzyjne muszą być poprzedzone imieniem i nazwiskiem autora, oraz, jeśli dotyczy, nazwą instytucji naukowej, z którą autor jest 
związany.

6.  Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów zmian formalnych, wynikających z konieczności respek-
towania zasad edytorskich, językowych  itp.

7.  Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
8.  Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się zasadami typowymi dla naukowych czasopism historycznych 

wydawanych w Polsce. 
9.  Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów Suchedniowskich jest równoznaczne ze zgodą na poddanie się procedurze recenzowania 

przez recenzentów zewnętrznych (samodzielnych pracowników nauki).
10.  Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko teksty, dla których Autorzy złożą Deklarację o przekazaniu praw autorskich.

Kontakt 
e-mail: mediateka@suchedniow.pl 
tel. 41 2543 186 wew 12 
(osoba do kontaktu – Karolina Gałczyńska-Szymczyk) 

Gorąco zapraszamy Państwa do współpracy! 

Wspomnienie o Franciszku Reku
Smutna wiadomość dotarła do nas wszystkich. Zmarł pan Franciszek Rek nazywany suchedniowskim bardem, poetą ludowym z Błota. 
Jak Go nie nazywając, był to człowiek wesoły, pogodny, radosny. Tam, gdzie przebywał, wnosił dużo humoru, radości. Poznałem Go 

bliżej na początku lat 90-tych. Przyszedł do ośrodka kultury, zaczął opowiadać o swojej zakończonej pracy zawodowej, o domu rodzinnym, 
o ludziach z Błota. Opowiadał w sposób bardzo luźny, zabawny. 

Właśnie podczas tych rozmów, kiedyś przyznał mi się, że po przejściu na emeryturę, próbuje pisać wiersze, gdyż zaczęło mu się rymo-
wać. Były to wiersze o różnej tematyce m.in. o porach roku, sytuacjach życiowych, świętach okolicznościowych i innych. Poruszał w nich 
wiele spraw z otaczającego nas świata, starał się być jego bacznym obserwatorem. Zawsze, jak napisał jakiś wiersz, to przychodził do ośrodka 
kultury i Go nam czytał. Miał taką swoją stałą objazdową trasę, szczególnie w piątki, gdzie na swoim nieodzownym rowerze przemierzał ją 
począwszy od biblioteki publicznej, poprzez piekarnię, aż do ośrodka kultury. Bardzo się cieszył, kiedy z szacunkiem wyrażaliśmy się o Jego 
twórczości, o Jego występach artystycznych, jak był zapraszany przez różne środowiska, gdzie występując na luzie dawał ludziom trochę ra-
dości. Czuł się potrzebny ludziom. Kiedyś przyznał mi, że od kiedy występuje, jest rozpoznawalny na ulicy. Ludzie Go pozdrawiają, kłaniają 
Mu się, a to na poczcie, a to w warzywniaku. Ja zapamiętałem pana Franciszka z bardzo wesołej sytuacji, kiedy na ogólnopolskim konkursie 
recytatorskim wyjął z kieszeni paczkę landrynek, szeleszcząc niemiłosiernie opakowaniem z uśmiechem częstował recytatorów. W ogóle był 
uwielbiany przez brać recytatorską z całego kraju właśnie przez swój naturalizm. Był przez nich nazywany naturszczykiem.

Odszedł po cichu, bez rozgłosu, dołączając do zmarłych również w marcu Ryśka Miernika czy Stasia Pająka. Będzie nam pana Franciszka 
brakowało. Jego pogody ducha, szczerości, szerokiego uśmiechu, Jego piosenek, opowiadań o służbie wojskowej na Żuławach Wiślanych, 
Jego występów na Świętojankach, Jarmarku czy podczas imprez okolicznościowych. Wszędzie wnosił z sobą wiele koloru, humoru i sympatii.

Odszedł człowiek pozytywnie nastawiony do życia, wesoły, mający do siebie dystans. 
W imieniu społeczności Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica, pragnę złożyć kondolencje żonie Barbarze, dzieciom Maryni  

i Staszkowi, wnuczkom, bliższej i dalszej rodzinie. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci!
Andrzej Karpiński

Nasze dziedzictwo
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IV Kiermasz Wielkanocy w Łącznej
Przedstawiciele zespołów ludowych, stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych z obszary działania Lokalnej Grupy Działania Wokół 
Łysej Góry zjechali w niedzielę 13 marca do Łącznej, aby uczestniczyć 
w IV edycji Kiermaszu Wielkanocnego.

Chętni mogli podzi-
wiać oraz nabyć prze-
piękne pisanki, palmy, 
stroiki, baranki wiel-
kanocne, świąteczne 
koszyki, a także słod-
kie wypieki.

W trakcie kierma-
szu ponad dwudziestu 
wystawców rywalizo-

wało w dwóch konkur-
sach - na najsmaczniej-
sze ciasto wielkanocne 
oraz najładniejsze sto-
isko wystawiennicze. 
Swój produkt – Placek 
spod kamienia – wysta-
wił zespół Michniowian-
ki, jednak tym razem 
konkurencja okazała się 
zbyt silna i wygrał Mazurek Świętokrzyski upieczony przez KGW Za-
górzanki. W konkursie na najładniejsze stoisko z rękodziełem wielka-
nocnym wygrały z kolei Klonowianki. Tak więc gospodarze okazali się 
mało gościnni.

Zwycięzcy konkursów oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczo-
we i dyplomy, a wręczali je poseł Marzena Okła-Drewnowicz, wójt 
Łącznej Romuald Kowaliński, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach 
oraz wiceprezes LGD Daniel Woś. Wśród gości był również zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik.

Jacenty Kita

Konkurs recytatorski im. Emilii Peck
Szkoła Podstawowa nr 1 była organizatorem XII Międzyszkolne-

go Konkursu Ortograficznego im. Emilii Peck dla uczniów klas IV-VI 
z terenu gmin Suchedniów i Łączna. Konkurs odbył się w ramach ob-
chodów XXIV Tygodnia Kultury Języka 11 marca 2016 roku, a  patro-

natem objęło go Świętokrzy-
skie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach.

W turnieju uczestniczy-
ło 15 uczniów – reprezentan-
tów następujących szkół: SSP 
1 Suchedniów, SSP 3 Suched-
niów, SSP Ostojów, SP Gózd 
oraz SP Łączna.

W ramach konkursu 

uczniowie pisali dyk-
tando opracowane 
przez Beatę Wiśniew-
ską – nauczycielkę j. 
polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 10 z od-
działami integracyjny-
mi im. Szarych Szere-
gów w Starachowicach. 

Jury w składzie: Ewa Głogowska, Anna Jasińska, Mariola Pasek, 
Joanna Sołkiewicz, Agnieszka Witczak, Marzena Wojnarska, po 
sprawdzeniu prac przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce- Julia Tumulec (SSP 1)
II miejsce- Nadia Materek (SSP 3)
III miejsce – Daria Redlica, Karol Tuszyński (SSP 1)
Wyróżnienia – Jakub Dulny (SP Gózd), Marta Brzoza  

(SP Ostojów).
Najwięcej proble-

mów sprawiła dzie-
ciom pisownia wyra-
zów wielką i małą literą 
oraz interpunkcja. Jury 
wyczuliło uczniów na 
estetykę pisma i właści-
wy, niebudzący wątpli-
wości, zapis liter. 

 

Na zakończenie dyrektor szkoły Halina Tuśnio podziękowała wszyst-
kim za udział w konkursie. Wręczyła nagrody i dyplomy dla uczniów 
oraz podziękowania dla opiekunów.

(jaki)
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Święto Szkoły w Ostojowie
14 marca był wielkim dniem w życiu społeczności Samorządowej 

Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej. Tego dnia szkoła miała 
swe święto, a jego głównym punktem był  XXVI Konkurs Recytator-

ski im. Wandy Łyczkowskiej, 
który wraz z SSP w Ostojowie 
współorganizowała Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódz-
ka w Kielcach. Uczniowie 
uhonorowali postać Patronki, 
uczestnicząc we Mszy Świę-
tej, składając kwiaty pod tabli-
cą pamiątkową i biorąc udział 
w konkursie.

Na uroczystości przybyli zacni goście, których powitała dyrektor 
Joanna Piasta-Siechowicz oraz przewodnicząca samorządu szkolne-
go. Znaleźli się wśród nich: Tadeusz Kowalczyk - wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, burmistrz Cezary Błach, 
Krzysztof Adamiec – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suche-
dniowie, radna Małgorzata Stępień, Zdzisława Połeć – sołtys Osto-

jowa, Beata Kaszuba in-
spektor do spraw edukacji 
w suchedniowskim ma-
gistracie, Urszula Salwa 
- Dyrektor Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódz-
kiej w Kielcach, Elżbie-
ta Michta - radna Rady 
Miejskiej w Suchedniowie 
w latach 1998-2010. Nie 

zabrakło członków rady rodziców, rodziców dzieci, emerytowanych 
nauczycieli oraz aktualnie pracujących pedagogów, a przede wszyst-
kim uczniów.

Najpierw zespół uczniowski przygotował przedstawienie wybra-
nego wiersza z wykorzystaniem różnorodnych form wypowiedzi ar-
tystycznej: recytacja, przekład teatralny i muzyczny. Recytować także 
mieli okazję zaproszeni goście, z czym poradzili sobie doskonale.

G ł ó w n y m 
punktem uroczy-
stości był finał kon-
kursu recytatorskie-
go, w którym wzięło 
udział 23. uczniów 
z 5 szkół: SSP nr 1, 
SSP nr 3, SSP Osto-
jów oraz SP w Goź-
dzie i Łącznej.

Uczestnicy recy-
towali dwa utwory: 
limeryk, w którym 
dokonali autoprezen-
tacji oraz utwór lite-
racki ukazujący Rela-
cje Ja-Ty. Uczniowie 
odbyli także rozmo-
wę na temat prezen-
towanych utworów. 
Oceniali ich: Prze-
mysław Żmiejko - 
reżyser Teatru Lalki 
i Aktora Kubuś w Kielcach, Mariusz Kosmalski - Skowerski - ak-
tor, instruktor teatralny, założyciel Szkoły Wrażliwości w Kapkazach, 
Małgorzata Angielska - przedstawicielka Stowarzyszenia Artystycz-
nego Teatru ECCE HOMO i aktorka Grupy Teatralnej ANTYRA-
MA przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Marta Boszczyk 
i Anna Knajder - Sowa - pracownice Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Kielcach oraz Alfreda Szczepanik - emerytowana nauczy-
cielka SSP w Ostojowie, poetka amatorka.
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Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii uczniów klas I-III
I miejsce: Nikola Morawska (SSP nr 3 w Suchedniowie)
II miejsce: Gabriela Margas (SSP nr 1 w Suchedniowie)
III miejsce: Aleksandra Świtek (SSP nr 3 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Julia Skokowska (SSP nr 3 w Suchedniowie)
W kategorii uczniów klas IV-VI
I miejsce: Nikola Pomocnik: (SSP w Ostojowie)
II miejsce: Marcin Kuszewski (SSP w Ostojowie)
III miejsce: Karolina Chłopek (SSP nr 3 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Angelika Potkańska (SSP w Ostojowie)
Wyróżnienie: Maria Wędrychowska (SSP nr 1 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Patrycja Krogulec (SSP nr 1 w Suchedniowie)
Głównymi Fundatorami 

nagród byli: Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Rada Miejska, Soł-
tys Ostojowa - Zdzisława Po-
łeć, Rada Rodziców przy SSP 
Ostojowie oraz SSP w Ostojo-
wie.

Konkursowi towarzyszyły 
wystawy: Zobaczyć słowo – wystawa przedmiotów, które ilustrowały 
dosłowne znaczenie wybranego związku frazeologicznego i kart pra-

cy, prac plastycznych inspirowanych utworami ukazującymi Relacje 
Ja-Ty, które były tematem tegorocznego konkursu oraz antologii lite-
ratury i zbiorów poezji dziecięcej i młodzieżowej- książki na wystawę 
udostępniła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów.

Agnieszka Witkowska
Monika Wojteczek

Jacenty Kita

Dobry występ uczniów z Ostojowa w Wojewódzkim 
Turnieju Żaków w Badmintonie

18 lutego 2016 r. 
w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Busku Zdroju 
odbył się Wojewódzki 
Turniej Żaków w Bad-
mintonie, w którym 
wzięli udział ucznio-
wie klas IV i młod-
si. Jego organizato-
rem był Świętokrzyski  
Związek Badmintona. 

W zawodach wzię-
ło udział 20. chłopców  

i 20 dziewcząt z ośmiu szkół podstawowych z województwa święto-
krzyskiego: z Piekoszowa, Chęcin, Ćmińska, Morawicy, Buska Zdroju 
i Ostojowa. W turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Ostojowie, którzy zajęli dwa drugie (Maria 
Obara i Szymon Turski) i trzy czwarte miejsca (Łukasz Zolbach oraz 
ex aequo wśród dziewcząt Sandra Skarbek i Karina Kazarjan). 

Z Ostojowa w turnieju brał także udział jeden z najmłodszych 
uczestników- Patryk Potkański (rocznik 2007), który został sklasy-
fikowany na miejscu  9-12.

Gratulujemy młodym badmintonistom  i życzymy dalszych suk-
cesów.

Nietypowa lekcja techniki w SSP w Ostojowie
W klasie drugiej odbyły się zajęcia 

techniczne poprowadzone przez Krzysz-
tofa Rogalę- jednego z rodziców, który za-
prezentował uczniom swoją pasję. 

Drugoklasiści pod jego kierunkiem, 
korzystając z prostych instrukcji i sche-
matów rysunkowych, uczyli się montażu 
papierowych modeli. Tłem zajęć była wy-
stawa prac. Prowadzący polecał dzieciom 
ulubione strony internetowe, z których 
mogą czerpać inspiracje i gotowe szablony 
do modelarstwa. Efekty pracy- to pomoce 
dydaktyczne, bryły, postacie z gier, filmów, 

makiety i dekoracje. Pan Krzysztof zachęcał do zainteresowania się 
modelarstwem, które jest doskonałym sposobem na spędzanie wolne-
go czasu, ale również wspaniale kształtuje precyzję, cierpliwość i sta-
ranność. 

Krzysztof Rogala najchętniej wykonuje modele wielkoformatowe, 
jest autorem modeli w skali 1:1 wykonywanych na Świętokrzyski Kon-
went Fantastyki Jagacon. Dziękujemy za poświęcony nam czas.
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Występ Kamila Brzozy na jubileuszu ZDZ
Różnorodność muzycznego brzmienia zaprezentowało 15. finali-

stów Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Muzycznego z okazji jubi-
leuszu 70-lecia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. 

W sali wystąpili uczniowie szkół ZDZ z całego kraju, w tym moc-
na reprezentacja Kielc i regionu świętokrzyskiego. Zwyciężył wirtuoz 
gitary elektrycznej Jonatan Koźlik z Opola, drugie miejsce wywalczył 
kielecki raper Bartłomiej Wawrzeńczyk, a trzecie wokalistka z War-
szawy Maria Jeż. Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkał się 
występ suchedniowianina Kamila Brzozy.

Gościem specjalnym gali finałowej była Joanna Nawrot, która 
oczarowała publiczność wspaniałym recitalem piosenek z repertuaru 
Anny German. 

(jk)

„Dzieci - dzieciom”
W naszym przedszkolu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia 

aktywizujące, które wyzwalają spontaniczność,  kreatywność, rozwi-
jają wyobraźnię, doskonalą mowę a także zwiększają poczucie własnej 
wartości.  Do takich form możemy zaliczyć zabawę w teatr.   

W dniu 11 marca  4-latki przygotowały dla swoich młodszych ko-
legów niespodziankę - inscenizację wiersza J. Brzechwy Kaczka dzi-
waczka. Teatrzyk bardzo podobał się zgromadzonej publiczności, co 
wyrazili gromkimi brawami. A aktorzy wspaniale, z wielką radością 
i bez tremy odegrali swoje role, prezentując własne umiejętności ak-
torskie przed najmłodszą publicznością. 

Akcja Dzieci-Dzieciom  prowadzona w przedszkolu ma właśnie na 
celu zachęcić najmłodszych do częstego kontaktu z książką  i  cieka-
wych zabaw literacko - teatralnych. Serdecznie dziękujemy rodzicom 
za pomoc w zorganizowaniu rekwizytów oraz strojów.

Monika Kamionka

CLIL ciągle w „Trójce”

CLIL – Content and Language Integrated Learning to nowoczesna 
metoda nauczania języka obcego polegająca na połączeniu przedmio-
tów takich jak przyroda, matematyka, historia, plastyka z językiem 
obcym. Praktycznie oznacza to, że treści z różnych przedmiotów na-
uczane są w języku obcym. Nauczanie w ramach CLIL zdecydowanie 
podnosi kompetencję językową, sprzyja zdobywaniu wiedzy i ułatwia 
zrozumienie innych kultur. 

Uczniowie Trójki systematycznie korzystają z metody CLIL i po-
szerzają zasób fachowego angielskiego słownictwa z różnych dziedzin. 
Rezultatem tegorocznych działań wykorzystujących metodę CLIL są 
m. in. maszyny liczące (jako efekt łączenia matematyki z językiem an-
gielskim), projekty wymarzonego mundurka szkolnego po lekcji z za-
kresu kultury Wielkiej Brytanii i akcja Start today, save tomorrow za-
chęcająca do dbania o środowisko i sortowania śmieci. 

Teraz zużyte w szkole opakowania po kanapkach, przekąskach 
i napojach wyrzucane są do wykonanych przez klasę IV b koszy na 
śmieci znajdujących się  obok sali języka angielskiego. Uczniowie na-
szej szkoły wiedzą, że sortowanie śmieci chroni nasze środowisko 
i jego zasoby naturalne oraz pozwala uzyskać najbardziej pełnowar-
tościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Tak więc metoda CLIL, rekomendowana przez Komisję Europej-
ską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności ję-
zykowej, sprawia, że nauka jest bardziej skuteczna, bo urozmaicona, 
a wykorzystanie wielu materiałów to jeszcze więcej pożytecznych wia-
domości.

Krystyna Gałczyńska
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Jak to w „Trójce” z książką było?
Cofnijmy się w czasie do września 1955 r. W nowo powstałej Szko-

le Podstawowej nr 3 w Suchedniowie jest już pomieszczenie dla bibliote-
ki, lecz brakuje tego co w nim najważniejsze - książek! Kierownik szkoły 
Ryszard Zieliński już na początku roku usilnie stara się zapewnić księ-
gozbiór. Pierwsze książki pochodzą z darów uczniów, część zbiorów to 
depozyt Biblioteki Powiatowej w Kielcach. Komitet Rodzicielski urządza 
zabawę, a z uzyskanych funduszy zakupione zostaną nowe książki. Pozo-
stałe nabytki pochodzą z centralnego zakupu. Z końcem roku szkolnego 

1955/56 ostatnią pozycję w księdze inwentarzowej biblioteki, z wyłącze-
niem depozytu, stanowi liczba 502. 

Już od początku istnienia naszej szkoły aż do dziś organizowane były 
różnorakie imprezy czytelnicze. W pierwszych dniach września 1955 
r. przeprowadzono konkurs czytelniczy, w którym udział wzięło 88 % 
wszystkich uczniów od klasy drugiej do siódmej. Jak wyczytać możemy 
w kronice szkoły: Kierownik szkoły Ryszard Zieliński z całym oddaniem 
pomagał w realizacji zajęć konkursowych, dodawał bodźca do pracy, in-
struował, kontrolował, przeżywał z nauczycielami i uczniami ich wzloty 
i upadki, łączył chwile słabości i siły w jeden łańcuch pozytywnych wyni-
ków….

W roku szkolnym 1958/1959 księgozbiór biblioteki powiększył się aż  
o 800 tomów. Znów oddajmy głos kronice, która podaje, że ciągła troska 
kierownika szkoły Ryszarda Zielińskiego o bibliotekę, jej urządzenie, czy-
ni nasz księgozbiór coraz bogatszym. A jakie były te pierwsze biblioteczne 
książki? Możemy się o tym dowiedzieć przeglądając księgi inwentarzowe 
księgozbioru. Na pozycji nr 1 wpisano Królową śniegu Andersena. Kolejne 
nabytki to m.in. książki M. Brandysa, H. Bobińskiej, Centkiewiczów, A. 

Fiedlera. Są też oczywiście pozycje będące znakiem tamtych czasów, jak 
Dzieciństwo Lenina czy Zdobycie pałacu zimowego. Niektóre z tych histo-
rycznych już dziś książek do dziś zajmują miejsce na półkach biblioteki.

Warto też wspomnieć o niezwykłej wystawie druków z całego świata 
zorganizowanej w lokalu biblioteki przez panią Helenę Ławrowską w li-
stopadzie 1959 r. Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie zwiedzających, 
których liczba przekroczyła tysiąc! Wystawę można było oglądać przez 
dwa tygodnie.

Mijają lata, systematycznie rozrasta się księgozbiór. Dziś ostatnia po-
zycja książkowa zapisana w księdze inwentarzowej nosi numer 10551. 
Ostatnie nowości pochodzą z rządowego programu Książki naszych ma-
rzeń. Dzięki niemu zakupiliśmy ponad sto dwadzieścia pięknych książek. 
W ubiegłym roku szkolnym dzieci tworzyły listę swoich książkowych ma-
rzeń – gorących nowości z rynku wydawniczego. Marzenia się spełniają, 
więc już można czytać niecierpliwie wyczekiwane nowe książki przygodo-
we, fantastyczne, przyrodnicze, historyczne, czy obyczajowe. Dla każdego 
czytelnika znajdzie się coś ciekawego. 

Piękne i niezwykle cenne  zbiory znajdują się w nowej pracowni po-
lonistycznej im. Ireny  Zielińskiej. Tworzą je książki oraz wydawnictwa 
multimedialne, często z bezcennymi autografami znanych osób, np. pre-
zydentów naszego kraju, reżyserów, aktorów. Znakomitą większość tych-
że ofiarował wielki Przyjaciel naszej szkoły, pan Sławomir Zieliński.

Biblioteka to nie tylko książki, najważniejsi są w niej czytelnicy. Wła-
ściwie od zawsze działał w naszej szkole tzw. aktyw czytelniczy, dziś za-
stąpiło go Koło Przyjaciół Książki. Tworzą je uczniowie, którzy chętnie 
pomagają w pracy biblioteki, biorą też udział w różnorakich imprezach 
czytelniczych. A tych nie brakuje. Od lat organizujemy konkursy recyta-
torskie, krasomówcze, plastyczne, czytelnicze, pięknego czytania. Bierze-
my też aktywny udział w Narodowym Czytaniu, kampaniach społecznych 
Ja czytam oraz Cała Polska Czyta Dzieciom (w ramach tej ostatniej ściśle 
współpracujemy z naszą sąsiadką – Miejsko-Gminną Biblioteką Publicz-
ną). Nasi najsolidniejsi czytelnicy są nagradzani dyplomami na zakończe-
nie roku szkolnego. W bieżącym roku szkolnym najlepszą czytelniczką 
jest Ula Markiewicz z kl. IV a, która wypożyczyła już 38 książek. A co naj-
chętniej czytają dziś dzieci? Upodobania czytelnicze są bardzo różne, ale 
największą popularnością cieszą się serie o Mikołajku, Mateuszku, Kosz-
marnym Karolku  a więc książki pełne humoru. Sporo osób zaczytuje się 
modną w ostatnim czasie literaturą fantasy, a zwłaszcza powieściami Tol-
kiena, Baśnioborem, czy cyklem Magiczne drzewo. Młodsi czytelnicy zapi-
sują się w kolejkę po ukochane książki o zwierzętach, np. z serii Zaopiekuj 
się mną. Czytelnictwo w naszej szkole ma się dobrze, a nawet bardzo do-
brze, co świetnie wróży na przyszłość. Dzieci zdają sobie sprawę z tego, że 
kontaktu z dobrą książką nie zastąpi ani film, ani gra komputerowa, co ma 
przełożenie na rosnącą ciągle liczbę wypożyczeń. Oby tak dalej, życzmy 
sobie, by nigdy nie zabrakło nam dobrej literatury.

A teraz sięgnijmy pamięcią do lat ubiegłych, zobaczmy , jak to kie-
dyś było, co czytali rodzice, a czasem już i dziadkowie naszych uczniów. 
Odwołamy się do wspomnień polonistki, pani Anny Pasek. Wywiad z nią 
opublikujemy za miesiąc.

M. Rek
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Bezpłatne porady prawne
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-

płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat 
skarżyski prowadzi od dnia 4 stycznia 2016r. trzy punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej.  Pomoc prawna świadczo-
na jest na terenie gminy Suchedniów w budynku Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica przy. ul Bodzen-
tyńskiej 18,  26-130 Suchedniów. tel. 41/24-43-094. Punkt 
jest czynny w  każdy:

Poniedziałek:    godz. 9.00 – 13.00 
Wtorek:    godz. 13.00 – 17.00 
Środa:   godz.  9.00 – 11.00
Czwartek:   godz. 10.00 – 16.00
Piątek:   godz.  10.00 – 14.00

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysłu-
guje m.in. osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy, która 
posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, jest kombatantem, 
weteranem, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończy-
ła 65 lat oraz osobie, która w wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty. 

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
Godziny otwarcia:     
- poniedziałek 8.00 - 16.00
- wtorek -piątek 7.30 - 15.30  
www.suchedniow@poczta.fm
Biuletyn Informacji Publicznej  
www.suchedniow.bip.doc.pl
Telefony:
CENTRALA: 
41 25-43-186; 41 25-43-250; 41 25-43-281; 41 25-43-246;
41 25-43-002 ; 41 25-43-090; 41 25-43-485; 
Burmistrz Cezary Błach
Przyjęcia interesantów:
Piątek w godz. 7.30 - 12.30
Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl
   
Telefony alarmowe 
•	 Europejski	Numer	Alarmowy:	112
•	 Pomoc	medyczna:	999
•	 Straż	pożarna:	998
•	 Policja:	997
Pogotowie Energetyczne:
•	 tel.	991
Pogotowie Gazowe:
•	 tel.	992
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:
•	 tel.		dyżurny		41	39	51	205
•	 tel.		sekretariat	41	39	51	206
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Grali dla Igora
Ponad setka siat-

karzy, szesnaście dru-
żyn, w tym trzy kobiece, 
wzięło udział w Chary-
tatywnym Turnieju Siat-
kówki zorganizowanym 
przez Zespół Szkół im. 
Henryka Sienkiewicza 
oraz Michała Mędaka, 

wychowanka szkoły, któ-
ry wspólnie z dyrektorem 
Grzegorze Michnow-
skim powitali uczestni-
ków turnieju.

Celem imprezy było 
zgromadzenie środków 
na leczenie pięcioletnie-
go Igora Pieca za Zagó-

rza, cierpiącego na 
postępujący zanik 
mięśni. O chorobie 
swego dziecka mówili 
rodzice Igora – Ane-
ta i Maksymilian. 

Zmagania siat-
karzy trwały do go-
dzin wieczornych, 
sędziowały je Mag-

dalena Chojecka i Karolina Giel z Polskiego Związku Piłki Siatko-
wej, a przyglądali się im liczni kibice, w tym burmistrz Cezary Błach 
i jego zastępca Dariusz Miernik.

(jaki)

Podsumowania u wędkarzy
13 marca odbyło się zabranie sprawozdawcze Polskiego Związku 

Wędkarskiego – Koło w Suchedniowie z udziałem ok. 20. wędkarzy, 
burmistrza Cezarego Błacha, zastępcy burmistrz Dariusza Miernika 
i przedstawiciela zarządu okręgu Dariusza Międzela.

Zebraniu przewodniczył Jerzy Fąfara, a działalność koła w 2015 
roku podsumował prezes Mieczysław Ciszewski. Aktualnie koło liczy 
282. członków, przez rok ubyło ich 24., przybyło 14. W zawodach bra-
ło udział 145 osób, w tym 80. dzieci podczas Zabawy z wędką. Przez 
rok do suchedniowskich wód wpuszczono 659 kg oraz 26.500 sztuk ryb 
m.in. karpia, lina, szczupaka, sandacza, karasia. Największe problemy, 
jakie wskazał prezes, to zamulenie i degradacja zalewu, stan czystości 

nad wodą, konieczność remontu zapory, umocnienie brzegu od strony 
parku oraz… 14 kormoranów na wyspie, które wyjadają ryby. To także 
mała aktywność członków oraz nieliczny udział w zawodach.

Burmistrz w swym wystąpieniu odniósł się do zamierzeń inwesty-
cyjnych miasta, w tym przede wszystkim rewitalizacji miasta i terenu 
parku wraz z zalewem. Poruszył również kwestię sprzątania miasta.

W dyskusji głos zabrali m.in. Andrzej Serek (stan dróg w mie-
ście, wygląd i estetyka przychodni), Tadeusz Turski (realność budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków i mini elektrowni wodnej), Kazi-
mierz Mikołajczyk (stan gospodarki ściekowej w Ostojowie). Na po-
stawione pytania odpowiadał burmistrz.

Jacenty Kita
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„Nie cyckają się z rakiem”
6 marca 186 pań pobiegło w II Suchedniowskim Biegu Kobiet pod 

hasłem Nie cyckamy się z rakiem. Na starcie stanęły panie nie tylko 
z województwa świętokrzyskiego, ale również mazowieckiego.

Chwilę po 11.00, po profesjonalnej rozgrzewce, sygnał do star-
tu (z pistoletu!), dał burmistrz Cezary Błach, honorowy jego patron. 

Zabezpieczone przez su-
chedniowskich policjantów 
i członków Związku Strze-
leckiego Strzelec panie biegły 
na dystansie 5. km – ul. Spor-
tową, Bodzentyńską, Bugaj, 
Dworcową, Dawidowicza 
i z powrotem Bodzentyńską 
i Sportową.

Biegły wyłącznie panie, 
choć tuż przed metą wspie-
rały je całe rodziny włącz-
nie z najmłodszymi. Najszybciej dotarła na matę Wioleta Jaśkowska, 
druga była Aneta Woźniak, trzecia Anna Latkowska. Panie z rąk 
Dominika Orzechowskiego otrzymały puchary, od poseł Marzeny 
Okły-Drewnowicz autobiografię Diora zatytułowaną Dior i ja z dedy-
kacją. Każda z uczestniczek otrzymała pamiątkowy medal oraz kwiat-

ki ręcznie robione przez 
przedszkolaków z Przed-
szkola Samorządowego 
im. Jana Pawła II w Suche-
dniowie. 

W wyniku losowania 
wręczone zostały również 
liczne nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów.

Zgodnie z założeniami 
organizatorów II Suche-

dniowski Bieg Kobiet 
miał na celu dobrą za-
bawę, ale także uwraż-
liwienie na profilakty-
kę nowotworową wśród 
kobiet, w szczególno-
ści na profilaktykę raka 
piersi. Na tę okoliczność 
czynne było stosowne 
stoisko, gdzie panie mo-

gły zasięgnął fachowych porad.
Inspiracją imprezy był zeszło-

roczny, spontaniczny, kameralny 
bieg z kwiatami we włosach, który 
bardzo spodobał się uczestniczkom 
- mieszkankom Suchedniowa i oko-
lic. Okazuje się, że w Suchedniowie 
biega coraz więcej kobiet. Stąd po-
mysł aby kontynuować tę sponta-
niczną akcję na większą skalę.

Organizatorem wyda-
rzenia byli Grupa Biegają-
cy Suchedniów, Damian 
Orzechowski oraz Świę-
tokrzyskie Stowarzysze-
nie Biegaczy sieBIEGA. 

Sponsorzy: Auto Czę-
ści Rixon, F.U.H. Skorpol, 
Gerard Magdziarz GE-
RARD, Sklep Medyczny 

Medyk Piotr Turczyński, NZOZ Promyk, NZOZ Pracownia Anali-
tyczna ALFA, Sklep Wielobranżowy Elżbieta Piwowarczyk, Piekar-
nia Jedynka, Rex Meble, Eko Auto Import Eksport Patryk Pirot, Hotel 
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Świętokrzyski, Fundacja ECO TEXTIL, Bank Spółdzielczy w Suche-
dniowie, Księgarnia przy ul. Powstańców, P.H. Gardenia, Salon Ko-

smetyczny Diament, 
Salon Kosmetyczny 
Rubin, Komis NIKO-
WIK, Restauracja Sta-
ry Młyn, Pizza na Hali, 
Kwiaciarnia Jolanta 
Głowacka, Restauracja 
Magnat, Salon Kosme-
tyczny EVITA Ewelina 
Gajda, Salon fryzjer-

ski Ewelina Jasińska, 
MAXOL, Sklep BERO 
Robert Jędrzejczyk, 
TELDOM, Kleen-Tex, 
ZUZIACZEK Maciej 
Turski, F.H.U. KIN-
ZUL, Sklep Zagłoba, 
Super Reklamy, F.H.U. 
Zakład Optyczny Mi-
chał Rębak, LAZUR, 
Społem.

Na mecie biegu można było usłyszeć, że w przyszłości impreza ta 
stać się może jednym z ważniejszych elementów promujących mia-
sto, również w skali ogólnopolskiej.

Jacenty Kita

Ostatnie morsowanie w tym roku

5 marca nad suchedniowskim zalewem członkowie Świętokrzy-
skiego Klubu Morsów – w tym kilka osób z Suchedniowa - urządzili 
sobie ostatnią (prawdopodobnie – w związku ze zbliżającą się wio-
sną) kąpiel w tym roku. 

Tym razem z temperaturą zmierzyło się około 30. osób wcho-
dząc do zbiornika z płonącymi pochodniami. Do Suchedniowa 
przybyli oni ze Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Kielc, Łącznej, 
Zagnańska, Morawicy i Strawczyna. Kąpiel poprzedziła mocna roz-
grzewka w rytmie zumby.

(jaki)

Siłownia i sala fitness w gimnazjum
Uczniowie i kadra 

suchedniowskiego gim-
nazjum mają do dys-
pozycji całkiem dobrze 
wyposażoną salę do 
ćwiczeń fitness, która 
z powodzeniem może 
również pełnić rolę si-
łowni. –Stopniowo wy-

posażamy ją już od sied-
miu-ośmiu lat. Środki 
finansowe gromadzimy od 
sponsorów m.in. przy oka-
zji organizacji mistrzostw 
Suchedniowa w tenisie 
stołowym – mówi nauczy-

ciel wychowania fizycznego  
Michał Piasta. –A uczniowie 
bardzo chętnie z niej korzy-
stają – dodaje.

(jaki)
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