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* zapraszamy na uroczystości Święta 
Konstytucji 3 Maja,

* rok 2019 – rokiem Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego,

* z prac Rady Miejskiej,

* gmina pozyskała pół miliona 
złotych na obiekty sportowe 
przy Jedynce,

* aktywni seniorzy,

* społecznicy sprzątają miasto,

* promocja gry o Suchedniowie,

* konkurs im. Jana Gajzlera,

* w szkołach i wydarzenia sportowe.
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Wielkie święto tańca w Suchedniowie
W dniu 6 kwietnia 

br. na hali sportowej 
w Suchedniowie odbył 
się XIV Ogólnopolski Tur-
niej Formacji Tanecznych 
Suchedniów ‘2019. Na 
scenie wystąpiło oko-
ło 1300 tancerzy z 26 
formacji tanecznych. III 
miejsce zajęły suche-
dniowskie formacje Axis 
I oraz Axis 2 pod kierun-
kiem Tomasza Słomki.

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

Promocja gry „4 Światy  
z Historią. Suchedniowskie  
Wędrowanie”

W niedzielę 31 marca w suchedniowskiej Kuź-
nicy odbyła się promocja gry planszowej 4 Światy 
z Historią. Suchedniowskie Wędrowanie. 

Czytaj na str. 10

Niezwykłe jubileusze naszych mieszkańców

W kwietniu dwie pary małżeń-
skie z naszego miasta obchodziły 
niezwykłe jubileusze. Państwo Jan 
Waldemar i Danuta Marianna 
Sitarz na ślubnym kobiercu stanęli 
70 lat temu, dekadę później zwią-
zek małżeński zawarli Anna i Ma-
rian Glijer.

Czytaj na str. 2
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Wydarzenia

Przeżyć razem 60 lat…
Państwo Anna i Marian Glijer 6 kwietnia 

świętowali piękny Jubileusz 60.lecia pożycia mał-
żeńskiego. Jak na prawdziwe wesele przystało, 
było powitanie chlebem i solą, kapela oraz mnó-
stwo życzeń ze strony najbliższych oraz naszych 
samorządowców. 

Jubilatów odwiedzili burmistrz Cezary Błach 
i zastępca burmistrza Dariusz Miernik. Z oka-
zji diamentowego jubileuszu złożyli małżonkom 
najlepsze życzenia pomyślności, wręczając bukiet 
kwiatów i list gratulacyjny. 

Państwo Gijer wzięli ślub kościelny 4 kwiet-
nia 1959 roku w Suchedniowie. Wychowali  trójkę 
dzieci - córki Jolantę (Bodak z męża) i Renatę 
(Zegadło) oraz syna Macieja. Doczekali pięciu 

wnuków: Łukasza, Mateusza, Olgę, Kamilę 
i Mikołaja oraz troje prawnuków: Zuzannę, Mi-
łosza, Alicję. 

Marian Glijer po skończeniu szkoły po-
wszechnej w 1945 roku, uczęszczał do Gim-
nazjum a następnie Liceum Witkowskiego 

w Skarżysku. W latach 1950-1954 studiował na 
Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicz-
nym, którą ukończył z tytułem inżyniera w za-
kresie mechaniki ze specjalnością obróbka skra-
waniem. Karierę zawodową rozpoczął od nakazu 
pracy w Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek Baweł-
nianych w Zielonej Górze. Od 1956 roku praco-
wał w Zakładzie Armatury Przemysłowej Chemar 

Niezwykłe jubileusze naszych mieszkańców
w Kielcach na stanowisku kierownika wydziału 
mechanicznego, a następnie zastępcy dyrektora 
ds. produkcji. W 1980 roku rozpoczął pracę w Fa-
bryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie 
jako dyrektor ds. produkcji.  

Anna Glijer z domu Sputo urodziła się 27 
czerwca 1939 roku w Suchedniowie. W 1947 roku 
wraz z rodzicami wyjechała do Obornik Śląskich. 

Tam ukończyła szkołę podstawową. W 1953 roku 
wraz z matką i siostrą Marią powróciła do Su-
chedniowa. Ukończyła Technikum Handlowe 
w Skarżysku i rozpoczęła pracę w Ośrodku Zdro-
wia w Suchedniowie w administracji. Również na 
stanowisku administracyjnym pracowała w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Suchedniów, a w Banku Spół-
dzielczym była wiceprezesem.

Gratulujemy pięknego Jubileuszu!

…a nawet 70 lat
18 kwietnia 1949 roku na ślubnym kobiercu 

stanęli Jan Waldemar i Danuta Marianna Si-
tarz z Suchedniowa. Dzisiejsi 90.latkowie będą 
świętować Jubileusz 70-lecia pożycia małżeń-
skiego. Na tę przepiękną okoliczność z życzenia-
mi i kwiatami przybyli do nich burmistrz Cezary 
Błach i sekretarz miasta Ewa Kaniewska.

Państwo Sitarz mimo dostojnego wieku cie-
szą się doskonałą kondycją fizyczną i pamięcią. 

Doświadczeniami ze swego bogatego życia chęt-
nie dzielą się z innymi. 

Wychowali córkę Mirosławę (rocznik 1950) 

oraz syna Krzysztofa (rocznik 1951). Dochowali 
się czworo wnucząt i 8 prawnucząt. 

Pan Jan początkowo pracował w ZWK Marywil 
(był 36. zatrudnioną w zakładzie osobą), potem 
w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamien-

nej, na koniec w Fabryce Urządzeń Transporto-
wych w Suchedniowie, skąd po 42. latach pracy 
odszedł na emeryturę. Pani Danuta Marianna 
również pracowała w Zakładach Metalowych, 
z których odeszła na rentę.

Jubilat przez całe życie był bardzo aktywny 
społecznie. Śpiewał w chórze, działał w harcer-
stwie, włączał się w życie lokalnej społeczności. 
Przez dwie kadencje był radnym Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach. Był inicjatorem uru-
chomienia kursu 11 do Ostojowa, budowy chod-
nika od szkoły do mostu w Ostojowie, budowy 
oświetlenia ulicznego. Pomagał w uzyskaniu po-
zwolenia na budowę kościoła w Ostojowie, z po-
mocą Andrzeja Karpińskiego doprowadził do 
montażu kładki koło mostu. Włączał się w dzia-
łalność komitetów budowy sieci gazowej i wodo-
ciągowej. 

Za swą działalność został odznaczony m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz 
medalem Zasłużony dla Kielecczyzny. 

Jacenty Kita
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powiat. Życzenia od mediów lokalnych przekazał 
Mateusz Bolechowski z Echa Dnia.

(jaki)

AktuAlności

Są pieniądze na wymianę 
oświetlenia na hali

Gmina pozyskała 40.000 złotych na zadanie pod 
nazwą Wymiana oświetlenia na hali sportowo-re-
habilitacyjnej będącej obiektem Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Suchedniowie. 15 kwietnia uchwałę w tej 
sprawie podjął Sejmik Województwa Świętokrzy-
skiego. –Chciałbym w tym miejscu podziękować 
radnej sejmiku Agnieszce Buras za mocne popar-
cie nas w tej kwestii i zaproszenie mnie na komi-
sję merytoryczną sejmiku w dniu 12 kwietnia, na 
której miałem możliwość przedstawienia naszych 
argumentów na rzecz przekazania tego wsparcia – 
mówi burmistrz Cezary Błach.

Zastępca burmistrza Dariusz Miernik doda-
je, że wartość koniecznych prac szacowana jest 
na około 60.000 złotych a brakującą kwotę gmina 
uzupełni środkami własnymi. Zadanie musi zostać 
wykonane do 8 maja. Jest konieczne m.in. w związ-
ku z odbywającą się w Suchedniowie Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży.

Jacenty Kita

17 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Skar-
żysku - Kamiennej tradycyjnie odbyło się spo-
tkanie wielkanocne przedstawicieli wszystkich 
samorządów i dziennikarzy lokalnych mediów. 
Gminę Suchedniów reprezentowali burmistrz Ce-
zary Błach oraz przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec.

Życzenia zebranym przekazali starosta skarży-
ski Artur Berus, przewodniczący rady powiatu 
Jacek Jeżyk oraz burmistrz Suchedniowa Ceza-
ry Błach w imieniu wszystkich gmin tworzących 

Ul. Powstańców na liście 
ostatecznej

W środę 17 kwietnia Wojewoda Świętokrzyski 
zatwierdził ostateczną listę zadań rekomendo-
wanych do dofinansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

W kategorii dróg gminnych, w gronie 46. za-
dań znalazł się projekt Przebudowa ulic Powstań-
ców i Krótkiej w Suchedniowie.

Długość odcinka do przebudowy wynosi 0,957 
km. Ogólna wartość projektu 4.781.922,03 zł, do-
finansowanie wyniesie 50%, a więc 2.390.961,00 
złotych. 

Realizacja zadania ma zakończyć się w paź-
dzierniku 2019 roku. 

(jk)

Zmarła najstarsza  
mieszkanka Suchedniowa

6 kwietnia 
zmarła Natalia 
Miernik, naj-
starsza miesz-
kanka Suche-
dniowa.

Urodziła się 8 
listopada 1913 
roku. Gdy byli-
śmy u pani Na-

talii z życzeniami na okoliczność stulecia urodzin 
mówiła: -Tylko trzy razy w życiu chorowałam. 
Dlatego cenię sobie zdrowie.

Przez całe życie mieszkała w Suchedniowie. 
Tutaj pracowała jako krawcowa, zatrudniała na-
wet do 12. uczennic. Sama tajniki krawiectwa 
zgłębiała u swojej cioci Marii Świątkiewicz. 

(jaki)

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, 
żyjemy w naszych dzieciach 
i następnych pokoleniach” 
   (A. Einstein)

Dnia 8 kwietnia 2019 r.  
odeszła do Boga

Ś.P. Krystyna Żołądek
długoletni pracownik, 

a jednocześnie dyrektor 
suchedniowskiego przedszkola.

Rodzinie oraz najbliższym,  
łącząc się w bólu,

składamy najszczersze wyrazy 
współczucia

oraz życzymy wytrwałości  
w tych trudnych chwilach.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz pracownicy

Przedszkola Samorządowego
Im. Jana Pawła II  
w Suchedniowie

„Zgasłaś nam jak świecy płomyk 
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbron-
na.[...] I tylko smutek bolesny i pamięć 
żywa o Tobie w nas pozostanie, bo za-
wsze myślami będziemy przy Tobie” 

Tymi słowami chcieliśmy podziękować 
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas 
chwili dzielili smutek i żal, okazali wie-
le serca, wzięli liczny udział w mszy św. 
i odprowadzili na miejsce wiecznego spo-
czynku naszą ukochaną żonę, mamę, bab-
cię i prababcię śp. Krystynę Żołądek

Pogrążeni w żalu
Mąż, córki i synowie z rodzinami

Jajeczko u Starosty Skarżyskiego
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Z PrAc rAdy Miejskiej

VI sesja Rady Miejskiej
28 marca w sali lustrzanej suchedniowskiej 

Kuźnicy odbyła się VI w tej kadencji sesja Rady 
Miejskiej. Jej otwarcia dokonał przewodniczący 
rady Krzysztof Adamiec, który powitał obec-
nych na obradach radnych, sołtysów, przewod-
niczących osiedli oraz zaproszonych gości. Wśród 
tych ostatnich byli: poseł Maria Zuba, Elżbieta 
Dziekan, prezes NZOZ Promyk, Halina Ostrow-
ska, przewodnicząca Rady Seniorów, przedsta-
wiciele MKS Orlicz Suchedniów: Justyna Wierz-
bińska, Anna Andrzejewska i Aleksandra 
Dąbczyńska oraz przewodniczący Rady Sportu 
Grzegorz Michnowski.

Po przyjęciu porządku obrad głos zabrali za-
proszeni goście. Ewa Antosik poruszyła sprawę 
estetyki budynku gminy obok przychodni zdro-
wia oraz wysypiska śmieci na ul. Partyzantów. 
Teresa Sułek, w związku z kończącą się kaden-
cją komitetów osiedlowych, podziękowała za 
prace wykonane w tej kadencji na osiedlu nr 7 tj. 
starania czynione w sprawie wykonania tunelu 
i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Bugaj na prze-
jeździe kolejowym, modernizację oświetlenia, 
wymianę wodociągu, oczyszczenie rowów i bie-
żące naprawy dróg. Prosiła również o interwen-
cję w sprawie uruchomienia kursowania busów 
na ul. Stokowiec. Sławomir Dziekan pytał o po-
stęp prac w sprawie modernizacji ul. Powstań-
ców. Mirosław Obara w ramach interpelacji 
apelował do burmistrza w sprawie wystąpienia 
do PKP o udostępnienie monitoringu z ul. Bere-
zów celem ukrócenia poruszania się tirów w go-
dzinach, kiedy obowiązuje zakaz ich poruszania.

Burmistrz Cezary Błach takie wystąpienie do 
PKP obiecał dodając, że gmina wielokrotnie wy-
stępowała do komendy powiatowej i wojewódz-
kiej Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego 

w celu nasilenia kontroli na drodze wojewódzkiej 
nr 751. Gmina złożyła nowy wniosek na ul. Po-
wstańców, w  ramach którego można pozyskać 
80 a nie 50% dofinansowania. 

Później wręczone zostały nagrody sportowe 
o czym piszemy na str. 23.

W dalszej części obrad Sprawozdania z działal-
ności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Suchedniowie za rok 2018 przedłożyła kie-
rownik ośrodka Magdalena Ogonowska. 

Elżbieta Dziekan z kolei przedstawiła infor-
mację Zarządu NZOZ Promyk Sp. z o.o. o sposobie 
wykorzystania środków uzyskanych z czynszów 
za 2018r. W 2018 roku było to 77.500 złotych, 
z czego ok. 22.000 zł przeznaczonych zostało na 

remonty. Ponadto na remont elewacji spółka 
w 2018 roku przeznaczyła 55.000 złotych zgro-
madzone na koncie remontowym w poprzed-
nich latach.

W dalszej części Sprawozdania z realizacji przez 
Gminę Suchedniów programów polityki zdrowot-
nej w latach 2015 – 2018 przedłożyła Magdale-
na Przyjemska. Były to trzy programy. Szcze-
pieniami przeciwko pneumokokom objęto 156 
dzieci, 50% kosztów tj. 31.590 zł pokrył budżet 
gminy. Przeciwko meningokokom zaszczepio-
no 263 osób – w tym przypadku gmina pokryła 
100% kosztów tj. 32.340 zł. Z kolei przeciwko gry-
pie zaszczepiono 475 osób, co kosztowało budżet 
gminy 7.990 zł. 

W dalszej części radni podjęli uchwały w spra-
wie:
-  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 

Program szczepień profilaktycznych przeciwko 
meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gmi-
nie Suchedniów na lata 2019 – 2021 (w budże-
cie na ten cel zabezpieczono 14.520 zł),

-  zmiany Statutu Rady Seniorów w Suchednio-
wie,

-  porozumienia pomiędzy Gminą Suchedniów 
i Powiatem Skarżyskim,

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Suchedniów na lata 2019 – 2038, 

-  zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 
rok 2019,

-  projektu uchwały przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Su-
chedniów w 2019 roku,

-  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suched-
niów.
Radni wysłuchali także informacji o pracy rady 

i komisji w kadencji 2014-2018.
Jacenty Kita
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inwestycje

Pół miliona dla Suchedniowa
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które złożono w ramach kon-

kursu do działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi priorytetowej 7 Sprawne 
usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

Wśród nich znalazło się zadanie Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie o wartości 5.630.640,47 zł. Gmina otrzyma na to zadanie 
500.000 złotych. Wcześniej z Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina otrzymała dotację w wysokości 
2.468.400,00 zł.

Dofinansowaniem objęto przedsięwzięcia dedykowane zajęciom dydaktycznym: rozbudowę, mo-
dernizację istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej, służącej 
wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów oraz wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt 
i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni.

– To już piąte w tej perspektywie finansowej rozstrzygnięcie w ramach tego działania. Tym razem 
w konkursie można się było ubiegać o środki na modernizację szkół podstawowych. Konkurs cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Wpłynęły 83 projekty, czyli prawie wszystkie gminy 
z województwa ubiegały się o dofinansowanie. Pierwotnie do dyspozycji wnioskodawców było 15 mln 
złotych, ale Zarząd Województwa zwiększył tę pulę do 28 mln złotych. W efekcie Zarząd Wojewódz-
twa wybrał do dofinansowania 55 projektów – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

(jaki) 

21 marca burmistrz Cezary Błach na kon-
ferencji prasowej poinformował, że w ramach 
Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na 
Drogach Lokalnych w Województwie Święto-
krzyskim Bezpieczni na 5+, spośród 13 wniosków, 
jakie wpłynęły z naszej gminy, 2 znalazły się na 
zaakceptowanej liście.

Są to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 751 
z ul. Kielecką – rekomendowany rodzaj działań 
– przebudowa skrzyżowania oraz droga gmin-
na nr 389060T (Stokowiec) – rekomendowany 
rodzaj działań - budowa chodnika i przejścia dla 
pieszych

-To ważne zadania, które poprawią bezpie-
czeństwo na naszych drogach. Budowa ronda 
(wartość to około 2 mln zł) wpisuje się z plany 
modernizacji drogi wojewódzkiej 751. Już w 2015 
roku gmina z Zarządem Województwa podpisała 
stosowaną umowę i przekazała 200 tys. na doku-
mentację. Projekt jest już gotowy, jest pozwole-
nie na budowę – mówił burmistrz.

Obecna na konferencji poseł Maria Zuba po-
informowała, że program, jedyny w Polsce tego 
typu, został opracowany przez wojewodę Agatę 
Wojtyszek i marszałka Andrzeja Bętkowskie-
go. Jak mówiła posłanka 86 gmin złożyło 1040 
wniosków. Zaakceptowanych zostało 110 z nich, 
z czego dwa z gminy Suchedniów. Jednak na razie 

O miejscach niebezpiecznych na drogach na konferencji prasowej
nie wiadomo, kiedy będą one realizowane, ani ile 
pieniędzy samorząd dostanie na ten cel. M. Zuba 
wskazała cztery źródła finansowania tych zadań 
i podkreślała rolę władz samorządowych w tym, 
aby to dofinansowanie pozyskać. 

Przy okazji podczas dyskusji na temat ul. Po-
wstańców, poseł dodała, że wnioski, które zo-
stały zaakceptowane w 2018 roku do progra-
mu przebudowy dróg lokalnych, powinny być 
uwzględnione na nowej liście rankingowej. To 
ważne, gdyż w tym przypadku dofinansowanie 
ze środków rządowych wynosi 80%, a nie 50% 
jak dotychczas.

Jacenty Kita
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w GMinie i okolicy

Wręczenia grantów „Tesco”
27 marca w supermarkecie Tesco w Suchednio-

wie miało miejsce wręczenie grantów dla trzech 
organizacji pozarządowych w ramach akcji Decy-

dujesz – Pomagamy. Najwyższy czek, na 5000,00 
zł otrzymał projekt Orlicza zatytułowany Akade-
mia Badmintona od Juniora do Seniora. Zdobył aż 
13320 głosów.

-Program ma na celu udzielenie wsparcia lo-
kalnym organizacjom i społecznikom, którzy chcą 
zmieniać najbliższe otoczenie. To już piąta edycja 
akcji. O tym, która organizacja otrzyma najwyż-
szy grant, zadecydowali mieszkańcy poszcze-
gólnych regionów w otwartych głosowaniach, 
które odbyły się na przełomie stycznia i lutego 
we wszystkich sklepach Tesco. Teraz te pieniądze 
w rękach organizacji będą ulepszały nasze oto-
czenie – mówił Jarosław Wąsowski, kierownik 
suchedniowskiego supermarketu.

Czek wręczył burmistrz Cezary Błach na ręce 
młodych badmintonistów – Poli Andrzejew-
skiej oraz Jakuba i Bartka Dulembów oraz 
w obecności prezes klubu Justyny Wierzbiń-

skiej, Aleksandry Dąb-
czyńskiej oraz rodziców 
zawodników. –Nasz pro-
jekt połączy pokolenia, 
a na zakończenie zorga-
nizujemy turniej rodzin-
ny i śniadanie na trawie. 
Ponadto jego uczestnicy 
skorzystają z porad fizjo-
terapeuty i dietetyka – 
mówiła Anna Andrze-
jewska.

Najwięcej głosów 
uzyskał pomysł MKS 
Orlicz  Akademia Bad-
mintona - Od Juniora do 
Seniora, który zdobył 
13220 głosów. Program 
pozwoli dzieciom i ich 
opiekunom (rodzicom, 
dziadkom, rodzeństwu) 
na uczestniczenie we 
wspólnych treningach 
badmintona, pod okiem 
trenerów i na uczestni-
czeniu w warsztatach 

z dietetykiem i fizjoterapeutą. Pro-
gram zakończony będzie turniejem 
rodzinnym i wspólnym, zdrowym 
śniadaniem na trawie. Pozostałe dwa 
granty trafiły do Skarżyska-Kamien-
nej.

W zakończone edycji akcji Decydu-
jesz-Pomagamy firma Tesco kwotą 4,5 
mln zł wsparła 1190 projektów w całej 
Polce. 

Jacenty Kita
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W ramach rekolekcji wielkopostnych wierni prze-
mierzyli Leśną Drogę Krzyżową w skupieniu wy-
słuchując rozważań, które głosili duszpasterze ze 
Wzdołu Rządowego pod przewodnictwem pro-
boszcza Stanisława Pichety.

Około tysiąca osób w piątek 12 kwietnia prze-
szła ulicami miasta w Drodze Krzyżowej pod 
przewodnictwem proboszcza ks. Marka Migoc-
kiego. 

Krzyż ponieśli m.in. samorządowcy, leśnicy, 
Rycerze Kolumba, przedstawiciele szkół i środo-
wisk parafialnych.

Jacenty Kita

w GMinie i okolicy

„Stąd wyruszył w świat”
20 maja 2019 r. minie 100. rocznica urodzin 

tego wybitnego pisarza i publicysty emigracyj-
nego, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika Bi-
twy pod Monte Cassino, współtwórcy Kultury pa-
ryskiej.

Rok temu Sejm ustanowił rok 2019 rokiem Gu-
stawa Herlinga-Grudzińskiego, który w świat wy-
ruszył z Suchedniowa.

Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego stanowią świadectwo cierpień i czynu czło-
wieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej 
przemocy i kryzysu wartości. Więzień sowieckiego 
łagru, żołnierz Armii Andersa, uczestnik Bitwy pod 
Monte Cassino, emigrant, współpracownik „Kultu-
ry” i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc 
polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede 
wszystkim ceniony w Ojczyźnie i świecie autor 
książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszają-
cych opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą”, 
Gustaw Herling Grudziński z niezwykłą odwagą 
opisuje tragedię człowieka poszukującego moral-
nego ładu i prawdy – czytamy w uchwale Sejmu.

(jaki)

Przeszliśmy w Drogach 
Krzyżowych

Droga krzyżowa w Kościele katolickim to na-
bożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyj-
nym, polegające na symbolicznym odtworzeniu 
drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do 
grobu. Tradycja ta od kilku lat w naszej społecz-
ności przyjmuje charakter uroczystości publicz-
nych.

9 kwietnia w Michniowie odbyła się Droga 
Krzyżowa organizowana przez parafię Wzdół 
przy udziale Nadleśnictwa Suchedniów. 

Wzięło w niej udział około 400 osób, miesz-
kańców Michniowa, Wzdołu, Suchedniowa i oko-
lic oraz pracownicy Nadleśnictwa Suchedniów. 

Sołtys i Rada Sołecka Krzyżki pragną podzię-
kować tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel 
i włączyli się w wiosenne sprzątanie miejscowo-
ści Krzyżka. 

Byli to: Halina Ostrowska – sołtys, człon-

Wspólnymi siłami posprzątali Krzyżkę
kowie Rady Sołeckiej Alicja Sokołowska, Hali-
na Zegadło-Obara i Joanna Kuszewska oraz 
Wiesława Zdzymira, Bożena Kuszewska, 
Grażyna Pająk oraz Tadeusz Rusiński.

Dodajmy, że prace porządkowe m.in. naprawę 

dróg, karczowanie krzewów oraz niwelowanie 
poboczy wykonywał również w tym sołectwie 
Zakład Gospodarki Komunalnej.
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Wolontariat

Efektem akcji, zainicjowanej w połowie marca 
przez Sonię Bonar, było zebranie trzech pełnych 
kontenerów śmieci. W akcję włączyło się ponad 
60. wolontariuszy, a po kilku godzinach sprząta-
nia, odbył się piknik w parku miejskim. 

Przygotowaniem akcji sprzątania lasku wokół 
cmentarza zajęli się: Maria Pajek, Anna Niem-
czyk, Paulina Grudniewska-Flasińska, Anna 
Kwaśniewska-Maciejczyk, Ilona Pierzak
-Bujnowska i Radosław Kowalik.

O 13.30 rozpoczęło się wielkie sprzątanie. Co 
ważne, w akcji uczestniczyła duża liczba naj-
młodszych mieszkańców miasta. Po akcji, przy-

TrashTag Challenge w Suchedniowie
szedł czas na odpoczynek i posiłek. Kiełbaski 
z grilla serwowali burmistrz Cezary Błach i radni 
Waldemar Krogulec i Tomasz Kutwin. Kieł-
baski na niego podarowała firma Drób-Pol Pi-

wowarczyków. Wegański poczęstunek przygo-
towała Monika Ptak-Korbacz, Maria Pajek 
i Paulina Grudniewska-Flasińska upiekły cia-
sta, a gorący żurek podarował Piotr Ziółkowski. 

Na pamiątkę uczestnictwa w akcji dzieci zosta-
ły obdarowane glinianymi medalami w kształ-
cie listków, które przygotował Radek Kowalik 
z Dawidem Grudniewskim w pracowni DESKA.

Kontenery podstawił Urząd Miasta i Gminy, 
magistrat zapewnił też worki, sprzątający ręka-
wiczki otrzymali od firmy 
Install, dowozem śmieci do 
kontenerów własnymi sa-
mochodami zajęli się Mar-
cin Bujnowski, Łukasz 
Maciejczyk i Wiesław 
Michta. 

W ogólnoświatowej ini-
cjatywie TrashTag Chal-
lenge: chodzi o to, żeby 
posprzątać po innych, 
a następnie pochwalić się 
tym, dodając zdjęcie w sieci 
i oznaczając je hashtagiem 
#TrashTag. Celem wyzwa-
nia jest ratowanie środowi-
ska naturalnego.

Na zakończenie uczest-
nicy suchedniowskie-
go Trash Challenge rzucili 
śmieciowe wyzwanie... Sta-
rachowicom. Podejmiecie 
rękawicę? - pytali.

Odpowiedź otrzymali 
już w niedzielę. - Brawo, to, 
co zrobiliście jest piękne. 

Podejmujemy wyzwanie a o szczegółach wkrótce 
poinformuję - powiedział prezydent Starachowic 
Marek Materek. Starosta Starachowicki Piotr 
Babicki, gdy tylko dowiedział się co się dzieje, 
natychmiast oświadczył: - Dołączam do ekipy 

starachowickiej. Musimy z prezydentem skoordy-
nować terminy akcji i do dzieła.

Jacenty Kita
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U SenioróW

W czwartek, 11 kwietnia, w sali konferencyjnej 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie w Su-
chedniowie odbyło się II posiedzenie Rady Senio-
rów w Suchedniowie II kadencji.

Podczas posiedzenia Burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów Cezary Błach wręczył 14. osobom 
w wieku 60+ zaświadczenia o ukończeniu szko-

lenia komputerowego. Była to pierwsza z trzech 
planowanych grup szkoleniowych. 

Zajęcia komputerowe dla seniorów z terenu 
Suchedniowa odbywają się dzięki współpracy 
Gminy Suchedniów z Fundacją na Rzecz Poprawy 
Jakości Życia Od Nowa oraz Fundacją na Rzecz In-
tegracji Zawodowej, Społecznej oraz Przedsiębior-

II posiedzenie Rady Seniorów

czości VIA. Organizowane są w sali konferencyjnej 

w Urzędzie Miasta i Gminy. Łącznie w szkoleniach 
weźmie udział ponad 40 osób. Każdy z uczestni-
ków skorzysta z min 70 godzin szkolenia.

Podczas posiedzenia przedstawiona została in-
formacja na temat możliwości indywidualnego 
uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora.. Proce-
dura uzyskania karty jest bardzo prosta, a szcze-
góły można znaleźć na stronie https://glossenio-

ra.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/
Kolejnym punktem były relacje z działań Rady 

Seniorów pomiędzy sesjami:
- radna Janina Ryś zrelacjonowała wyjazd 

na wernisaż wystawy do Muzeum Historii Kielc 
w dniu 15 marca 2019 Marian Musiał. Fotografie.

- wiceprzewodnicząca Urszula Sułek przed-
stawiła sprawozdanie z wyjazdu do Sejmu RP 
w dniu 21 marca 2019 r. na konsultacje społeczne 
w gronie przedstawicieli Powiatowych Rad Se-
niorów projektu ustawy dotyczącej polityki se-
nioralnej,

- radna Marta Staniec podsumowała udział 
seniorów w akcji sprzątania Suchedniowa pod 
hasłem #TRUSHTAG CHALLENGE;

Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja 
na temat  lokalizacji klubu seniora w Suchednio-
wie – miejsca, o które radni zabiegają od począt-
ku działalności Rady Seniorów. 

W tej sprawie, w ciągu kilku ostatnich tygodni, 
radni odbyli kilka spotkań z Burmistrzem oraz Za-
rządem OSP w Suchedniowie. Burmistrz zapropo-
nował seniorom dwie lokalizacje: remizę strażac-
ką oraz pomieszczenia w części budynku przy ul. 
Sportowej 1. Na ten cel zabezpieczono w budże-
cie Gminy środki finansowe w wysokości 30 ty-
sięcy złotych. Decyzja zostanie podjęta po osza-
cowaniu i porównaniu kosztów niezbędnych do 
poniesienia na adaptację i wyposażenie pomiesz-
czeń w każdej z dwóch lokalizacji.

Jak podkreślił radny Marian Leski planowa-
ny Klub Seniora ma być miejscem otwartym dla 
wszystkich osób w wieku 60+ z Suchedniowa 
i całej gminy, sprzyjającym integracji i aktywiza-

cji środowiska i zapewniającym wsparcie w za-
kresie edukacji i szeroko pojętej aktywizacji spo-
łecznej.  

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
Zdjęcia: Jacenty Kita
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ProMocjA

W niedzielę 31 marca w suchedniowskiej Kuź-
nicy odbyła się promocja gry planszowej 4 Świa-
ty z Historią. Suchedniowskie Wędrowanie. Przy-
byłych na promocję powitał dyrektor ośrodka 
Andrzej Karpiński, wydarzenie poprowadzili 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek i Paweł Zu-
biński.

Udział w nim wzięli m.in. burmistrz Cezary 
Błach, przewodniczący rady miejskiej Krzysztof 
Adamiec, radny powiatowy Emil Tokarczyk, 
sekretarz miasta Ewa Kaniewska i skarbnik 
gminy Urszula Nowak.

W trakcie wydarzenia organizatorzy podzię-
kowali wszystkim autorom pracującym nad grą 
oraz sponsorom. Byli wśród nich: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Cezary Błach, Bank Spółdzielczy 
w Suchedniowie z prezes Agnieszką Markie-
wicz, Nadleśnictwo Suchedniów z nadleśniczym 
Piotrem Fitasem, firma Baros Maciej Glijer, 
firma ACCAR Maciej Mikołajczyk i Piotr Ziół-
kowski. 

Wydawcą gry jest Stowarzyszenie Kuźniczy 

Promocja gry „4 Światy z Historią. Suchedniowskie Wędrowanie”
Krąg działające przy Suchedniowskim Ośrod-
ku Kultury, którego jednym z celów działalności 
jest popularyzacja historii, geografii i przyrody 
Suchedniowa. Gra jest o Suchedniowie i dla Su-
chedniowian. Planszę stanowi uproszczony plan 
miasta na który naniesione są wszystkie ważne 
obiekty – osobne grafiki, których prototyp był 

wykonany ręcznie przez grafika Grzegorza Cho-
rążka. 55 kart z pytaniami na temat miasta oraz 
mechanikę gry opracował zespół w skład, któ-
rego weszli: Magdalena Miazga, Marta Ptak 
- Nadleśnictwo Suchedniów: roślinność, Mał-

gorzata Rasztabiga: zwierzęta, Agnieszka 
Włodarczyk – Mazurek - SOK Kuźnica: kultura, 
Krzysztof Karbownik - Muzeum Wsi Kieleckiej: 
historia Suchedniowa do 1795 r, Marcin Medyń-
ski - Polskie Towarzystwo Historyczne oddział 
Skarżysko – Kamienna: historia Suchedniowa po 

1795 r. i Szymon Piasta: sport i geografia. Pion-
ki i kostki do gry również zostały wykonane ręcz-
nie przez artystkę ceramiki Magdalenę Sułek 
w pracowni Ignacówka. Gra ma wymiar przede 
wszystkim edukacyjny dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, będzie przekazana do szkół i biblioteki 
w naszej Gminie. Stowarzyszenie postanowiło 

również, iż 40 gier zostanie rozlosowanych wśród 
mieszkańców na spotkaniu promocyjnym. 

W planach Stowarzyszenia są kolejne działa-
nia mające na celu promocje naszego miastecz-
ka. W dzień promocji odbyła zbiórka publiczna 

na wydanie pamiętnika Janusza Trzebińskie-
go suchedniowianina, który żył na przełomie 
wieków XIX i XX w i w barwny sposób we wspo-
mnieniach opisuje życie obyczajowe i polityczne 
osady. 

Jacenty Kita
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konkurs recytAtorski

5 kwietnia w SSP nr 1 im. E. Peck w Suchednio-
wie przeprowadzono XV już edycję Konkursu Re-

cytatorskiego im. Jana Gajzlera. Jego 25. uczest-
ników – siedemnastu reprezentantów szkół 
podstawowych i ośmiu ponadpodstawowych, 
członków komisji konkursowej, nauczycieli i za-
proszonych gości powitał dyrektor szkoły Zdzi-
sław Wojnarski. Dyrektor poprosił uczestników, 
aby minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicz-
nie nauczyciela Macieja Brzozy, wieloletniego 
organizatora Konkursu.

Tematem przewodnim tegorocznego Konkur-
su były słowa Co mi w duszy gra… . Uczniowie 

recytowali dwa utwory – jeden autorstwa Jana 
Gajzlera, a drugi wybranego przez siebie auto-
ra. Recytatorów oceniała komisja konkursowa 
w składzie: Marta Ptak, Karolina Gałczyńska-
Szymczyk oraz Wojciech Niemczyk. 

Po prezentacjach uczestnicy konkursu udali się 
na poczęstunek, po czym jury rozpoczęło obrady. 
W tym czasie delegacja uczniów SSP1, wraz z dy-
rektorem Zdzisławem Wojnarskim, polonistką 

XV Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera

Mariolą Pasek oraz gościem honorowym Kon-
kursu – Michałem Kazimierzem Gajzlerem, 
udała się na cmentarz, by zapalić znicze i złożyć 
wiązankę kwiatów na grobie poety. W szkole 
pozostali uczestnicy spotkali się z Radkiem Ko-
walikiem - zaprzyjaźnionym z placówką założy-
cielem DESKI (Domu Entuzjastów Sztuki Kultury 

Arteterapii w Suchedniowie).
Wyniki konkursu były następujące:
Kat. szkół podstawowych
I miejsce – Maksymilian Wydrych
II miejsce – Gabriela Sobura i Nikola Mo-

rawska
III miejsce – Jakub Dulny i Mikołaj Szmalec
Wyróżnienia: Natalia Kucharska, Julia Fąfa-

ra, Maja Podgórska

Kat. szkół ponadpodstawowych
I miejsce – Oliwia Szarek
II miejsce – Karolina Łapka
III miejsce – Julita Wiśniewska
Wyróżnienie: Paweł Pera. Nagrodę specjalną 

za najlepszą interpretację wiersza Jana Gajzlera 
otrzymała z rąk pana Michała Kazimierza Gaj-

zlera Julia Kwiatkowska, uczennica SP z Goz-
du.

Nagrody wręczyli: burmistrz Cezary Błach, 
Michał Kazimierz Gajzler, przedstawiciel rodu 
Gajzlerów oraz dyrektor szkoły. Organizator-
kami konkursu były Mariola Pasek oraz Joan-
na Sołkiewicz.

Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowska • kwiecień 201912

Suchedniowska
GazetaGazeta

turniej ForMAcji tAnecZnych

W dniu 6 kwietnia br. na hali sportowej w Su-
chedniowie odbył się XIV Ogólnopolski Turniej For-
macji Tanecznych Suchedniów ‘2019. Na scenie 

wystąpiło około 1300 tancerzy z 26 formacji ta-
necznych m.in. z: Warszawy, Łodzi, Jastrzębia 
Zdrój, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, Piotr-
kowa Trybunalskiego, Radomia, Ustrzyk Dolnych, 
Staszowa, Sandomierza i Końskich. 

Suchedniów reprezentowały dwie grupy For-
macji Tanecznej AXIS. Tegoroczna czternasta edy-
cja imprezy zgromadziła po raz kolejny rekordo-
wą liczbę ponad 1300 tancerek i tancerzy z 26 
formacji tanecznych. Na parkiecie zobaczyliśmy 
łącznie aż 71 układy choreograficzne w 5 różnych 
kategoriach tanecznych. Nasze miasto reprezen-
towała Formacja Taneczna Axis I oraz Axis II pod 
kierunkiem Tomasza Słomki, zespoły nasze wy-
tańczyły trzecie miejsca w swoich kategoriach ta-
necznych.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu przy-
byłych zespołów oraz gości przez dyrektora An-
drzeja Karpińskiego burmistrz Cezary Błach 

Wielkie święto tańca w Suchedniowie

dokonał oficjalnego otwarcia turnieju. Później 
wszystkie formacje przemaszerowały w barwnej 

paradzie, prezentując się zgromadzonej publicz-
ności. 

Następnie rozpoczęła się rywalizacja. Prezen-
tujące się formacje oceniało jury w składzie: sę-
dzia główny Zofia Czechlewska - tancerka – 
solistka, pedagog, choreograf, międzynarodowy 
sędzia; Mariusz Jasuwienas - reżyser, choreo-
graf, tancerz, instruktor, finalista I edycji progra-
mu You Can Dance TV TVN oraz Tomasz Rowiń-
ski - choreograf i wieloletni sędzia I-kategorii 
Polskiej Federacji Tańca i Polskiego Związku Tań-
ca Freestyle.

Grand Prix XIV Ogólnopolskiego Turnieju Forma-
cji Tanecznych Suchedniów 2019 zdobyła forma-
cja DNA MIKS Łódź, zaś za najsympatyczniejszą 
uznano Iskierki z Radomska.

W swej opinii jury podkreśliło piękne kostiu-
my, efektowne elementy scenografii, ciekawą 
choreografię oraz wysoką ocenę za wyraz arty-
styczny.

Każdy z młodych wykonawców pamiątkowy 
medal, który będzie przypominał o występie na 
XIV Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych 
Suchedniów 2019. Najsympatyczniejsza formacja 
Turnieju otrzymała dyplom i dużego pluszowego 
misia. 

Nasze miasto reprezentowała Formacja Ta-
neczna AXIS I w składzie: Maria Sawicz, Lena 
Materek, Natalia Białko, Angelika Białko, 

Amelia Obara, Malwina Przybylska, Joanna 
Kucharska, Natalia Kucharska, Aleksandra 
Gajda, Aleksandra Podgórska, Maja Pod-
górska, Aleksandra Świtek, Lena Madziała, 
Lena Pająk, Paulina Cieślik, Milena Włodar-
czyk, Aleksandra Skiba, Wiktoria Zaczkow-
ska oraz Wiktoria Żołądek. Choreografia pt. 
Nie jest kolorowo została nagrodzona III miejscem 
w kategorii taniec współczesny 12-15 lat.

Również młodsza grupa AXIS II w składzie: 
Nela Bujnowska, Joanna Bzinkowska, Aga-
ta Kierkuś, Oliwia Grabowska, Nikola Wi-
śniewska, Ewa Pajek, Oliwia Pawelec, Ni-
kola Świtek, Blanka Jaworska, Maja Mazur, 
Wiktoria Piwowarczyk, Julia Paszkiel, Wik-

toria Wiaderny, Gabriela Pokrzywa, Laura 
Wrotniak, Maja Zubińska, Lena Kubacka, 
Katarzyna Zolbach, Julia Zimnicka, Hania 
Rogala, zaprezentowała wysoki poziom i została 
nagrodzona za układ choreograficzny pt. Doll sto-

ry III miejscem w kategorii inscenizacja taneczna 
do lat 10.

Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez 
udziału sponsorów i ludzi, którzy pomogli w jej 
organizacji. Im dziękujemy: PUS TERMATEX spół-
ka z o.o z Ostojowa, Bank Spółdzielczy w Suche-
dniowie, Hotel Świętokrzyski w Suchedniowie, 
Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Su-
chedniowa, firma TOOLMEX-TRUCK –Szydłowiec, 
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, Restauracja  
Stary Młyn - Suchedniów, Pizza na Hali – Ra-
fał Sokołowski.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
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turniej ForMAcji tAnecZnych

nia osobom, które zaangażowały się w przygo-
towanie i przeprowadzenie XIV Ogólnopolskiego 
Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2019.: 

przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suche-
dniowie – Krzysztofowi Adamcowi, zastępcy 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchednio-
wie – Małgorzacie Kuszewskiej, Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Suchedniów – Cezaremu Bła-
chowi, wiceburmistrzowi Dariuszowi Mierni-

kowi, radnym rady miejskiej – Annie Salwie, 
Monice Bator, Tomaszowi Kutwinowi, Arka-
diuszowi Pająkowi, dyrektorowi OSiR w Suche-
dniowie – Rafałowi Lorenzowi, dyrektorowi 
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Su-
chedniowie – Grzegorzowi Michnowskiemu, 

prezes KS Orlicz w Suchedniowie – Justynie 
Wierzbińskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Kor-
pusu Kadetów – Sławomirowi Florczakowi, 
Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Suchednio-
wie – Kamila Frontczak, Alicja Sitarz, Oli-
wia Sitarz, Małgorzata Dulęba, Amelia Mi-
rek, Natalia Garbala, Karolina Zolbach oraz 
Nikola Przeorska, Kaja Kazarjan, Ania Uba, 
Lena Kowalik.

Osoby: Mariusz Karpiński, Jacek Świ-
tek, Jacek Kita oraz pracownicy SOK Kuźnica: 
Agnieszka Mazurek – Włodarczyk, Barba-

ra Kwaśniewska, Izabela Wędrychowska, 
Anna Świtek, Kamil Garbala, Roman Nie-

czajew, Zenon Juchniewicz. Firma MEDI-POŻ 
z Buska-Zdroju, Stowarzyszenie byłych żołnierzy 
REZERWA, realizacja świateł Firma TOMMY-SO-
UND Tomasz Stępień, realizacja dźwięku Pa-

weł Zubiński.
Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Woje-

wództwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Mia-

sta i Gminy Suchedniów; patronat medialny: Ra-
dio Kielce, Echo Dnia, Gazeta Suchedniowska, Nasz 
Suchedniów, TSK 24, Tygodnik Skarżyski.

Do zobaczenia za rok!
Andrzej Karpiński

Paweł Zubiński
Jacenty Kita



Gazeta Suchedniowska • kwiecień 201914

Suchedniowska
GazetaGazeta

KUltUra

Lata 20. lata 30. w „Kuźnicy”
W sobotę 13 kwietnia w Suchedniowskim 

Ośrodku Kultury Kuźnica odbył się 44. koncert 
charytatywny Funda-
cji Daj Szansę. Tym ra-
zem  uczestnicy kon-
certu przenieśli się 
w kawiarniany klimat 
muzyki z lat dwu-
dziestych i trzydzie-
stych XX wieku. Była 
to podróż przez znane 
i lubiane przedwojen-
ne utwory muzyczne. 

Zebrani wysłuchali 
najsłynniejszych pol-
skich piosenek dwu-

dziestolecia międzywojennego m.in. Hanki 
Ordonówny, Eugeniusza Bodo, Zuli Pogo-

rzelskiej, Toli Mankiewiczówny, Aleksan-
dra Żabczyńskiego.

W koncercie wystąpili: Kasia Borek - śpiew, 
Dominika Bracka - śpiew, Kajetan Górlicki 

- śpiew, Oliwka Kasińska - śpiew, Julia Ku-
lińska - śpiew, Janek Markowski - śpiew, Ża-
neta Okła - śpiew, Kacper Palkowski - śpiew, 
Martyna Pawłowska - śpiew, Majka Skórska 

- śpiew, Emilka Szczygieł - śpiew, Gabrysia 
Wrona - śpiew, Ola Zagórska - śpiew, Kinga 
Białek, - flet, Julka Sokołowska - gitara, Ma-
rysia Walczak - skrzypce, Dominik Żak - akor-
deon oraz Julia Kulińska i Jakub Busiek - ta-
niec. 

Koncert prowadziła Monika Walczak. Na fun-
dusz stypendialny zebrano 665 złotych. Fundacja 
Daj Szansę wspiera najbardziej utalentowanych 
młodych ludzi z terenu powiatu skarżyskiego, po-
chodzącą z niezamożnych rodzin. 

Jacenty Kita

Warsztaty wielkanocne 
z „Kreatywnymi”

13 kwietnia Danuta Rokita i Grażyna Kaba-
ła z Klubu Seniora Kreatywni w suchedniowskiej 
Kuźnicy przeprowadziły warsztaty wykonywania 
dekoracji wielkanocnych.

Uczestniczyli w nich zarówno dorośli, jak i dzie-
ci. Mieli oni możliwość zapoznania się z kilkoma 
technikami plastycznymi, a wykonane pracę sta-
ły się miłym podarunkiem dla znajomych i rodzi-
ny.        (jaki)
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nAsZe dZiedZictwo

Józef Wikło, urodzony 13 marca 1917 roku 
w Suchedniowie jako syn Waldemara i Tekli 
z domu Włodorz, w latach II wojny światowej 

w stopniu bosmanmata walczył w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Pływał m.in. na okrętach 
Polskiej Marynarki Wojennej ORP Błyskawica (dziś 

okręt muzeum w Gdyni) oraz na ORP Piorun, któ-
ry zasłynął m.in. udziałem w zatopieniu niemiec-

Suchedniowianin walczył na ORP „Błyskawica” i ORP „Piorun”
kiego pancernika Bismarck. 

Józef Wikło w Wielkiej Brytanii znalazł się 
1 września o godz. 17.35, kiedy to ORP Błyska-

wica wpłynął na redę Leith (na liście pod poz. 
192 w stopniu starszego marynarza służącego 
w maszynowni, za: https://www.guzenda.com/

Blyskawica/Blyskawica_1939_Crew_Pages.pdf). 
Później los rzucił go do Szkocji. Formal-

nie z wojska do cywi-
la został zwolniony 19 
grudnia 1947 toku. Za-
mieszkał w Edynburgu. 
Skończył odpowiedni 
kurs i został górnikiem. 
Zmarł 2 sierpnia 1997 
roku. Za swą służbę Jó-
zef Wikło 20 maja 1945 
roku odznaczony został 
Krzyżem Walecznych. 

-To był najstarszy brat 
mojego teścia Stanisła-

wa Wikło – mówi Alicja Wikło. Odwiedziliśmy 
panią Alicję, która akurat gościła córkę Józefa 
Wikło - Mary Roy, mieszkającą w Edynburgu. 

Józef Wikło podczas pobytu w Glasgow poznał 
Helen Walker, pielęgniarkę, z która wziął ślub 
w 1944 roku.

Pani Mary Roy do Polski po raz pierwszy z ro-
dzicami przyjechała mając 15 lat. Od 2000 roku 
już jako emerytka rokrocznie przyjeżdża do Su-
chedniowa. 

Jacenty Kita
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Wolontariat

Świąteczna Zbiórka Żywności
Organizatorzy Świątecznej zbiórki żywności: 

Anita Sołkiewicz, Małgorzata Bujnowska 
oraz Katarzyna Łopacka składają gorące po-
dziękowania dla wszystkich mieszkańców za hoj-
ność i dobre serce, zaś właścicielom sklepów: Te-
sco, Gasco, Delitatesów Przy moście, Lewiatan na 
Bugaju, Lewiatan w Domu Handlowym, Robert 
za umożliwienie organizacji zbiórki oraz wyro-
zumiałość dla wolontariuszy. Podziękowania kie-

rujemy także w stronę kierownika OSIRu, pana 
Rafała Lorensa, który udostępnił domek letni-
skowy, do której była zwożona żywność oraz wy-

konywano paczki. To dzięki Wam mogliśmy po-
móc potrzebującym rodzinom, by ich święta były 
radosne. Podziękowania kierujmy w stronę wo-
lontariuszy, którzy jak zawsze nie zawiedli i dy-
żurowali w sklepach oraz ich rodzicom za dowóz 
swoich pociech na zbiórkę, szczególnie dla pani 
Anny Woś, która sprawowała opiekę nad wolon-
tariuszem, synem Piotrem.

W zbiórce wzięli udział wolontariusze z SSP 
nr 1 wraz z oddziałami Gimnazjum, SSP nr 3 
oraz uczniowie szkół średnich, którym serdecz-
nie dziękujemy.

Lista wolontariuszy SSP1 wraz z oddziałami 
Gimnazjum: Filip Rek, Bartosz Kubicki, Alina 
Dulęba, Marcel Miernik, Kacper Nowacki, 
Agata Szwed, Karolina Łutczyk, Filip Kowal-
ski, Wiktor Górski, Łukasz Tumulec, Kacper 
Skarbek, Wiktor Michta, Bartosz Fornalik, 
Wiktoria Turczyńska, Amelia Kozłowska, 
Julia Zdzymira, Aleksandra Gajda, Domini-
ka Antosik, Patrycja Krogulec, Kuba Więc-
kowski, Andrzej Majchrzyk, Dawid Gołąb, 
Piotr Miernik, Jan Kozłowski, Stanisław Mi-
chałkiewicz, Milena Cisek, Paulina Stępień, 
Gabriela Margas, mały brat Gabrysi Mar-
gas, Emilia Turczyńska, Kacper Synowiec, 
Zuzanna Bodak, Natalia Kania, Wiktoria 
Kamińska, Adam Synowiec, Konrad Dąbek, 
Julia Włodarczyk, Gosia Kania, Ala Kłys, Li-
liana Dąbrowska, Roksana Ziółkowska, 

Bartek Przybylski, Oliwia Karpińska, Oliwia 
Styczeń, Roksana Biela, Natalia Kłys, Kasia 
Kawa, Filip Wydrych, Bartek Januchta, Mi-
lena Karpińska, Marysia Miernik, Piotruś 
Woś wraz z mamą Anną Woś, Julia Tumulec, 
Olga Stando, Klaudia Breszko,

Szkołę Podstawową nr 3 akcji reprezentowa-
li: Natalia Rogóż, Julia Żurawka Monika 
Jóźwiak, Karolina Zolbach, Ania Uba, Mi-
chalina Maciejczyk, Igor Słoma, Julia Frąk, 
Oskar Bartnicki, Oliwier Wilkosz, Krystian 
Moskal, Adam Gbiorczyk, Wiktor Jasiński, 
Julka Strąk, Malwina Frontczak, Filip Obar-
ski, Weronika Okienko, Nina Turakiewicz, 
Miłosz Burys, Sebastian Pacek, Natalia Gar-
bala, Natalia Jermacz, Oliwier Pirot, Kacper 
Nowak, Oliwier Pyrkosz, Dawid Jasiński, 
Amelka Pyrkosz, Marysia Radomska, Nata-
lia Zawisza, Kasia Sułek, Wiktor Miernik, 
Franek Krogulec.

Ze Szkoły Podstawowej w Ostojowie w zbiór-
ce uczestniczyli Jakub Stępnik i Maciej Wikło, 
a pozostałe osoby to Norbert Sołkiewicz, Ali-
cja Sitarz oraz pani Edyta Stępnik.

Zrobiono 39 paczek, które zostały rozwiezione 
do mieszkańców gminy Suchedniów. 

Dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt, spokoj-
nych, rodzinnych, pełnych dobra świąt!

Anita Sołkiewicz
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przeszły: Natasza Przeorska, Wiktoria Piwo-
warczyk, Wiktoria Nowak (SP Ostojów), Ga-
brysia Pokrzywa (SP 3), Wiktoria Wiaderny, 
Jowita Mazurek, Nela Bujnowska (SOK Kuź-
nica). Do eliminacji wojewódzkich przeszli: Oskar 
Pawelec (SP Ostojów), Lena Wąsowska (SOK). 
W kat. klas 4-6 do eliminacji powiatowych prze-

Eliminacje gminne OMKR
W poniedziałek 15 kwietnia w Suchedniow-

skim Ośrodku Kultury Kuźnica odbyły się elimina-
cje gminne do XXIX Ogólnopolskiego Małego Kon-
kursu Recytatorskiego. 

Do eliminacji powiatowych w kat. klas 0-3 

KUltUra

Spotkanie z Krystyną Mirek

5 kwietnia 2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliote-
ce Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie, 

miało miejsce spotkanie autorskie z Krystyną 
Mirek, na które przybyło 37 zainteresowanych 
czytelników. Spotkanie z pisarka odbyło się w ra-

mach Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK), który 
skupia miłośników literatury i z powodzeniem 
działa w naszej bibliotece. 

Wśród nich grupę 12 osób stanowili klubowi-
cze DKK. Dzięki Instytutowi Książki czytelnicy, 
maja możliwość poznania i spotkania się osobi-
ście z ulubionymi autorami. Krystyna Mirek jest 
absolwentką polonistyki UJ w Krakowie. Przez 
wiele lat pracowała w szkole, obecnie pisarstwo 
stało się dominującym zajęciem w jej życiu zawo-
dowym. Autorka jest mamą czwórki dzieci. Pisze 
blog i książki obyczajowe, mocno osadzone w re-
aliach życia. Napisała ich ponad dwadzieścia. Naj-

większą popularność autorce przyniosły książki: 
Prom do Kopenhagi, Pojedynek uczuć, Wszystkie 
kolory nieba, Polowanie na motyle, Saga Rodu 
Candedorfów, Szczęśliwy dom, Droga do marzeń. 
Jak sama powiada to są książki o kobiecym świecie, 
można się z nich na temat kobiet wiele dowiedzieć. 
Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami. 
Uczestnikom spotkania Krystyna Mirek dała 
się poznać jako osoba bardzo otwarta, komunika-
tywna, posiadająca dużą wiedzę psychologiczną. 
Autorka chętnie odpowiadała na zadawane pyta-
nia. A po spotkaniu wpisywała autografy czytel-
nikom posiadającym egzemplarze jej książek.

szły: Maja Podgórska, Nikola Morawska (SP 
3), Maria Bolechowska (SOK). Do finału w Stara-
chowicach w kategorii wywiedzione ze słowa 
przeszła Gabrysia Margas (SOK) klasy 4-6.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dy-
plom, a najlepsi młodzi adepci sztuki żywego sło-
wa nominacje do dalszych konkursów.
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W PrzedSzKolU

Powitanie Wiosny
W czwartek 21 marca wszyscy świętowaliśmy 

Pierwszy Dzień Wiosny. Aby podkreślić charakter 

tego dnia, przedszkolaki przyszły ubrane na zie-
lono. Uroczystość Powitania Wiosny rozpoczęła 
się przedstawieniem w wykonaniu dzieci z gr. II 
pt. Gdzie jesteś Wiosno? Pani Wiosna (Kaja) obu-
dziła z zimowego snu kwiaty, motylki i misia 
śpiocha, a średniaki przywitały ją tańcami, śpie-
wem i wierszami. Najbardziej oczekiwaną czę-

ścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego 
mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci 
radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie, 

na czele którego widniała słomiana Marzanna, 
którą następnie pożegnaliśmy według tradycji. 
Jesteśmy pewni, że starania naszych wspania-
łych przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita 
do nas na dobre.

Anna Dziób 
Magdalena Biskup

18 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym 
im. Jana Pawła II  odbyło się przedstawienie wiel-

kanocne.  W tym dniu zaszczyciły nas swoją obec-
nością Beata Kaszuba – inspektor do spraw 
edukacji oraz Zofia Dulęba – emerytowany dy-
rektor placówki. 

Maluszki z grupy I wierszem, piosenką oraz 
tańcem opowiedziały o tradycjach  i zwyczajach 

Spotkanie wielkanocne w przedszkolu

związanych ze świętami wielkanocnymi. Przed-
szkolaki dowiedziały się,  że to zajączek przyno-

si dzieciom prezenty, które znajdu-
ją w wielkanocnym koszyczku oraz 
o tym jak zwykłe jajka stają się kolo-
rowymi pisankami. A w poniedziałek  
wielkanocny tradycyjnie oblewamy 
się wodą. Piękny występ dzieci  wzbo-
gacony był  piosenkami świątecznymi. 

Miłym akcentem naszej uroczysto-
ści było wspólne wykonanie  pieśni 
wielkanocnej przez nauczycielki. 

Na zakończenie spotkania dyrek-
tor Grażyna Milanowicz złożyła 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia 

świąteczne. A wielkanocny zajączek obdarował 
dzieci słodkimi upominkami. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim za obecność, a maluszkom  za 
wspaniały program artystyczny który wprowa-
dził nas w nastrój Świąt Wielkiej Nocy.

Monika Kamionka
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roZMAitości

Kiermasz Wielkanocny 
w „Cafe Jaga”

W niedzielę 14 kwietnia w kawiarni Cafe Jaga 

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad suche-
dniowskim zalewem odbył się pierwszy wielka-
nocny kiermasz. Wielkanocny pierwszy, ale już  

grudniu odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.
Rękodzieło wystawiali miejscowi twórcy. Moż-

na było kupić piękne, ręcznie ozdabiane pisanki, 
dekoracje na świąteczny stół, obrazy, cerami-
kę, zapachowe świece, ręcznie wykonane kartki 
świąteczne, szyte lalki, magnesy i wiele innych 
rzeczy. 

(jk)

Warsztaty świąteczne 
w SSP w Ostojowie

Przygotowując świąteczne pisanki warto pa-
miętać o tradycji zdobienia jajek różnymi tech-
nikami pisankarskimi. Takie techniki poznali 
uczniowie SSP w Ostojowie podczas warsztatów 
rytowania jaj prowadzonych przez Panią Monikę 
Cwałę, które odbyły się 26 marca 2019r. Podczas 
zajęć uczestnicy poznali tradycyjne techniki zdo-
bienia jaj tj. malowanie, batik, barwienie oraz ry-
towanie, czyli wydrapywanie za pomocą nożyka 

wzoru, najczęściej motywu roślinnego na zafar-
bowanej wcześniej skorupce jajka.  

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, uczestnicy dowiedzieli się jak wykonywać 
kroszonki i pisanki każdą z zaprezentowanych 
technik, jakich farb użyć podczas farbowania oraz 
jakimi narzędziami posługiwać się. Wykonanie 
kroszonek, które mają tradycyjny, misterny wzór 

Kino „Kuźnica”  
w Suchedniowie zaprasza 

***
DUMBO,  w dniach 26 - 29 kwietnia o godz. 

17:00 oraz 4 - 
6 maja o godz. 
17:00.

Produkcja: USA, 
gatunek: familij-
ny, czas projekcji: 
112 min., od lat: 7.

Opis filmu: Max 
Medici (Danny De-
Vito) powierza 
Holtowi Farriero-
wi (Colin Farrell) 

oraz jego dzieciom opiekę nad młodym słoniem, 
który przez swoje za duże uszy stał się pośmiewi-
skiem upadającego cyrku. Kiedy jednak okazuje 
się, że Dumbo potrafi latać, cyrk odzyskuje dawną 
świetność, a pewien przedsiębiorca, V.A. Vandeve-
re (Michael Keaton), proponuje właścicielowi udział 
w nowym, gigantycznym przedsięwzięciu rozryw-
kowym. Wydaje się, że nadeszły lepsze czasy dla 
Dumbo i całego zespołu Maxa Mediciego. Wtedy 
Holt odkrywa, że to pozornie idealne nowe miejsce 
skrywa mroczne tajemnice. Tim Burton przedsta-
wia zupełnie nową historię, która jest rozwinięciem 
i kontynuacją klasycznej opowieści o Dumbo.

***
BIAŁY KRUK, w dniach: 26 - 29 kwietnia o godz. 

19:00.
Produkcja: 

Wielka Brytania, 
gatunek: dramat 
biograficzny, czas 
projekcji: 122 
min., od lat: 13.

Opis filmu: To 
jedna z najbar-
dziej spektakular-
nych, ale i drama-
tycznych historii 

w świecie sztuki. Filmowa biografia legendarnego 
tancerza – Rudolfa Nuriejewa, nazywanego królem 
tańca. W rolę tancerza wciela się Oleg Ivenko. Film 
w reżyserii Ralpha Fiennesa.

Kup bilety online:
https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_

portal.php

wymaga dużej cierpliwości i dokładności. 
W drugiej części warsztatów, każdy z uczestni-

ków z pomocą Pani Moniki wykonał własne kro-
szonki techniką rytowania.  

W tradycjach wielu krajów 
jajka są w różny sposób ozda-
biane, jednak to pisanki polskie 
i huculskie uważane są za naj-
piękniejsze. W Polsce tradycja 
zdobienia jaj sięga czasów śre-
dniowiecznych. Malowanka, 
kraszonka, pisanka to najważ-
niejszy symbol Świąt Wielka-
nocy.
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Katarzyna Skowrońska oraz Małgorzata 
Glinka (dwukrotnie mistrzynie Europy w siat-
kówce), Michał Kubiak (dwukrotny siatkarski 
mistrz świata) czy Damian Janikowski (brą-
zowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
w zapasach) – to tylko część gwiazd polskiego 
sportu, które swoją karierę zaczynały od udzia-
łu w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży, gdzie 
oczywiście stawały na podium w swoich dyscy-
plinach.

Czy taka przyszłość czeka uczestników jubile-
uszowych XXV OOM w sportach halowych Świę-
tokrzyskie 2019? Kto z nich pójdzie w ślady wy-
bitnych reprezentantów Polski?

Ponad 4500 osób z całego kraju, w tym: ok. 
3350 zawodników, 790 trenerów i opiekunów, 
360 sędziów oraz 40 przedstawicieli polskich 
związków sportowych weźmie udział w finałach 
jubileuszowej, 25. edycji Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w sportach halowych. Decyzją 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, tegoroczne wy-
darzenie odbędzie się w województwie święto-
krzyskim.

Tym samym olimpiada wraca do Świętokrzy-
skiego po 10 latach przerwy. Region z południo-
wo-wschodniej Polski rozgrywki OOM w pionie 
sportu halowego zorganizował wcześniej już 
w 2009 i 2003 roku.

Młodzi sportowcy staną do rywalizacji w aż 
20 dyscyplinach. Są to: badminton, boks (męż-
czyzn m i kobiet k), brydż sportowy, gimnastyka 
artystyczna, gimnastyka sportowa, gimnastyka 
trampolina, judo (k i m), piłka ręczna (k i m), piłka 
siatkowa (k i m), szachy, szermierka, taekwondo 
olimpijskie, tenis stołowy, zapasy klasyczne, za-
pasy wolne (k i m) oraz bilard, który będzie dys-
cypliną pokazową.

Zawody odbywać się będą w 12 ośrodkach, 
z czego 10 mieści się na terenie województwa 
świętokrzyskim: Kielce, Chęciny, Morawica, Skar-
żysko-Kamienna, Suchedniów, Sielpia Wielka, 
Starachowice, Pińczów, Kostomłoty oraz Ostro-
wiec Świętokrzyski.

Do dyspozycji sportowców oddane zostaną 
najnowocześniejsze obiekty, m.in. Hala Legio-
nów, gdzie swoje spotkania rozgrywa drużyna 
mistrzów Polski w piłce ręcznej i triumfatorów 
Ligi Mistrzów sprzed trzech lat – PGE VIVE Kielce.

Poza regionem zawody odbędą się w Wieliczce 
– gimnastyka artystyczna, sportowa oraz tram-

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży również w Suchedniowie
polina i w Krakowie – szermierka. 
Jako pierwsi rywalizację rozpoczną 
31 marca szachiści (Sielpia Wielka). 
Dzień później na parkiety wyjdą 
piłkarze ręczni – mężczyźni oraz 
kobiety (Kielce). Olimpiada potrwa 
do 26 maja.

Oficjalne, uroczyste otwarcie 
XXV OOM w sportach halowych od-
było się w środę, 3 kwietnia w Kie-
leckim Centrum Kultury o godz. 15. 

Wszystkie informacje na temat 
wydarzenia można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie Olimpiady: www.
swietokrzyskie2019.pl.

Wydarzenie będzie także sze-
roko promowane za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, 
w tym portalu Facebook, gdzie 
uruchomiony został dedykowany 
fanpage: facebook.com/swieto-
krzyskie2019.

Głównymi organizatorami Olim-
piady są Województwo Święto-
krzyskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Świętokrzyska Federacja Sportu.

Partnerami: Polski Komitet Olimpijski oraz Fun-
dacja Lotto.

Współorganizatorami: Chęciny, Kielce, Końskie, 
Kostomłoty, Morawica, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Starachowice, Suchedniów, Staszów oraz Mało-
polski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: 
TVP3 Kielce, Radio Kielce, Gazeta Wyborcza Kiel-
ce, Echo Dnia.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to krajo-
we zawody sportowe, w których startują dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym. OOM odbywa się 
co roku, począwszy od 1995 roku.

Początkowo gospodarzem olimpiady było jed-
no miasto, a od 2000 roku organizacja olimpia-
dy należy do wybranego województwa. Wyją-
tek stanowią dyscypliny, które z powodu braku 
odpowiedniej infrastruktury odbywają się poza 
województwem-gospodarzem. Do 2011 roku 
rozgrywano zawody w czterech blokach (letnie, 
zimowe, halowe i biegi przełajowe). Od 2012 roku 
zawody odbywały się już w trzech blokach (halo-
we i letnie, zimowe, sporty umysłowe).

Obecnie, od 2016 roku, podział został nieco 

zmodyfikowany i obejmuje następujące katego-
rie:

•	 halowe
•	 letnie
•	 zimowe

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to jedy-
ne w swoim rodzaju krajowe zawody sportowe, 
w których zawodnicy w różnych dyscyplinach 
zdobywają punkty dla swojego województwa, 
walcząc o zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej. 
Startuje w nich młodzież w kategorii wiekowej 
junior młodszy i w wybranych dyscyplinach w ka-
tegorii junior.

Finały OOM stanowią podsumowanie systemu 
szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, pro-
wadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki, a realizowanego przez polskie związki sporto-
we.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach 
halowych to okazja dla wielu młodych zawodni-
ków i zawodniczek nie tylko na zaprezentowa-
nie swoich umiejętności, ale również możliwość 
sprawdzenia się z rówieśnikami. Wśród startują-
cych na OOM zobaczymy wielu świetnych, mło-
dych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją karierę sportową.
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10-osobowa grupa badmintonistów Orlicza 
brała udział w Grand Prix w Bieruniu.

Juniorzy młodsi w składzie: Weronika Zięba, 
Oliwia Kocz, Julia Pajek i Andrzej Pięta za-
grali sporo meczy na dobrym poziomie, ale tro-
chę szczęścia zabrakło, żeby awansować z grup. 
Weronika Zięba, w decydującym o awansie 
z grupy, meczu przegrała z Niną Żwan Mile-
nium Warszawa 16:21/21:16/20:22. To był dobry 
sprawdzian dla wszystkich przed zbliżającą się 
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży.

W turnieju młodzików młodszych do rywali-
zacji przystąpiło 71 chłopców i 67 dziewczynek, 
osobiście nie pamiętam, żeby w tej kategorii 
w Polsce drabinka musiała być rozpisana na 128. 

Srebro i brąz w Białymstoku
Na Grand Prix Polski Młodzików w Białymsto-

ku debel Julia Pajek/Julia Pająk, po porażce 
w grupie z Julią Dzialuk Bennica Kędzierzyn / Ju-

lią Stankiewicz Hubal Białystok 21-19/18-21/17-
21, musiały zadowolić się brązowym medalem.

Julia Pajek i Piotr Tomaszewski w finale 
ulegli rodzeństwu z Białegostoku Kamil Kisie-
lewski/Katarzyna Kisielewska 14-21/13-21 

Kolejne zwycięstwa bad-
mintonistów „Orlicza”

W niedzielę, 14 kwietnia w suchedniowskiej 
hali sportowej rozegrano Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w badmintonie. Repre-

zentacja województwa świętokrzyskiego oparta 
w większości na zawodniczkach i zawodnikach 
Orlicza pokonała reprezentację województwa 
łódzkiego. Zwycięstwo to było poparte indywi-
dualnymi wygranymi naszych badmintonistów.

W grach pojedynczych Julia Pajek w finale 
wygrała z Nikolą Nowińską (Korona Pabianice) 
2:1 (19:21, 21:11, 21:14). Joanna Więckowska 
była trzecia, a Ewa Bartłomiejczuk, Alicja Za-
pała przegrały w pierwszych grach drabinki fi-
nałowej. W rywalizacji chłopców trzecie miejsca 
wywalczyli Bartosz Dulemba i Igor Jabłoński. 

W deblu na najwyższym stopniu podium sta-
nęły nasze Julki, czyli Julia Pająk i Julia Pajek 

wygrywając z Nowińską/Hanną Użak (Korona) 
2:0 (23:21, 21:15). Dwa trzecie miejsca wywalczy-
ły pary Orlicza: Dulemba/Jabłoński i Mikołaj 
Chrzanowski/Szymon Turski, natomiast Filip 
Obarski i Łukasz Zolbach przegrali z później-
szymi wicemistrzami wejście do półfinału.

W mikście po raz trzeci Julia Pajek stanęła na 
najwyższym stopniu podium, tym razem w pa-
rze z Janem Frańczakiem (Wschodnia Kielce). 
Trzecie miejsca wywalczyli: Turski/Więckow-
ska i Łukasz Zolbach/Paulina Wyrozumska 
(Tęcza Społem Kielce), eliminując inne suche-
dniowskie pary: Chrzanowskiego/Emilię Szu-
mielewicz i Obarskiego/Zapałę.

Juniorzy młodsi i młodzicy młodsi grali w Bieruniu
To bardzo cieszy, że liczba 
chętnych do grania w bad-
mintona ciągle rośnie.

W tej mocnej rywaliza-
cji najlepiej poradził so-
bie Szymon Turski, który 
w mikście z Kają Ziółkow-
ską i deblu z Mikołajem 
Chrzanowskim dotarł do 
najlepszej 16-ki, a w singlu 
do 32-ki.

Duże brawa dla naszego 
młodziutkiego Kuby Du-
lemby, który pokonał Mi-

kołaja Bobowicza z SKB Suwałki 21:19/23:21 
i uplasował się w 32.

Dziewczęta Ewa i Dominika Bartłomiej-
czuk również dotarły do 32 w singlach, a Emilia 
Szumielewicz i Mikołaj Chrzanowski zakoń-
czyli gry singlowe w 64.

Ewa, Dominika i Emilka w grach podwój-
nych nie awansowali z grup.

Kolejny pożyteczny turniej za nami, kolejne do-
świadczenia zdobyte .

Dziękuję Wszystkim za sportową walkę, 
a rodzicom za pomoc, wsparcie i kibicowanie Na-
szym!!!

Aleksandra Dąbczyńska

i stanęli na drugim stopniu podium.
W singlach Julia Pająk zajęła miejsce 9, a Jo-

anna Więckowska 12.

Bardzo dobry występ zaliczył w juniorach Mi-
łosz Miernik, który wygrał trzy pojedynki i w 
walce o 5 miejsce nieznacznie przegrał z kadro-
wiczem Patrykiem Kordkiem UKS Aktywna Piąt-
ka Przemyśl 16-21/24-22/17-21.

Aleksandra Dąbczyńska
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Tenisiści Orlicza 1924 Suchedniów zagrają w fi-
nale Pucharu Polski. Awans wywalczyli podczas 

Awans tenisistów Orlicz 1924 do finału Puchru Polski

półfinałowego turnieju Pucharu Polski w tenisie 
stołowym. Turniej odbył się na hali sportowej 

w Suchedniowie. 
Do Suchedniowa przyjechały czo-

łowe drużyny I ligi: PKS Kolping Frac 
Jarosław, IKS Start Zduńska Wola, KS 
Villa-Verde Olesno oraz gospodarze 
Orlicz 1924 Suchedniów.

Turniej otworzył Dariusz Kowa-
lik, a obecni na wydarzeniu byli: 
burmistrz Cezary Błach, przewod-

niczący rady miejskiej Krzysztof Adamiec, pre-
zes klubu Maciej Glijer, członek zarządu Pol-
skiego Związku Tenisowego Grzegorz Kielar 
i prezes świętokrzyskiego Robert Janus.

W pierwszym meczu półfinałowym drużyna 
Kolping Frac Jarosław pokonała UKS Villa-Verde 
Olesno 4:2. W drugim półfinale gospodarze  Or-
licz 1924 wygrał z drużyną IKS Star Zduńska Wola 
4:3. (zdobyli: Łukasz Nadolski 2, Nadolski/Ma-
ciej Pietkiewicz oraz Paweł Włodyka).

Spotkanie finałowe rozpoczęło się od dwóch 
zwycięstw mistrzów Polski. Swoje mecze wy-
grali Jakub Zelinka, który wygrał z Łukaszem 
Nadolskim 3:0 i Piotr Cyrnek, który pokonał 
Pawła Włodykę 3:1. Później do głosu doszli go-
spodarze, wygrywając swoje mecze: debel Łu-
kasz Nadolski/MaciejPietkiewicz pokonał 
parę Krzysztof Marcinkowski/Piotr Cyrnek 

3:1. Łukasz  Nadolski wygrał swój pojedynek 
z Piotrem Cyrnek 3:1. 

Najwięcej emocji przyniósł ostatni pojedy-
nek, w którym zmierzyli się Maciej Karmoliń-
ski i Krzysztof Marcinkowski. Pierwszego seta 
wygrał Marcinkowski 12:10, w drugim secie 
Karmoliński pokonał rywala 11:8, zawodnik go-
spodarzy lepszy był również w trzeci secie wygry-
wając 11:9. Jednak rywal doprowadził do remisu 
w czwartym secie wygrywając 12:10. O tym, kto 
awansuje do finału decydował ostatni piąty set, 
bo zaciętej walce na przewagi wygrał Maciej 
Karmoliński 13:11 i to gospodarze cieszyli się 
z awansu do finału Pucharu Polski.

Drużyna Orlicza zagrała w składzie: Maciej 
Pietkiewicz, Paweł Włodyka, Wiesław Ma-
zurek, Bartosz Majcher, Maciej Karmoliński, 
Łukasz Nadolski. Zawody sędziowali Krystian 
Kilar i Zbigniew Osiński.

Jacenty Kita
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Sportowcy nagrodzeni
Od 2011 roku najbardziej utytułowani i zasłu-

żeni sportowcy zgodnie z uchwałą rady miejskiej 
otrzymują nagrody i stypendia. Za rok 2018 wrę-
czone one zostały na sesji w dniu 28 marca.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków 
przez Radę Sportu w Suchedniowie pod kierun-
kiem Grzegorza Michnowskiego, nagrody 
z rąk burmistrza Cezarego Błacha i przewod-
niczącego rady miejskiej Krzysztofa Adamca 
otrzymali: Julia Pajek, Katarzyna Zięba, Mi-

łosz Miernik, a w imieniu nieobecnych Wikto-
rii Dąbczyńskiej, Izabeli Pajek, Julii Pająk, 
Aleksandy Pająk odebrała trenerka Aleksan-
dra Dąbczyńska. Specjalną nagrodę otrzymała 
również trenerka, która podziękowała w imieniu 

własnym i wyróżnionych sportowców. 
Specjalne podziękowania od zarządu MKS 

Orlicz za pomoc w przygotowaniu I Memoriału 
im. Stefana Pawlukiewicza z rąk wiceprezes klu-
bu Anny Andrzejewskiej otrzymał burmistrz  
Cezary Błach.

Jacenty Kita

Na stadionie Orlicza 5 kwietnia w ramach UEFA 
Development CUP kobiet U-16 rozegrano mecz re-
prezentacji Grecji i Danii. Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem Danii 4:1. 

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej wspólnie 
z władzami MKS Orlicz Suchedniów zorganizowa-
li mecz reprezentacji Grecji i Danii w ramach mię-
dzynarodowego turnieju piłki nożnej kobiet U-16 
UEFA Development CUP. 

Jak przystało na imprezę o randze między-

narodowej, mecz miał inną otoczkę, niż na spo-
tkaniach ligowych Orlicza. Obie drużyny były 
wyprowadzane w asyście dzieci z Suchednio-
wa. Oczywiście przed pierwszym gwizdkiem sę-
dziego odegrano hymny państwowe. Na trybu-
nach zasiedli uczniowie suchedniowskich szkół, 
ale także grupa głośnych kibiców z Danii. Mecz 
oglądał również burmistrz Cezary Błach i prezes 
MKS Orlicz Justyna Wierzbińska. Mecz zakoń-
czył się wygraną Danii 4:1. 

Międzynarodowe zmagania piłkarek w Suchedniowie
Spotkanie Grecji z Da-

nią, to kolejne wydarzenie 
o randzie międzynarodo-
wej na obiektach Orlicza 
Suchedniów. We wrześniu 
ubiegłego roku, odbył się 
mecz reprezentacji U-17 Es-
tonia - Rumunia w ramach 
międzynarodowego tur-
nieju Syrenka Cup. 

Jacenty Kita
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