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* zapraszamy na Świętojanki,
* uroczystości patriotyczne na Wykusie, w Wąchocku 

i w Suchedniowie,
* zapraszamy na cykl spotkań poświęconych rewitalizacji miasta,
* Sobótkowe Śpiewanie w Michniowie,
* Bitwa na szkoły już po raz czwarty,
* pierwsza odsłona Suchedniowskiego Tryptyku Historycznego,
* za nami VIII Mini-MTB.
* wędkarze dzieciom,
* z życia szkół.

Dzieci i młodzież przejęli klucze do miasta

1 czerwca, w Dniu Dziecka, miasto opanowali najmłodsi jego 
mieszkańcy oraz suchedniowska młodzież. O dzieciakach pamiętano 
też w Michniowie.

Czytaj na str. 10-11
Fotorelacja na str. 19

„Zielona Szkoła 2016” i współpraca z Fundacją  
„Pomóżmy marzeniom”

Dzięki wsparciu Fundacji Pomóżmy Marzeniom grupa 40. 
uczniów z SSP nr 1 i 3 w Suchedniowie i z SSP w Ostojowie uczestni-
czyła w wyjeździe na Zieloną Szkołę. 

Czytaj na str. 12

40.lecie Chóru „Senior”

W dniu 12 czerwca 2016 r. w sali widowiskowej Suchedniowskie-
go Ośrodka Kultury Kuźnica w Suchedniowie odbył się uroczysty, 
niezwykły koncert, zorganizowany na okoliczność 40-lecia działal-
ności Chóru Senior.

Czytaj na str. 8

Kolejnych lat miodem płynących

Dla nich pszczoły to nie tyko miód. Od 35. lat udowadniają, 
jak wiele zawdzięczamy tym wyjątkowym i pożytecznym owadom. 
Z okazji Jubileuszu poświęcony został sztandar koła.

Czytaj na str. 6

Pamięci nauczycieli tajnego nauczania
W Hołdzie Nauczy-

cielom Tajnego Na-
uczania na Ziemi Su-
chedniowskiej w latach 
1939-1945 – taki napis 
widnieje na pomniku 
poświęconym nauczy-
cielom tajnego naucza-
nia, który odsłonięto 
12 czerwca.

Czytaj na str. 2-3
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Pamięci nauczycieli tajnego nauczania
Podczas II wojny światowej życie straciło ponad 8500 nauczy-

cieli, tysiące zesłano do obozów koncentracyjnych lub znalazło się 

w więzieniach. Mimo to 
na ziemiach polskich roz-
winęło się coś niespotyka-
nego w okupowanej Eu-
ropie – tajne nauczanie 
realizowane na poziomie 
powszechnym (podstawo-
wym), średnim i wyższym. 

Również pedagodzy 
z Suchedniowa, Ostojowa 

i Michniowa byli aktywni na tajnych kompletach i ryzykując życie, 
podjęli trud tajnego nauczania. Wymieńmy chociażby takie nazwi-
ska, jak Wandę Łyczkowską, Franciszka Gładysza, Władysławę 

i Feliksa Fagasińskich, Bogdana Gibasa, Zofię Szurlej i Jadwigę To-
polską. O nich mówiła Anna Pasek podczas uroczystości odsłonięcia 
pomnika W Hołdzie Nauczycielom Tajnego Nauczania na Ziemi Su-
chedniowskiej w latach 1939-1945, która odbyła się 12 czerwca.

Uroczyste nabożeń-
stwo z udziałem czte-
rech kapłanów, pocztów 
sztandarowych, zapro-
szonych gości, emery-
towanych i obecnych 
pedagogów oraz miesz-
kańców miasta konce-
lebrował ks. proboszcz 

Marek Migocki.
Rozpoczęło się ono 

nieco nietypowo, gdyż 
przed mszą świętą Anna 
Pasek przypomniała ideę 
upamiętniania tajnego 
nauczania. Przytaczając 
wspomnienia świadków 
pierwszych dni okupa-
cji – Wandy Łyczkow-
skiej, dyrektor szkoły 

powszechnej w Ostojowie oraz harcerki Teresy Lirsz – wprowadzi-
ła nas w atmosferę, w jakiej znalazła się ziemia suchedniowska po 
wkroczeniu na te tereny Niemców 7 września 1939 roku. Zamknięte 
szkoły, spalona szkoła w Goździe i 30 budynków w Ostojowie, usu-
wanie książek do nauczania języka polskiego, historii i geografii.

Nabożeństwo uświetnił śpiew Chóru Sonatina pod kierunkiem 
Urszuli Piasty-Kuszewskiej, miłe wrażenie robili mali harcerze 
z Trójki z opiekunką Katarzyną Bodak.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed 
Gminną Biblioteką Publiczną im. Jana Pawła II, gdzie stanął pomnik 
autorstwa Dawida Szlu-
fika, wykonany w firmie 
Kamex. Tutaj prowadzą-
cy Grzegorz Michnow-
ski o głos poprosił burmi-
strza Cezarego Błacha, 
który przywitał przyby-
łych na to wyjątkowe wy-
darzenie. Byli wśród nich 
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m.in. poseł Maria Zuba, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, 
przedstawiciel Urzędu Marszałkow-
skiego Beata Oczkowicz, przewod-
nicząca rady miejskiej Małgorzata 
Styczeń oraz grupa radnych, bur-
mistrz  Cezary Błach i jego zastęp-
ca Dariusz Miernik, wiceprezes 
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego 
ZNP Stanisław Fidos, przewodni-
cząca Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP Maria Szymkiewicz, członek 
IPN dr Tomasz Domański, suche-

dniowscy księża.
Odsłonięcie pomnika 

dokonali: Agata Wojtyszek 
- Wojewoda Świętokrzyski, 
Cezary Błach - Burmistrz 
Miasta i Gminy Suched-
niów, Helena Krzyszto-
fek - Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Suchedniowa, 
Małgorzata Opala - Pre-
zes Oddziału ZNP w Su-
chedniowie, później po-
święcił go ks. proboszcz  
Marek Migocki. Na-
stępnie delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów, zapa-
lono znicze, głos zabrali 
goście: ksiądz proboszcz 

Marek Migocki, burmistrz Cezary Błach, wojewoda Agata Wojty-
szek, Beata Oczkowicz oraz Stanisław Fidos. 

Dalsza część uroczy-
stości miała miejsce w Trój-
ce. Anna Pasek przytoczy-
ła biografię wspomnianych 
na wstępie nauczycieli 
tajnego nauczania. Zgro-
madzeni mogli także 
wysłuchać prelekcji dr.  
Tomasza Domańskiego 
z Instytutu Pamięci Naro-

dowej na temat tajnego nauczania na Kielecczyźnie. Ryszard Zieliń-
ski, pierwszy kierow-
nik SP nr 3 podzielił 
się wspomnieniami 
o nauczycielach tajne-
go nauczania. 

Później burmistrz 
Cezary Błach doko-
nał formalnego aktu 
przekazania opieki 
nad pomnikiem na 
ręce dyrektor szko-
ły Izabeli Głowali-

-Działak. Na koniec 
inicjatorom idei od-
słonięcia pomnika 
dziękowała m.in. po-
seł Maria Zuba, bur-
mistrz i Stanisław 
Fidos. Wiele ciepłych 
słów usłyszała prezes 
TPS Helena Krzysz-
tofek. Dodajmy, że 

Towarzystwo sfi-
nansowało wykona-
nie pomnika.

Pomnik powstał 
dzięki inicjatywie To-
warzystwa Przyjaciół 
Suchedniowa oraz 
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Jacenty Kita
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Wizyta delegacji z Chin
27 maja Burmistrz Mia-

sta i Gminy Suchedniów 
Cezary Błach gościł przed-
stawicieli inwestora z Chin, 
zainteresowanego lokali-
zacją swojej działalności 
na terenie naszego miasta. 
W spotkaniu uczestniczył 
także przedstawiciel lokal-
nej firmy – potencjalny part-
ner biznesowy chińskiego 

przedsiębiorcy. -Głównym celem spotkania było poznanie lokalnych 
uwarunkowań kluczowych z punktu widzenia inwestora, dotyczących 
aspektów formalno – prawnych i finansowych, a także związanych 
z kulturą pracy, tradycjami i potencjałem lokalnym – mówi burmistrz 
Cezary Błach.

Goście przedstawili także wstępną koncepcję działalności, którą 
planują zlokalizować w Europie Środkowej. Spotkanie miało charak-
ter nieformalny, przebiegło w przyjemnej atmosferze. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili gotowość 
i zainteresowanie współpracą.

Paulina Pedryc

Uroczystości patriotyczne na Wykusie i w Wąchocku
W sobotę 18 czerwca, na polanie partyzanckiej na Wykusie, od-

były się obchody 73. rocznicy działalności Zgrupowań Partyzanckich 
Armii Krajowej Ponu-
ry – Nurt. 

Przed nabożeń-
stwem Starachowic-
kie Centrum Kultury 
przedstawiło spektakl 
To mi się słusznie na-
leży, czyli sprawa Mo-
tora. Mszę św. kon-
celebrował ks. dr 
Jerzy Karbownik.

Uczestniczyło w niej 
wielu przedstawicie-
li władz wojewódz-
kich i samorządowych, 
w tym Agata Wojty-
szek – Wojewoda Świę-
tokrzyski, nadinspek-
tor Jarosław Szymczyk 
– komendant główny 
policji, Jerzy Żmijew-
ski – Starosta Skarżyski,  

świętokrzyscy parlamentarzyści, policjanci, żołnierze oraz harcerze. 
Gminę Suchedniów reprezentowali burmistrz Cezary Błach oraz rad-
ny Waldemar Krogulec oraz członkowie ZS Strzelec.

Oficjalną część uroczystości zakończył apel poległych, salwa ho-
norowa i złożenie wiązanek przy kapliczce. 

Dzień później uroczystości kontynuowano w Wąchocku. Tutaj 
nasz samorząd reprezentowali przewodnicząca rady miejskiej Mał-
gorzata Styczeń oraz sekretarz miasta i gminy Ewa Kaniewska, zaś 
defiladę poprowadziła suchedniowska orkiestra pod batutą mjr. Ste-
fana Malinowskiego.

Jacenty Kita

PRZYJDŹ I ZMIEŃ SWOJE MIASTO ! 
Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 

2016–2026
Szanowni Państwo!
Od początku czerwca trwają prace nad  opracowaniem Progra-

mu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026. 
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wielolet-

ni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian prze-
strzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjo-
wany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru 
ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funk-
cjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu 
o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania 
się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w za-
kresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów Suchedniowa. 

Mieszkańcy przekształcanego terenu,  powinni być świadomi 
zmian zachodzących w ich otoczeniu i aktywnie w tym procesie 
uczestniczyć. Dlatego opracowanie Programu odbywa się  przy 
zaangażowaniu i aktywnym udziale Mieszkańców: przedsiębior-
ców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji pu-
blicznych, radnych, młodzieży, seniorów i innych grup społecz-
nych Suchedniowa. 

W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Miesz-
kańców z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem. 
Od 20 czerwca obywają się różne spotkania i warsztaty , o czym 
informujemy na bieżąco na www.suchedniow.pl (zakładka Pro-
gram Rewitalizacji) 

Za nami szkolenie dla Zespołu ds. Rewitalizacji oraz wywia-
dy grupowe fokusowe dla ludzi młodych, Radnych Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, jednostek gminnych, pracowników UMiG oraz 
Radnych Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych. 

Zanami także  spotkanie informacyjno-warsztatowe dla 
przedsiębiorców – potencjalnych  partnerów rewitalizacji. 

Podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe, które są 
zainteresowane realizacją działań gospodarczych i społecznych 
na rewitalizowanych terenach i będą mogły zgłaszać pomysły pro-
jektów w otwartym naborze pomysłów który zostanie ogłoszony 
w najbliższym czasie. Każdy z partnerów będzie także mógł sko-
rzystać z indywidualnego doradztwa eksperta w tym zakresie.

4 lipca 2016 r. w SOK Kuźnicaodbędą się warsztaty dla Miesz-
kańców (początek – godzina 14.00), a 7 lipca 2016 spacer badawczy 
po wyznaczonym obszarze rewitalizacji w celu określenia potrzeb 
rewitalizacyjnych z udziałem lokalnych władz oraz wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców. początek - plac przed Urzędem 
Miasta i Gminy w Suchedniowie od godziny 12.00. 

Zachęcam także do śledzenia strony www.suchedniow.pl, 
gdzie na poszczególnych etapach prac będziecie Państwo mogli 
zapoznać się z  wersją roboczą Programu Rewitalizacji i wnieść 
swoje uwagi  w ramach konsultacji społecznych. Na tej stronie bę-
dziemy także informować o kolejnych spotkaniach i konsultacjach 
dotyczących opracowywania Programu Rewitalizacji.   

Jest szansa, że z Państwa zaangażowaniem hasło Przyjdź 
i zmień swoje Miasto! nie pozostanie tylko hasłem. 

Serdecznie zapraszam.
Cezary Błach 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
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Nabożeństwo w intencji samorządowców
W środę 25 maja w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej 

w Skarżysku-Kamiennej odprawione zostało nabożeństwo w inten-
cji samorządowców.

Przybyłych na nie, 
w tym poczet sztandaro-
wy Starostwa Powiatowe-
go, władze powiatu oraz 
gmin z jego terenu powitał 
ks. Jerzy Karbownik, na-
bożeństwo odprawił rektor 
radomskiego seminarium 
ks. prof. Czesław Muraw-
ski. We mszy uczestniczy-

li również przewodnicząca rady Miejskiej Małgorzata Styczeń oraz 
burmistrz Cezary Błach.

Witając przybyłych ks. Karbownik apelował o jedność Pola-
ków. Nawiązał przy tym do postawy zmarłego kilka dni wcześniej  
Andrzeja Urbańskiego, 
który zawsze mówił o ma-
łostkowości ludzkich spo-
rów na ziemi. Odnosząc się 
do 27. rocznicy odrodzenia 
samorządu w Polsce mówił: 
-To Wy jesteście służącymi 
małych, ludzkich spraw. To 
Wy służycie lokalnym spo-
łecznościom, wy jesteście 
najbliżej ludzi w naszych Małych Ojczyznach.

(jaki)

Jest nowy komendant powiatowy PSP
Bryg. Marcin Ma-

chowski z dniem 8 
czerwca objął funkcję 
komendanta powiato-
wego Państwowej Straży 
Pożarnej w Skarżysku-
-Kamiennej. Na awans 
musiał czekać dokładnie 
dwa miesiące, kiedy to 
objął funkcję p.o. komen-
danta po st. bryg. Sylwestrze Hamerze, awansowanym na funkcję ko-
mendanta miejskiego PSP w Kielcach.

Uroczystość wręczenia awansu miała podniosły charakter. Od-
czytany został rozkaz komendanta wojewódzkiego bryg. Adama 
Czajki o awansie, a dokonał tego jego zastępca st. bryg. Robert Sabat. 
Później na rozkaz dowódcy uroczystości mł. bryg. Michała Ślusarczy-
ka przed szereg wystąpił poczet sztandarowy, a nowy komendant uca-
łował sztandar.

Licznie dopisali goście. Na uroczystość przybyli: powiatowy ka-
pelan strażaków ks. Jerzy Karbownik, komendant powiatowy poli-

cji Piotr Zalewski, wła-
dze powiatu: starosta 
Jerzy Żmijewski, czło-
nek zarządu powiatu 
Anna Leżańska i radna 
Danuta Banaczek. Byli 
przedstawiciele władz 
gmin, naczelnicy i ko-
mendanci jednostek OSP 
z terenu powiatu.

Nasza samorząd re-
prezentował zastępca burmistrza Dariusz Miernik, prezes OSP Osto-
jów Marek Malicki i naczelnik OSP Suchedniów Andrzej Sufin.

Marcin Machowski ma 46 lat, z pożarnictwem związany od 26. 
lat. Najpierw pracował 
w KP Starachowice, później 
w komendzie wojewódz-
kiej w Kielcach. Od 15 maja 
2003 był zastępcą komen-
danta powiatowego PSP 
w Skarżysku-Kamiennej. 
Jego poprzednik – Sylwe-
ster Hamera – życzył mu, 
aby funkcję pełnił dłużej 
niż on (13 lat) i pierwszy 
komendant Jerzy Kurek (15 lat).

Jacenty Kita

Walne LGD i rozpoczęcie dyżurów
23 maja w Ciekotach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokal-

nej Grupy Działania Wokół Łysej Góry poświęcone sprawom typowo 
organizacyjnym. Przyjęto m.in. sprawozdanie zarządu, sprawozdanie 
finansowe oraz komisji rewizyjnej za 2015 roku.

Wzięli w nim udział przedstawiciele naszej gminy: burmistrz  
Cezary Błach, zastępca burmistrza Dariusz Miernik oraz Małgorza-
ta Wiśniewska i Karolina Gałczyńska-Szymczyk. Obecny był rów-
nież wiceprezes LGD-u Daniel Woś.

Jednocześnie informujemy, że LGD realizuje działania wyzna-
czone w Planie Komunikacji, które mają zapewnić dotarcie do miesz-
kańców z aktualną informacją na temat możliwości pozyskania dofi-
nansowania ze środków LGD, wspierać mieszkańców doradztwem na 
różnych etapach przygotowania i realizacji projektów.  

Od czerwca odbywają się dyżury pracownika i członka Zarządu 
w każdej z gmin LGD. 

W Suchedniowie dyżury są pełnione w poniedziałki w godz.  
od 12.30 do 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Fabryczka 5.

(jaki)

Nowe auto ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Suchedniowie w ramach leasingu 
operacyjnego zakupił na swe potrzeby 
samochód dostawczy marki Renault 
Master. Jest to diesel, o pojemności 
silnika 2,3l. –Jego koszt to 99.704,84 
złote rozłożone na trzy lata w ramach 
leasingu operacyjnego. Będzie służył 
zakładowi do wypełniania jego zadań 

statutowych m.in. do usuwania awarii i oczyszczania miasta –mówi 
kierownik zakładu Stanisław Dymarczyk.

(jaki)
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Gminy Łączna Miro-
sław Kopytek, wice-
prezydent Polskiego 
Związku Pszczelar-
skiego Piotr Kraw-
czyk, Prezes Święto-
krzyskiego Związku 
Pszczelarzy Andrzej 
Dąbrowski, prezesi 
kół z Nowej Słupi i Ra-
doszyc.

Jubileusz był tak-
że okazją do uhono-
rowania zasłużonych 
pszczelarzy odznaka-
mi Polskiego Związku 
Pszczelarstwa. Brązo-
wą odznakę PZP otrzy-
mali: Dębicki Zenon, 
Michta Bogusław, Cie-
ślak Zbigniew, Markie-
wicz Grzegorz, Obara 

Dariusz, Obara Łukasz, Pajdo Krzysztof, Pasek Paweł, Piasta Bo-
gusław, Stefański Grzegorz. Srebrną odznaką uhonorowani zostali: 
Zaczek Jerzy, Serek Paweł, Salwa Robert, Rydzowski Ryszard, Jan-
kowski Zdzisław, Gola Radosław, Dulęba Henryk. Najwyższą, Złotą 
odznaką, uhonorowano Krzysztofa Żmijewskiego, Ryszarda Szym-
czyka oraz Stanisława Mazurka.

Pszczelarzom życzmy kolejnych lat miodem płynących.
Paulina Pedryc

Jacenty Kita

J u b i L eusz  p szc z e L a r z y

Kolejnych lat miodem płynących
Dla nich pszczoły to nie tyko miód. 

Od 35 lat udowadniają, jak wiele za-
wdzięczamy tym wyjątkowym i poży-
tecznym owadom. Ich pasja to nie tylko 
bogata tradycja, ale również odpowie-
dzialność za środowisko i dziedzictwo 
całej ludzkości. Mowa o pszczelarzach 
z Miejsko-Gminnego Koła Polskiego 

Związku Pszczelarskiego w Suchedniowie, którzy w sobotę 4 czerwca 
świętowali swój jubileusz.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana przez 
ks. proboszcza Marka Migockiego, podczas której poświęcony został 

nowy sztandar koła. –
Pszczelarze kochają pra-
cę i przyrodę, a pszczoła 
pełni rolę służebną wo-
bec człowieka i przyro-
dy – mówił w homilii ks. 
proboszcz.

Następnie pszcze-
larze zgromadzili się 
w restauracji Staropol-

ska. W tak ważnym dniu 
nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli władz, 
instytucji wspierających 
działania pszczelarzy, 
organizacji pszczelarzy. 
Wśród gości obecni byli: 
zastępca burmistrza Da-
riusz Miernik, Sekretarz 

Przedszkolaki z życzeniami dla samorządowców
Jak co roku, z oka-

zji Dnia Pracowni-
ka Samorządowego, 
suchedniowski ma-
gistrat odwiedzi-
ły przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej 
nr 3. 

Dzieci złożyły ży-
czenia urzędnikom 
i wręczyły własno-
ręcznie przygotowane 

kwiaty. Podczas wizyty maluchy mogły usiąść na fotelu burmistrza. 
Serdecznie dziękujemy za tak miłą wizytę i piękne upominki!

Paulina Pedryc
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i zobaczyć zespoły śpie-
wacze oraz pieśni i tańca 
z regionu świętokrzyskie-
go: Dziecięcy Zespół Folk-
lorystyczny Miniaturka 
ze Wzdołu Rządowego, 
Michniowianie z Michnio-
wa, Świętokrzyskie Jodły ze 
Śniadki, Skokotliwi z Mo-

stek, Wzdolskie Kołowrotki ze Wzdołu Rządowego. Opowiastki ludo-
we przypomnieli Marta Stojecka i Stanisław Łapka ze Wzdołu Rzą-
dowego.

Na koniec, do 
wspólnej zabawy za-
grał zespół Impuls.

Podczas imprezy 
panie z KGW Michnio-
wianki jak zwykle ura-
czyły nas przepyszny-
mi potrawami.

Organizatorami 
Sobótkowego śpiewa-

nia byli: KGW Michniowianie, Centrum Kształceniowo-Integracyjne 
w Michniowie, Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica.

Jacenty Kita

s o b ót ko W e  ś pi e Wa n i e

„Sobótkowe śpiewanie” w Michniowie
Na scenie Pod Dębem w Michniowie (po raz ostatni, gdyż wkrót-

ce wybudowana zostanie nowa scena) 4 czerwca odbyła się plenerowa 
impreza zatytułowana Sobótkowe śpiewanie. 

Przybyłe ze-
społy, mieszkań-
ców Michniowa 
i okolicy oraz za-
proszonych gości 
powitał kierownik 
CKI  Zenon Juch-
niewicz. Wśród go-
ści dostrzegliśmy 
m.in. zastępcę bur-

mistrza Dariusza Mier-
nika z małżonką, radną 
Małgorzatę Kuszewską, 
dyrektora SOK Kuźnica 
Andrzeja Karpińskiego, 
kierownika Mauzoleum 
Stanisława Krogulca.

Podczas występów 
mieliśmy okazję usłyszeć 
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ka z repertuaru chóru 
Aleksandrowa, Modli-
twa Kapłana z opery 
Giuseppe Verdiego. 
W solowych partiach 
wystąpili członkowie 
chóru Regina Bujnow-
ska i Ignacy Obara.

Po zakończonym 
występie dyrektor su-

chedniowskiej Kuźnicy”złożył chórowi najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 40 lat działalności oraz przekazał kwiaty na ręce dyrygenta 
Jerzego Fąfary i Zofii Rek, która w chórze działa od samego począt-
ku jego istnienia. Ży-
czenia oraz pamiątko-
we statuetki, składali 
również ks. Stanisław 
Sikorski, burmistrz 
Cezary Błach oraz po-
seł Maria Zuba, która 
podziękowała również 
dyr. Andrzejowi Kar-
pińskiemu za pomoc 
i wsparcie, jaką obda-
rza na co dzień zespoły artystyczne działające w suchedniowskiej Kuź-
nicy.

Na koniec koncertu doszło do wspólnego występu Chóru Senior 
oraz Suchedniowskiej Orkiestry Dętej, którzy zaprezentowali Walc nr 
2 Dymitrija Szostakowicza. Następnie członkowie chóru oraz zapro-
szeni goście udali się do sali kameralnej, aby skosztować jubileuszo-
wego tortu.

Paweł Zubiński
Zdjęcia: Jacenty Kita

40.lecie Chóru „Senior”
W dniu 12 czerwca 2016 r. w sali widowiskowej Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury Kuźnica w Suchedniowie odbył się uroczysty, nie-
zwykły koncert, zorganizowany na okoliczność 40-lecia działalności 
Chóru Senior. 

Suchedniowski Chór SENIOR 
jest zespołem mieszanym, w którym 
obecnie śpiewa blisko 40 osób. W jego 
repertuarze znajdują się m.in. pieśni 
świętokrzyskie, ludowe, patriotycz-
ne, żołnierskie, religijne, ale również 
i bardziej ambitny repertuar, w tym 
fragmenty opery Verdiego Nabucco, 
czy utwory wykonywane przez chór 

Aleksandrowa. Chórowi - niestrudzenie od wielu lat - przewodzi dy-
rygent i aranżer Jerzy Fąfara.

Imprezę rozpoczął dyr. Andrzej Karpiński witając zgromadzoną 
publiczność oraz przybyłych gości m.in. Marię Zuba - posłankę na 
Sejm RP, ks. Stanisława Sikorskiego, byłego proboszcza suchedniow-
skiej parafii, burmistrza Cezarego Błacha oraz zastępcę burmistrza 
Dariusza Miernika. 

Jako pierwszy na scenie wystąpił jubilat – Chór Senior, prowadzo-
ny przez Jerzego Fąfarę, przy akompaniamencie Dariusza Figarskie-
go. W pierwszej odsłonie chór zaprezentował następujące utwory: Ko-
łysanka, Matko moja, Świat ciągle pędzi, nie czeka, Stary las, Bandoska 
oraz Da moja Łysico. 

W następnej części tego wyjątkowego koncertu mogliśmy usłyszeć 
naszą niezastąpioną Suchedniowską Orkiestrę Dętą, pod batutą kapel-
mistrza mjr Stefana Malinowskiego, która wykonała następujące utwo-
ry: walc z filmu Doktor Żywago, Polka Sakvicka, Blue Night. W kolejnej 
części koncertu ponownie na scenie wystąpił chór, który zaprezento-
wał utwory: Na granicy, fragmenty wiersza Pieśń o nurcie (autorstwa 
Ryszarda Miernika, suchedniowskiego poety, prozaika, rzeźbia-
rza) – w muzycznej aranżacji Jerzego Fąfary, Słowiki oraz Czarnusz-

kuLtura

Pamięci ofiar hitlerowskiego bestialstwa

6 lipca 1944 roku nad suchedniowskim zalewem Niemcy w od-
wecie za akcję partyzantów rozstrzelali 33. zakładników kieleckie-
go więzienia. Ich ciała w 1945 roku przeniesiono na suchedniowski 
cmentarz, a w 1993 roku odsłonięto pomnik poświęcony ich męczeń-
skiej śmierci.

Rocznicę tamtych wydarzeń upamiętniono 17 czerwca. Modlitwę 
odmówił ks. Wojciech Marchewska. Później okolicznościowy pro-
gram, przygotowany przez Iwonę Berlińską, zaprezentowały Wikto-
ria Bogusiewicz, Klara Kowalik i Zuzia Fortuna. Na gitarze akom-
paniował Andrzej Janiec. 

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy z apelem o czczenie pa-
mięci bohaterów II wojny światowej zaapelował burmistrz Ceza-
ry Błach.

(jaki)
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bitWa na szkoły 

IV edycja „Bitwy na szkoły” za nami
W trakcie obchodów Dnia 

Dziecka w dniu 1 czerwca na 
stadionie Orlicza odbyła się 
IV edycja muzycznej imprezy 
Bitwy na szkoły, której orga-
nizatorem jest Suchedniowska 
Korporacja Samorządowa im. 
Stanisława Staszica. 

Przybyłe zespoły ze 
wszystkich szkół z terenu gmi-

ny powitali burmistrz Cezary Błach oraz prezes korporacji Krzysztof 
Adamiec. 

Imprezę poprowadziła Katarzyna Michta-Połeć, która na począ-
tek dokonała prezentacji jury. Byli to: muzyk Włodzimierz Kiniorski 
(ex-Brygada Kryzys, ex-Izrael), wokalistka Sylwia Nadgrodkiewicz 
(Studium Instrumentów Etnicznych), Bartek Piotrowski oraz Mar-
cin Sadko. 

Występy artystów dopingowała silnie młodzież zasiadająca na try-
bunach oraz nauczy-
ciele poszczególnych 
szkół. Jako gość spe-
cjalny na scenie wy-
stąpiła młoda suche-
dniowska wokalistka 
Klaudia Tumulec. 

Ostateczne wyni-
ki jury ogłosiła Syl-
wia Nadgrodkiewicz: 
I miejsce w kategorii 
piosenka polska otrzy-

mał zespół ze szkoły w Ostojowie, I miejsce w kategorii piosenka 
zagraniczna otrzymał zespół ze szkoły nr 3, wyróżnienia otrzyma-
ły wokalistki z Gimnazjum. Nagrodą dla zwycięzców był wyjazd do 
Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. 

Pomysłodawcą i inicjatorem imprezy jest obecny radny oraz prezes 
Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej Krzysztof Adamiec, któ-

ry podziękował wszyst-
kim za udział, jury za 
pracę oraz nauczycie-
lom, którzy przygoto-
wali uczniów. Byli to:  
Urszula Piasta-Kuszew-
ska, Andrzej Janiec oraz 
Magdalena Przygoda.

Imprezę sponsoro-

wali: Bank Spółdzielczy Suched-
niów, Moto-Gross, sklep Za-
głoba, Energetyczne Centrum 
Nauki w Kielcach, Monika 
i Hubert Kozłowscy, Wiesław 
Więckowski i Jacek Więckow-
ski, Alfred Markiewicz, Michał 
Barański, MJ-Soud Mateusz Je-
ziorski, Dodoni, Absolutus Kiel-
ce oraz Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku-Kamiennej.

Jacenty Kita
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dz i e ń  dz i e c k a  z a  n a m i

Dzieci i młodzież przejęli klucze do 
miasta

1 czerwca - w Dniu 
Dziecka, miasto opa-
nowali najmłodsi jego 
mieszkańcy oraz suche-
dniowska młodzież. Sta-
ło się to pokojowo, do-
browolnie, gdyż o godz. 
9.00 burmistrz Cezary 
Błach, w towarzystwie 

radnych oraz dyrektora Kuź-
nicy Andrzeja Karpińskie-
go, wręczył klucze do miasta 
przewodniczącej Młodzieżo-
wej Rady Miasta Suchedniów 
Katarzynie Łopackiej. Kil-
ka słów do zebranych skie-
rowała przewodnicząca rady 
Miejskiej Małgorzata Styczeń 

składając zebranym życzenia z okazji ich święta oraz zachęcając do 
wspólnej, udanej zabawy.

Następnie ulicami 
miasta na stadion Orlicza 
przeszedł już po raz drugi 
barwny korowód – przed-
szkolacy w strojach niebie-
skich, Jedynka na biało, SP 
nr 3 na zielono, na żółto 
SP Ostojów i gimnazjum 
na czerwono. Uczestnicy 
korowodu nieśli przygo-

towane wcześniej plakaty 
i transparenty o tematy-
ce profilaktycznej i zdro-
wotnej propagujące życie 
wolne od nałogów. 

Po dotarciu na sta-
dion, powitaniu przyby-
łych przez prowadzących 
– Katarzynę Michta-
-Połeć i Zenona Juch-

niewicza, na murawie stadionu rozstrzygnięto konkurs na najlepszy 
transparent promujący zdrowe życie. Oceniło je jury w składzie: Mał-
gorzata Styczeń, Małgorzata Wiśniewska oraz Anna Maciejczyk-
-Kwaśniewska.

Obok wielu atrakcji jednym z punktów przedsięwzięcia było od-
czytanie Odezwy Społeczności PaT w ramach Ogólnopolskiego Głosu 
Profilaktyki. Zryw Wolnych Serc.

Nie tylko w Suchedniowie, ale także w wielu miastach  na terenie 
całego kraju uczestni-
cy podobnych spotkań,  
przez 60 sekund wybi-
jali rytm serca. W ten 
sposób funkcjonariusze 
i uczniowie jednoczą się 
z całą Polską w trosce 
o to, by uzależnienia nie 
odbierały wolności życia.

Później najmłod-

si przeszli na halę sportową 
– starsi bawili się na stadio-
nie, oglądając kolejną edycję  
Bitwy na szkoły.

W trakcie imprezy naj-
młodsi obejrzeli teatr ku-
kiełkowy Dzięcielinek, który 
przedstawił bajkę Szewczyk 
Dratewka. Później w gru-
pach namalowali ilustracje 
do obejrzanej sztuki. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz 

puszczania baniek 
mydlanych. Moż-
na było pomalować 
twarze, włosy, po-
tańczyć, pośpiewać 
i zjeść coś słodkiego, 
a także gorący posi-
łek. 

Kolejną atrakcją 
był pokaz tresury 
psów policyjnych. 

Funkcjonariusze zaprezen-
towali dzieciom radiowóz, 
policyjny motocykl oraz 
sprzęt wykorzystywany 
przez mundurowych pod-
czas codziennych służb. 
Nie obyło się również bez 
pokazu tresury psów poli-
cyjnych. Stróże prawa zade-
monstrowali także symula-
cję zatrzymania niebezpiecznej osoby przy wykorzystaniu psa. 

Bardzo miłym akcentem kończącym tegoroczne obchody Dnia 
Dziecka było wspólne 
odśpiewanie piosenki We 
Are the World w aranżacji 
Włodzimierza Kinior-
skiego. 

W trakcie imprezy 
można było poczęstować 
się również kiełbaskami, 
kaszanką, chlebem oraz 
żurkiem. Serwowali je 
członkowie Suchedniow-
skiej Korporacji Samo-

rządowej. Dzięki sponsorom poczęstunek był oczywiście gratis.
Wszystkie wydarzenia udokumentował latający nad uczestnika-

mi dron.
Ta środa była pełna atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i nie-
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W Ornecie w dniach 10-12 czerwca odbyła 
się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, któ-
rej wyniki zaliczają się do Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. W 
zawodach wzięli udział reprezentanci Orli-
cza, którzy okazali się najlepsi w kraju. Ich 
dorobek to trzy złote i jeden brązowy medal.
W grach pojedynczych dziewcząt, rozstawio-
na z numerem „1” Wiktoria Dąbczyńska 
nie zawiodła i pewnie sięgnęła po złoto. Do 
finału szła jak burza, wygrywając wszystkie 
pojedynki w dwóch setach. W decydującej 
rozgrywce oddała tylko jednego seta Wik-
torii Adamek (Ząbkowice Dąbrowa Górn.), 
ale w dwóch pozostałych była zdecydowanie 
lepsza i wygrała 2:1 (-17, 14, 8). W tej kate-
gorii wystąpiły jeszcze Maria Wierzbińska i 
Katarzyna Zięba, ale przegrały swoje me-
cze w pierwszej rundzie.

Do niecodziennej sytuacji doszło w mik-
ście, gdzie w finale spotkały się zawodnicz-
ki Orlicza. Izabela Pajek grając w parze z 
Radosławem Wróblem ((Vol-Trick Kępno) 
zmierzyła się z Wiktorią Dąbczyńską/
Robertem Cybulskim (Lednik Miastko). Po 
pasjonującym pojedynku lepsza okazała się 
Iza i jej partner wygrywając 2:0 (17, 15) i 
to oni sięgnęli po złoto, a srebro przypadło 
Wiktorii i Robertowi. Tutaj mieliśmy jeszcze 
jedną suchedniowską parę, Miłosz Mier-
nik/Katarzyna Zięba byli o krok od stre-
fy medalowej. W ćwierćfinale ulegli parze 
rozstawionej z numerem „1” - Tymoteuszo-
wi Malik (Trójka Tarnobrzeg)/Aleksandrze 
Ptak (Vol-Trick) 0:2 (-12, -11).
W grach podwójnych Iza ponownie stanęła 
na najwyższym stopniu podium. Tym razem 
grając z Adamek w finale ograły 2:0 (15, 7) 
parę Aleksandra Goszczyńska (Milenium 
Warszawa)/Dorota Matysiak (Hubertus Za-
lesie Górne).
W grach pojedynczych chłopców Miłosz 
Miernik odpadł w drugiej rundzie, a Mar-
cin Piwowar w pierwszej. W deblu Marcin 
grając z Bartoszem Tomaszewskim odpadli 
w drugiej rundzie.
Klub okazał się najlepszy w krajowej rywa-
lizacji. Gratulacje dla wszystkich zawodni-
czek i zawodników Orlicza oraz ich trenerów 
Aleksandry Dąbczyńskiej i Stefana Paw-
lukiewicza za kolejny udany sezon.

I

SUCHEDNIOWSKI SPORT
Nr. 13 (437)/2016

Redaguje: SZYMON PIASTA  

Suchedniowski Sport

Iza i Wiktoria w Ornecie.

Drużyny młodzieżowe
Junior starszy
Orlicz - Nidzianka Bieliny 0:0
Orlicz: Mateusz Ubysz - Maciej Matla, 
Karol Kamiński, Dawid Zolbach (88’ Ra-
dosław Żak), Filip Czerwiński (80’ Karol 
Matla), Patryk Relidzyński, Paweł Dzia-
łak, Damian Kowalik, Dawid Zbroja (67’ 
Bartłomiej Graba), Maksymilian Frątczak 
(46’ Mateusz Tumulec), Dawid Flanto-
wicz.
Gród Ćmińsk - Orlicz 1:6 (0:5)
Bartłomiej Graba (38’, 45’), Mateusz Tu-
mulec (8’), Filip Czerwiński (22’), Paweł 
Działak (43’), Patryk Relidzyński (73’)
Orlicz - Hetman Włoszczowa 3:0
bramki: Paweł Działak (30’ k., 36’ k.), Piotr 
Mądzik (62’)

Trampkar starszy
Orlicz - Gród Ćmińsk 1:1
bramka: Mateusz Tumulec (57’)
Wicher Miedziana Góra - Orlicz 8:2
bramki: Wiktor Kalemba (46’), Daniel Wa-
siak (66’)
Orlicz - Radiator$ Stąporków 0:6

Młodzik starszy
Orlicz - GKS Rudki 1:2
bramka: Kacper Tumulec (57’)

Orlik starszy
Zakończyli rozgrywki najmłodsi piłkarze Or-
licza w kategorii Orlik starszy (rocznik 2005 
i młodsi). Mecze rozgrywane były systemem 
turniejowym, gdzie każda drużyna była go-
spodarzem. Biało-niebiescy rywalizowali z 
MSS Masłów, Moravią Morawica i Orlętami 
Kielce. W grupie „Licencyjnej D” zwyciężył 
zespół Orląt (29 punktów), wyprzedzając 
Orlicz (20), Moravię (12), MSS (6).
I turniej w Masłowie, 15 maja:
Orlicz - Moravia 1:0
Orlicz - MSS 3:0
Orlicz - Orlęta 0:1
II turniej w Morawicy, 22 maja:
Orlicz - Moravia 2:0
Orlicz - MSS 2:2
Orlicz - Orlęta 0:1
III turniej w Kielcach, 28 maja:
Orlicz - Moravia 1:1
Orlicz - MSS 2:1
Orlicz - Orlęta 0:2
IV turniej w Suchedniowie, 4 czerwca
Orlicz - Moravia 2:1
Orlicz - MSS 1:0
Orlicz - Orlęta 0:1

Koncowe tabele sezonu 2015/2016
Seniorzy, klasa okregowa:
10. Orlicz 30 41 (13-2-15) 45:52
Junior strszy, klasa okręgowa:
7. Orlicz 22 29 (8-5-9) 57:49
Trampkarz starszy:
5. Orlicz 10 12 (3-3-4) 12:26
Młodzik starszy:
5. Orlicz 8 0 (0-0-8) 9:20
Orlik starszy:
2. Orlicz 12 20 (6-2-4) 14:10
III liga kobiet:
5. Orlicz 12 16 (5-1-6) 27:18

Koprzywnica, 29 maja
Koprzywianka - Orlicz 0:2 (0:1)
0:1 Krzysztof Rzeszowski (43’)
0:2 Mirosław Słoń (81’)
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, 
Paweł Jarząb, Mateusz Sikora, Robert 
Notzel - Maciej Banaczkowski, Krzysztof 
Rzeszowski, Damian Kita (46’ Mateusz 
Galus), Karol Świtowski - Kamil Moskal 
(69’ Piotr Mądzik), Mirosław Słoń (85’ Da-
niel Kaczmarski).

Żelisławice, 5 czerwca
Zieleń - Orlicz 0:1 (0:0)
0:1 Mateusz Galus (62’)
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Ba-
tor, Paweł Jarząb, Maciej Nowak, Robert 
Notzel - Maciej Banaczkowski (46’ Ma-
teusz Galus), Krzysztof Rzeszowski, Da-
mian Kita (46’ Piotr Mądzik), Karol Świ-
towski - Kamil Moskal, Mirosław Słoń (85’ 
Daniel Kaczmarski).
Zwycięstwem w Żelisławicach Orlicz za-
pewnił sobie utrzymanie klasie okręgowej. 
Zawody przebiegały pod dyktando suche-
dniowian, a zwycięstwo mogło być okazal-
sze, niestety Krzysztof Rzeszowski nie 
wykorzystał rzutu karnego. Jedyna bram-
ka padła po składnej akcji Rzeszowskiego 
i Karola Świtowskiego, którą wykończył 
Mateusz Galus.

Suchedniów, 11 czerwca
Orlicz - Orlęta Kielce 2:0 (0:0)
1:0 Michał Bator (69’)
2:0 Karol Świtowski (90’)
Orlicz: Michał Ścisłowicz (80’ Mateusz 
Ubysz) - Michał Bator, Paweł Jarząb, Ma-
ciej Nowak, Robert Notzel - Mateusz Ga-
lus (46’ Maciej Banaczkowski), Krzysztof 
Rzeszowski, Piotr Mądzik (68’ Damian 
Kita), Karol Świtowski - Grzegorz Skar-
bek, Mirosław Słoń (75’ Marek Banacz-
kowski).
W sobotę została rozegrana ostatnia w tym 
sezonie kolejka klasy okręgowej. Orlicz uda-
nie zakończył rozgrywki odnosząc trzecie 
kolejne zwycięstwo, tym razem w Suche-
dniowie z Orlętami. Tym samym zrewan-
żował się za jesienną porażkę w Kielcach. 
Orlicz był lepszy w tym spotkaniu, stworzył 
więcej sytuacji podbramkowych, z których 
dwie wykorzystał, a gdyby Michał Ścisło-
wicz strzelił karnego (41’), zwycięstwo mo-
gło być bardziej okazałe. Pierwsza bramka 
dla Orłów padła z rzutu karnego, podykto-
wanego za faul na Grzegorzu Skarbku, a 
strzelona przez Michała Batora. Druga pod 
koniec meczu była dziełem Karola Świtow-
skiego. Dzisiejszy mecz mistrzowski był 
szczególny dla Grzegorza Skarbka, który 
po raz 100. przybrał koszulkę w barwach 
biało-niebieskich - gratulujemy!.
Przed spotkaniem podziekowano również 
Dariuszowi Góreckiemu, któremu kontu-
zja nie pozwala kontynuować piłkarskiej 
kariery. Popularny Góra rozegrał w barwach 
biało-niebieskich 251 meczów mistrzow-
skich, w których strzelił 19 bramek. Ponad-
to w tym sezonie był grającym trenerem 7 
zwycięstw -1 remis -6 porażek. Dziękujemy!

Orlicz 10. w okręgówce Trzy złota i srebro
badmintonistek!
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W niedzielę, 29 maja w Sierakowie roze-
grano zawody triathlonowe z udziałem su-
chedniowian Gerarda Magdziarza i Karola 
Mochockiego. Nasi zawodnicy spisali się 
bardzo dobrze. W pływaniu na dystansie 
1,9 km Gerard był 412, a Karol 208. W 
jeździe na rowerze (88 km) Gerard uzyskał 
133 czas, a Karol 63. W biegu (21,095 km) 
Gerard był 116, a Karol 445. Jak wynika z 
powyższego, jak Gerard poprawi pływanie, 
a Karol bieganie to będzie jeszcze lepiej.
Zawody ukończyło 1099 uczestników, a oto 
końcowe miejsca i czasy suchedniowian:
137. Gerard Magdziarz (M 35 - 39) - 4.52, 
07
206. Karol Mochocki (M 30 - 34) - 5.01,49

Kolejne dobre wieści nadeszły z zawodów 
triathlonowych. Tym razem z Warszawy, 
gdzie w niedzielę 12 czerwca rozegrano 
5150 Warsaw Triathlon na dystansach: 1,5 
km pływanie, 40 km jazdy rowerem i 10 km 
biegu. Tradycyjnie Suchedniów reprezento-
wali Karol Mochocki i Gerard Magdziarz, 
dla których był to udany start, ponieważ 
poprawili swoje rekordy życiowe. Po pływa-
niu Karol był 172, a Gerard 312, po jeździe 
rowerem Karol 85, Gerard 180. Ostatecznie 
nasi zawodnicy zajęli miejsca:
122. Karol Mochocki (M 30 - 33) - 2.23,11
142. Gerard Magdziarz (M 35 - 35) - 
2.24,27

II

Suchedniowski Sport

Starty triathlonistów

We wtorek, 24 maja w Strawczynie rozegra-
no finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym, na 
którego końcowy wynik składały się: rzut 
piłeczką palantową, skok w dal, bieg na 60 
m oraz bieg na 1000 metrów. W zawodach 
uczestniczyła reprezentacja Samorządowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie: Kac-
per Tumulec, Kacper Wcisło, Mateusz 
Więckowski, Jakub Piasta i Dawid Tabi-
szewski.

„Trójka” w finałach 
wojewódzkich

Damian Orzechowski
zaliczył Bieg Rzeźnika

W kultowym Biegu Rzeźnika, którego wła-
śnie odbyła się 13. edycja wystartował su-
chedniowianin Damian Orzechowski. Bieg 
jest towarzyskim rajdem miłośników biega-
nia. Blisko osiemdziesięciokilometrowa tra-
sa wiedzie bieszczadzkim czerwonym szla-
kiem, na którego pokonanie wyznaczono 
limit 16 godzin. Rywalizuje się w parach i 
tylko takie są sklasyfikowane na mecie. Da-
mian pobiegł z Marcinem Dulębą i uzyskali 
bardzo dobry wynik. Czas ponad 12 godzin 
pozwolił im na zajęcie 165. miejsca w gronie 
770 par. Gratulujemy!

W niedzielę, 5 czerwca w Piekoszowie roze-
grano kolejny etap wyścigów kolarskich z 
cyklu MTBCross Maraton. Zawodnicy mieli 
do wyboru trzy dystanse: Master - 68 km, 
Fan - 50 km, Family - 24 km. Tradycyjnie 
w zawodach wystąpili reprezentanci Su-
chedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. 
W klasyfikacjach open najlepiej pojechali 
Krzysztof Kroner, Artur Kowalik i Da-
riusz Barański, a w swojej kategorii wieko-
wej Tomasz Kutwin. Po trzech wyścigach 
- Daleszyce, Lwów, Piekoszów - prowadzi 
team MYBIKE.Pl (1592 pkt.), SSC zajmuje 
17. miejsce mając 1065 punktów.
Indywidualne wyniki z Piekoszowa:
Master
42. Artur Kowalik (M 3 - 20)
Fan
43. Dariusz Barański (M 3 - 15)
44. Marcin Banasik (M 3 - 16)
99. Tomasz Kutwin (M 6 - 3)
145. Paweł Wójcicki (M 6 - 6)
158. Grzegorz Tomaszek (M 3 - 67)
171. Dominik Miernik (M 4 - 43)
Family
36. Krzysztof Kroner (F 6 - 5)
46. Ryszard Niemiec (F 6 - 7)
55. Stefan Baltyn (F 6 - 10)

Tomasz Kutwin
na pudle Od 15 do 17 czerwca w Białymstoku roz-

grywane były 52. Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Elity w badmintonie. W rywalizacji z 
najlepszymi w kraju, bardzo dobrze radziły 
sobie reprezentantki Orlicza, a zwłaszcza 
Wiktoria Dąbczyńska, która zdobyła srebr-
ny medal!
W grze podwójnej Wiktoria z Aleksandrą 
Goszczyńską (Milenium Warszawa) pierw-
szego seta straciły dopiero w półfinale. W 
finale zmierzyły się z obrończyniami mi-
strzowskiego tytułu siostrami Agnieszką 
i Anetą Wojtkowskimi. Tym razem jeszcze 
górą były doświadczone rywalki, ale srebro 
dla młodych zawodniczek było jedną z więk-
szych sensacji. Badmintonistki z Technika 
Głubczyce wygrały 2:0 (12, 4).
Zuzanna Glijer z Anetą Niklas (Dwójka By-
tów) dotarły do ćwierćfinału, gdzie przegrały 
mecz o strefę medalową ze wspomnianymi 
siostrami Wojtkowskimi. 
Izabela Pajek z Wiktorią Adamek (Ząbko-
wice Dąbrowa Górn.) przegrały po trzyseto-
wej walce awans do ćwierćfinału z Moniką 
Bieńkowską/Magdaleną Witek (Litpol-Ma-
low Suwałki).
W grze pojedynczej Wiktoria i Zuzia dotarły 
do ćwierćfinałów i obie były o krok od meda-
lu. Zwłaszcza Zuzia, która przegrała z uty-
tułowaną Dorotą Grzejdak 0:2 (-20, -21). 
Już sam wynik wskazuje, jaka walka była 
na parkiecie. Wiktoria odpadła po trzyseto-
wej walce, ulegając rozstawionej z numerem 
„2” Joannie Stanisz 1:2 (-13, 22, -8).
W mikście Iza z Radosławem Wróblem (Vol
-Trick Kępno) oraz Marcin Wnuk z Katarzy-
ną Mysłek (Kolejarz Częstochowa) odpadli w 
pierwszej rundzie.

Srebrna Wiktoria

Ministranci 
na 2. miejscach

Zakończyła się kolejna edycja Ligi Mini-
strantów dekanatu skarżyskiego w pił-
ce nożnej. Rozgrywki prowadzone były w 
dwóch kategoriach: szkół podstawowych - 9 
zespołów i gimnazjalnych - 6 zespołów. Bar-
dzo dobrze zagrali suchedniowianie, którzy 
w obu klasyfikacjach zajęli drugie lokaty.
Mistrzami w kategorii szkoły podstawowe 
zostali ministranci z parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego  ze Skarżyska-Kamien-
nej (48 pkt.), wyprzedzając naszych z parafii 
Św. Andrzeja Apostoła (39). Najskuteczniej-
szym piłkarzem był Kacper Tumulec strze-
lec 54 bramek.
W kategorii gimnazjów zwyciężyli mini-
stranci z parafii św. Ludwika z Bliżyna (31) 
przed suchedniowską parafią św. Andrze-
ja Apostoła (26).  W klasyfikacji strzelców, 
drugie miejsce zajął Mateusz Tumulec z 36 
bramkami.
W sobotę, 11 czerwca w Sanktuarium 
Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej 
odbyła się gala zakończenia Ligi Ministran-
tów. Po mszy odbyło się uroczyste wręczenie 
pucharów i dyplomów. Niestety nie posia-
dam składów naszych drużyn.

Ostatnio rozegrane były mistrzostwa woje-
wództwa świętokrzyskiego w lekkiej atletyce 
w kategorii szkół gimnazjalnych. W zawo-
dach z powodzeniem wystąpiła grupa repre-
zentantów suchedniowskiego gimnazjum.  
Podopieczni nauczycieli wychowania fizycz-
nego Jolanty Soja-Swajdo, Michała Piasty 
i Waldemara Piasty wywalczyli dwa medale 
oraz kilka miejsc w pierwszej dziesiątce.
Brązowe medale zdobyli Radosław Żak 
- 2.10 w skoku o tyczce oraz Karol Ka-
miński w biegu na 1000 m - 3.00,06. We 
wspomnianym biegu uczestniczył jeszcze 
Filip Miernik i zajął 10. miejsce z czasem 
3.37,10.
W biegu na 300 metrów Radosław Żak  po-
bił rekord szkoły uzyskując czas 40.61, a 
drugi nasz zawodnik Maciej Sroczyński - 
41.05. Obydwaj uplasowali się w pierwszej 
dziesiątce. Również na 100 metrów Kacper 
Ślusarczyk - 12.59, Mateusz Kuźdub - 
12.72 i Maciej Sroczyński - 13.02 zakoń-
czyli rywalizacje w „10”.
Ósme miejsce zajęła sztafeta chłopców 
4x100 z czasem 51.25. Pobiegli w niej: Ma-
teusz Kuźdub, Karol Kamiński, Maciej 
Sroczyński, Patryk Ślusarczyk.
Ponadto szkołę reprezentowały jeszcze na 
300 metrów: Julia Pająk i Patrycja Ara-
basz oraz Mateusz Ślusarczyk  w kuli - 
9.33 m. Gratulujemy! Wkrótce opublikuję 
rekordy suchedniowskiego gimnazjum.

Dwa medale
gimnazjalistów

W dniu dzisiejszym w Kielcach odbyły się 
biegi „5 dla Bartka”. W biegu głównym jego 
uczestnicy mieli do pokonania dystans 5 
kilometrów. Przy słonecznej pogodnie setki 
amatorów biegania bez problemów poradzi-
ło sobie ze wspomnianą trasą. Nie były to 
zwykłe biegi, ponieważ całkowity dochód 
był przeznaczony dla Fundacji „Nasz Mara-
ton”, opiekującej się Bartkiem Orzechow-
skim, kilkuletnim suchedniowianinem. 
Środki uzyskane z organizacji IV biegu „5 
dla Bartka” zostaną przeznaczone na prote-
zy i rehabilitację Bartka. Wspomniane biegi 
odbywają się w ramach akcji „Biegnę, żeby 
Bartek mógł biegać”, którą zainicjował oj-
ciec Bartka Damian. Dzisiaj w koszulkach z 
powyższym napisem biegają już setki osób, 
które stworzyły wielką „Bartkową Rodzinę”.

Pobiegli dla Bartka
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W dniach 4-5 czerwca Wiktoria Dąbczyń-
ska z kadrą narodową grała na Łotwie w 
turnieju YONEX LATUIA INTERNATIONAL 
2016. W grze mieszanej z Robertem Cybul-
skim wygrała dwa mecze w kwalifikacjach, 
ale w turnieju głównym po zaciętym poje-
dynku przegrali z parą Raul Kasner/Heli-
na Ruutel (Estonia) 7-21/21-19/21-23. W 
singlu w drugiej rundzie, Wiktoria przegrała 
z Francuzką Margot Lambert 11-21/17-21.
W Ogólnopolskim Turnieju Juniorów Młod-
szych i Młodzików Harcownik Warsaw w 
kategorii juniorów Miłosz Miernik zajął 
pierwsze miejsce w singlu i mikście z Ka-
sią Ziębą. Na najwyższym stopniu podium 
stanęły również deblistki Iza Pajek i Kasia 
Zięba. Ponadto Kasia w singlu była druga, 
przegrywając nieznacznie decydujący poje-
dynek. Również na drugich miejscach za-
wody ukończyli Iza i Marcin w mikście.

III

Zwycięstwa 
badmintonistów

We wtorek, 24 maja rozegrano III rzut Świę-
tokrzyskiej Ligi Szkół Podstawowych w 
Badmintonie. Zawody rozegrano w kategorii 
młodzika młodszego i żaków. W swoich ka-
tegoriach zwyciężyli: 
- młodzik młodszy dziewczęta: Julia Pająk 
(Zalezianka) przed Weroniką Zięba (Osto-
jów) i Aleksandrą Szumielewicz (SP nr 3).
- młodzik młodszy chłopcy: Andrzej Pięta 
przed Dawidem Piwowarczykiem (obaj SP 
nr 1) i Mateuszem Iwanem (Ostojów).
- żak dziewczęta: Joanna Więckowska (SP 
nr 3) przed Marią Obara i Sandrą Skarbek 
(obie Ostojów)
- żak chłopcy: Szymon Turski (Ostojów) 
przed Igorem Słoma (SP nr 3) i Łukaszem 
Zolbachem (Ostojów).
Poniżej podaję indywidualne wyniki końco-
we, po rozegraniu trzech rzutów. Drużyno-
wo Ligę zdominowali uczniowie ze szkoły w 
Ostojowie, którzy wygrali wszystkie kate-
gorie. w młodziku mł. dziewcząt: Ostojów 
(2614) przed Zalezianką (2425), SP nr 3 
(2130), SP nr 1 (1781); chłopców: Ostojów 
(3204), SP nr 1 (2125), SP nr 3 (2069); żak 
dziewczęta: Ostojów (2069), SP nr 3 (2006); 
chłopcy: Ostojów (2178), SP nr 3 (1878), SP 
nr 1 (628).
młodzik młodszy dziewczęta:
1. Małgorzata Dulęba Ostojów 2003 833
2. Julia Pająk Zzlezianka 2004 764
3. Weronika Zięba Ostojów 2003 754
4. Julia Pajek SP 1 2004 693
5. Aleksandra Pawlukiewicz SP1 2003 677
6.Aleksandra Szumielewicz SP3 2003  638
młodzik młodszy chłopcy:
1. Andrzej Pięta SP 1 2003 834
2. Mateusz Iwan Ostojów 2003 756
3. Dawid Piwowarczyk SP 1 2003 754
4. Ksawery Miernik Ostojów 2004 708
5. Michał Łutczyk Ostojów 2003 698
6. Paweł Kutwin Ostojów 2003 630
żak chłopcy:
1. Szymon Turski Ostojów 2006 819
2. Igor Słoma SP 3 2005 739
3. Mateusz Mirek Ostojów 2006 739
4. Łukasz Zolbach Ostojów 2005 676
5. Filip Obarski SP 3 2006 608
6. Patryk Potkański Ostojów 2007 555
żak dziewczęta:
1. Joanna Więckowska SP 3 2005 823
2. Maria Obara Ostojów 2005 743
3. Sandra Skarbek Ostojów 2006 683
4. Karina Kazarian Ostojów 2006 643
5. Urszula Markiewicz SP 3 2005 624
6. Klaudia Brzezińska Ostojów 2006 615

Szkoła z Ostojowa
najlepsza w ŚLSP

„Dzień Dziecka
z Badmintonem”

W sobotę, 28 maja w suchedniowskiej hali 
sportowej rozegrano międzynarodowy tur-
niej „Dzień Dziecka z Badmintonem”. Bar-
dzo dobrze wypadł debel Orlicza Andrzej 
Pięta/Dawid Piwowarczyk, który zwycię-
żył w swojej kategorii wiekowej U-13. Na 
najwyższym stopniu podium stanęła rów-
nież Julia Pajek z partnerką Anastasiia Ko-
senchuk (Korona Pabianice), a drugi nasz 
debel Aleksandra Pawlukiewicz/Weroni-
ka Zięba zajął czwarte miejsce. W kategorii 
U-11 debliści Filip Obarski/Szymon Tur-
ski wywalczyli trzecią lokatę.
W grach pojedynczych chłopców w kat. 
U-9 z grupy nie awansowali: Dominik Plu-
ta, Kacper Zegadło, Norbert Kwaśniew-
ski, Kacper Więckowski. Podobnie wśród 
dziewcząt, które również odpadły w elimina-
cjach grupowych: Amelia Stępnik, Alicja 
Więckowska, Patrycja Bator.
W niedzielę kontynuowano rurniej z udzia-
łem zawodników z Brześcia, Lwowa, War-
szawy, Krakowa, Kielc, Pabianic, Niepoło-
mic, Sarbic, Morawicy, Zagnańska. Ogółem 
wystąpiło 95 zawodniczek i zawodników.
W kategorii wiekowej U-13, w mikście zwy-
ciężyła para suchedniowsko-krakowska 
Weronika Zięba/Dominik Kwinta. Dru-
ga para Dawid Piwowarczyk/Aleksan-
dra Pawlukiewicz zakończyła rywalizację 
na grach w grupie. W grach pojedynczych 
chłopców Andrzej Pięta zajął drugie miej-
sce, a Dawid Piwowarczyk trzecie. Również 
drugą lokatę wywalczyła Julia Pajek, a z 
grupy nie wyszły: Aleksandra Pawlukie-
wicz, Karolina Kurek i Weronika Zięba.
W grach singlowych dziewcząt w kategorii 
U-11 najlepiej wypadła Joanna Więckow-
ska, która dotarła do ćwierćfinału, pozo-
stałe nasze zawodniczki nie wyszły z grup: 
Aleksandra Kurek, Emilia Szumielewicz, 
Maria Obara, podobnie było w grach po-
jedynczych chłopców w tej kategorii wie-
kowej, z grupy nie awansowali: Wiktor 
Michta, Krystian Żmijewski, Jakub Prze-
worski, Maksymilian Woś, Igor Słoma, 
Filip Obarski, Szymon Turski. W deblu 
dziewcząt na grach grupowych rywalizację 
zakończyła Więckowska z Sonią Żwan (AZS 
UW Warszawa). Gratulacje dla reprezentan-
tów Suchedniowa i ich trenerów.

Suchedniowski Sport

W sobotę i niedzielę (3-4 czerwca) w Gdań-
sku rozegrano Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Seniorów. Bardzo dobrze zagrali re-
prezentanci Suchedniowa, przywożąc pięć 
medali, w tym trzy złote i dwa srebrne. 
Dzięki tym występom nasi badmintoniści 
wywalczyli sobie awans na wrześniowe mi-
strzostwa Europy.
W deblu (kategoria 45+) Marek Gałczyński 
i Tomasz Stopa zostali mistrzami Polski 
po zwycięstwie w finale z Dariuszem Szym-
kiewiczem/Jackiem Zbróg 2:0 (17, 16). W 
kategorii 50+ tytuł wicemistrzów wywalczy-
li Zbigniew Przyjemski/Stanisław Wikło 
przegrywając minimalnie w finale z Rafałem 
Bogdańskim/Jerzym Murach 1:2 (18, -18, 
-16).

W mikście suchedniowscy badmintoniści 
wywalczyli dwa złote medale. W kategorii 
35+ Gałczyński z Dominiką Guzik-Płu-
chowską (Kraków) i w kategorii 50+ Wikło 
z Marią Brzeźnicką. Natomiast w kategorii 
40+ Stopa z Bożeną Wołkowycką wrócą ze 
srebrnymi krążkami.

Pięć medali seniorów 
w badmintonie!

We wtorek, 14 czerwca w Zagnańsku roze-
grano turniej finałowy Świętokrzyskiej Ligi 
Szkół Podstawowych w badmintonie. W 
zawodach wzięło udział 32. chłopców i 22. 
dziewczęta, którzy awansowali z wcześniej-
szych eliminacji rozgrywanych w sześciu re-
jonach: Końskie, Włoszczowa, Busko-Zdrój, 
Suchedniów, Kielce, Ostrowiec Św. Suched-
niów reprezentowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i z Ostojowa.
Bardzo dobrze zagrała Weronika Zięba 
(Ostojów), która wywalczyła pierwsze miej-
sce, pokonując w finale rozstawioną z nu-
merem „2” Julię Pająk (Zalezianka) 2:1 (8, 
-10, 10 - grano do 11 punktów). Jeżeli do-
damy, że w półfinale Weronika ograła roz-
stawioną z „1” Julię Pajek (SP 1) to jej zwy-
cięstwo nie było przypadkowe. W drugim 
półfinale Pająk wyeliminowała Aleksandrę 
Pawlukiewicz (SP 1). Był to bardzo udany 
występ naszych badmintonistek - trzy wy-
stąpiły i wszystkie zakończyły zawody na 
podium - gratulujemy! A mogło być jeszcze 
lepiej, ale z powodu kontuzji nie mogła wy-
stąpić liderka suchedniowskiego rankingu 
Małgorzata Dulęba.
W kategorii chłopców tytuł wicemistrzowski 
wywalczył Dawid Piwowarczyk (SP 1) prze-
grywając w finale z Piotrem Tomaszewskim 
(SP 27 Kielce) 0:2 (-8, -10). Kielczanin okazał 
się katem naszych zawodników, ponieważ w 
półfinale wyeliminował Andrzeja Piętę (SP 
1). Andrzej natomiast w ćwierćfinale ograł 
Pawła Kutwina (Ostojów), a wspomniany 
Tomaszewski również w ćwierćfinale wygrał 
z Michałem Łutczykiem (Ostojów). Nieste-
ty i wśród chłopców z powodu kontuzji nie 
mógł wystąpić Mateusz Iwan. W końcowej 
klasyfikacji chłopców Dawid wywalczył dru-
gą lokatę, Andrzej trzecią, Michał piątą a 
Paweł siódmą - gratulujemy!

Weronika Zięba
najlepsza

W niedzielę, 19 czerwca w Radomiu odbył 
się IV Półmaraton Radomskiego Czerwca.
Wyniki suchedniowian:
128. Żmijewski Robert (M 30 - 57) - 1.40,37
205. Orzechowski Damian (M 30 - 82) - 
1.45,55
334. Baltyn Stefan (M 60 - 8) - 1.53,23
441. Bryczkiewicz Piotr (M 30 - 167) - 
1.58,34
620. Żołądek Justyna (K 30 - 22) - 2.08,07
654. Ziółkiewicz Radosław (M 40 - 181) - 
2.09,49
655. Żołądek Małgorzata (K 20 - 27) - 
2.09,58
853. Materek Izabela (K 20 - 35) - 2.24,03

Robert Żmijewski
najszybszy w Radomiu
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Najważniejszym, celem grupy jest wydanie 
publikacji opracowanej wg kryteriów wła-
ściwego aparatu i metody naukowej, tj. MO-
NOGRAFII SUCHENIOWA. To jednak duże 
i kosztowne przedsięwzięcie, które wymaga 
przygotowań i czasu. Dlatego, przyjmując 
strategię „małych kroków”, rozpoczęto dzia-
łania „przygotowawcze”, polegające budo-
waniu potencjału ludzkiego i sprzyjającego 
klimatu, a także gromadzeniu materiałów 
historycznych i zasobów finansowych.
Jedną z pierwszych  inicjatyw grupy „Pod 
Prąd” jest „Suchedniowski Tryptyk Histo-
ryczny - Ludzie - Wydarzenia – Przedmioty” 
- cykl spotkań historycznych z aktywnym 
udziałem Lokalnej Społeczności. Kolejne 
spotkania – pod hasłem  „Przedmioty” oraz 
„Wydarzania” -  odbędą się jesienią. Każde 
z nich  zostanie udokumentowane formie 
sprawozdania, które zostanie opublikowane 
w „Zeszytach Suchedniowskich”. 

Wznowienie publikacji „Zeszytów Suche-
dniowskich” jest bowiem kolejnym przed-
sięwzięciem Grupy „Pod Prąd”. Pierwszy i 
jedyny numer Zeszytów ukazał się w roku 
1987 i do dziś stanowi inspirację wielu 
opracowań historycznych. Zgodnie z pla-
nem „Zeszyty Suchedniowskie” będą uka-
zywać się co najmniej raz w roku, a do ich 
tworzenia zapraszamy Przyjaciół i Miesz-
kańców Suchedniowa.
Wszystkich zainteresowanych współpracą 
zapraszamy do kontaktu:
e-mail: mediateka@suchedniow.pl
tel. 41/25-43-186 wew. 12
osoba do kontaktu -
Karolina Gałczyńska-Szymczyk

W dniu 5 czerwca 2016  w SOK „Kuźnica”’ 
odbyło się pierwsze z spotkanie z cyklu „Su-
chedniowski Tryptyk Historyczny” pod ha-
słem „Ludzie”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 60. osób - 
wśród nich Sławomir Zieliński, ksiądz pro-
boszcz Marek Migocki, ksiądz Wojciech, 
Marcin Medyński i Krzysztof Zemeła – 
członkowie Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego o/Skarżysko-Kamienna,  wicebu-
rmistrz Dariusz Miernik, i wielu innych, 
wspaniałych Gości, mieszkańców i sympa-
tyków Suchedniowa, miłośników historii 
miasta i regionu.

Spotkanie miało formułę otwartą – po pre-
zentacji Szymona Piasty, który przedstawił 
sylwetki 23. niezwykle interesujących, choć 
często nieznanych i zapomnianych osób 
związanych z Suchedniowem, do dyskusji 
zaproszeni zostali uczestnicy spotkania. 
Dwie godziny minęły bardzo szybko, wy-
pełnione mnóstwem wspomnień, faktów, 
inspiracji.
Inicjatorem i organizatorem spotkania jest 
Nieformalna Grupa Inicjatywna „Pod Prąd”, 
oraz Wydział Rozwoju i Strategii w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Suchedniowie. 

Grupa Pod Prąd, powstała w styczniu 2016 
roku. Skupia lokalnych pasjonatów, któ-
rych łączy przekonanie, że bogata i fascynu-
jąca historia naszego miasteczka to wspól-
na wartość, którą powinniśmy pielęgnować.

IV

www.naszsuchedniow.blogspot.com
Powstanie Styczniowe 

1863 roku (cd)
Wersja Dygulskiego:
…Tak uzbrojony oddział, otrzymał rozkaz 
uderzyć na Moskali pod Suchedniowem 
i odbić rekrutów, których prowadzili tam-
tędy z Kielc do Radomia. A więc marsz na 
Moskali. Wchodzimy do Suchedniowa przez 
niewielką rzeczkę w bród.
Suchedniów okropny przedstawiał widok, 
jakby miasto umarłych, zaledwie kilkuna-
stu ludzi stało miejscami w osłupieniu, bo 
wszystko uciekło, do pobliskich lasów, po 
dopiero co dokonanym rabunku Moskali. 
Okna, drzwi, obrazy, meble, sprzęty, sło-
wem wszystko potłuczone, porąbane, po-
niszczone, a pierze z potarganych pościeli, 
unosiło się jeszcze nad miastem, jakby pła-
ty śniegu.
Moskale stali o parę wiorst w lesie, na szo-
sie i zapewne musieli nas dobrze widzieć i 
nasze siły rozpoznać, bo w krótkim czasie, 
zwrócili się ku nam, mieli podobno 2 sotnie 
kozaków i 3 roty piechoty. Widząc te siły, 
po dwukrotnych gęstych salwach, które 
jednak tylko dźwiękiem kos się zaznaczyły 
Klimaszewski nakazał odwrót, jak na po-
czątek dość spokojnie wykonany, przez tę 
samą niewielką rzeczkę, która wystarczyła 
jednak, aby po raz drugi nalało się w buty 
tak, żeby już nigdy nie wyschły. Ośmiele-
ni Moskale naszym odwrotem, zaczęli sil-
nie nacierać, zdołaliśmy jednak dotrzeć do 
pobliskiego lasu, pod którym rozłożyliśmy 
obóz.
Moskale pozostali w Suchedniowie, - mrok 
już zapadł, wtedy widocznie na komendę 
podpalili miasto, bo wszystkie domy naraz 
stanęły w płomieniach. I za chwile nie było 
już Suchedniowa. Przy dopalających się 
zgliszczach, nadciągnął do nas Langiewicz, 
z mocno przerzedzonym swym oddziałem. 
Po krótkiej naradzie, nasz oddział wysłano 
zaraz do odległej o kilkanaście wiorst wsi 
Parszowa, którędy inny oddział Moskali 
miał przechodzić, udając się także do Rado-
mia. Po forsownym marszu, przybyliśmy na 
miejsce około północy…
Wersja Cywińskiego:
…Po upływie tego czasu przyszedł rozkaz 
uderzenia na Suchedniów, gdzie ukrywali 
się Rosjanie. Rzeczywiście zastaliśmy ich w 
kilku domach. Klimaszewski poprowadził 
nas do ataku. Lecz po krótkiej wymianie 
strzałów, wszyscy cofnęli się w popłochu, 
pozostał tylko Tuszewski i ja. Miałem szczę-
ście, choć jeszcze niewprawny w używaniu 
karabinu, położyć trupem nieprzyjaciela.
Powróciliśmy z musu do swoich. Za Su-
chedniowem spotkaliśmy drugi oddział 
pod dowództwem Czachowskiego, oficera 
wojsk polskich z 1831 roku. Sądziłem, że 
ze zwiększoną siłą uderzymy powtórnie na 
wroga, lecz, niestety, skończyło się na de-
batach. Wieczorem nadszedł Langiewicz z 
ludźmi Heydla, wojskowego austriackiego, 
i z kawalerią pod Janem Prendowskim. 
Byłem przekonany, iż tym razem na pew-
no nas poprowadzą na nieprzyjaciół, któ-
rych była garstka. Zaledwie zdążyli jednak 
w czasie tych wahań opuścić Suchedniów. 
Langiewicz rozkazał Czachowskiemu zająć 
to miejsce, Klimaszewskiemu stanąć w Par-
szewie, a sam wrócił do Wąchocka…
...Nasz major Bernard Klimaszewski upo-
rządkowawszy, jak mógł, swój batalion 
chciał wysłać jednego z konnych (było ich 

Suchedniowski Tryptyk Historyczny - Ludzie

przy naszym batalionie dziesięciu) do od-
szukania Czachowskiego, lecz wszyscy 
wymówili się od tego niebezpiecznego po-
słannictwa. Wtenczas to major zsiadając z 
konia rzekł do mnie: „Siadaj pan na moją 
klacz, jest ona dosyć spokojna i powiezie 
pana, dokąd będziesz chciał. Jedź pan tam 
– dodał pokazując ręką, gdzie się mam udać 
– a mam nadzieje, że Czachowskiego odszu-
kasz”.
Wsiadłszy więc na ową klacz puściłem się 
słabym kłusem w stronę wskazaną. Zagłę-
biwszy się w las ciągle w prawo lub w lewo 
chcąc trafić na ślady naszych. Jakoż po 
krótkiej chwili usłyszałem
nawoływania, jakoby na koni. Wstrzyma-
łem się więc cokolwiek nadstawiając ucho 
w stronę, skąd głos dochodził, chcąc dowie-
dzieć się, azaliż to jest głos polski lub mo-
skiewski. Niezadługo jednakże rozpoznałem 
głosy polskie, a wkrótce zaraz ujrzałem i 

czerwieniejące krakuski. Był to Prendowski 
ze swoją kawalerią, a za nimi zaraz postępo-
wał Czachowski. Już ja więc teraz służyłem 
im jako przewodnik i wkrótce też złączyli-
śmy się z naszym oddziałem.
Czachowski złączywszy się z naszemi oka-
zał najprzód publicznie swoje niezadowo-
lenie z powodu utarczki, jaką mieliśmy w 
Suchedniowie, a następnie kazał odejść od 
lasu, przy którym aż dotąd zostawaliśmy, 
a rozlokować się na pobliskich wzgórzach 
piaszczystych, a raczej w tej chwili błotni-
stych. Gdy rozkaz ten został wykonanym, 
Czachowski kazał wzgórza opuścić, następ-
nie znów zająć, a w końcu znów opuścić. 
(Nasz Suchedniów z 29 stycznia 2014)
Powyższe informacje były opublikowane 
na stronie internetowej 
Nasz Suchedniów. 
Zebrał i opracował Szymon Piasta.
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co starszych dzieci. Wspólnie bawili się uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Suchedniowa i Ostojowa oraz młodzież gimnazjalna i przed-
szkolaki. 

Wydarzenie przygotowała Rada Miejska, Urząd Miasta oraz  

Suchedniowska Kor-
poracja Samorządo-
wa, pomagała Policja, 
członkowie Związku 
Strzeleckiego Strze-
lec oraz ochotnicy ze 
straży pożarnej i na-
uczyciele. Wśród spon-
sorów byli radni rady 

miejskiej, Bank Spół-
dzielczy w Suchednio-
wie, Gminna Komisja 
Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów 
Alkoholowych, Sta-
rostwo Powiatowe 

w Kielcach, Suchedniow-
skie Stowarzyszenie Cykli-
stów.

Imprezie towarzyszyła 
Bitwa na szkoły oraz wy-
ścig MTB, o czym również 
piszemy w tym wydaniu.

Jacenty Kita

dz i e ń  dz i e c k a  z a  n a m i

„Czerwony Kapturek” w Michniowie
Kilka tygodni temu, grupa rodziców dzieci uczęszczających do 

świetlicy środowiskowej w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie, wyszła z inicjatywą zorganizowania widowiska te-
atralnego dla dzieci. Reżyserii i scenografii podjął się pan Zbigniew 
Zaczyński, długoletni instruktor teatru lalek.

Rodzice - aktorzy, po ciężkich ale radosnych zmaganiach z przy-
dzielonymi rolami, zdążyli pod okiem reżysera przygotować spektakl 
pt. Czerwony Kapturek wg Jana Brzechwy z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. 

Sala Centrum Kształceniowo- Integracyjnego wypełniła się po 
brzegi dziećmi, rodzicami, mieszkańcami nie tylko Michniowa. Wi-
dowisko spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno przez 
dzieci, jak i starszych widzów. Wykonawców nagrodzono gromki-
mi brawami.

W przedstawieniu udział wzięli: Małgorzata Winkler, Alicja 
Mańturz, Sylwia Żmijewska, Magdalena Więckowska, Małgorzata 

Zbroińska, Katarzyna 
Garbala, Zenon Juch-
niewicz (oprawa mu-
zyczna), Zbigniew Za-
czyński (scenografia, 
reżyseria).

Po spektaklu dzie-
ci zostały poczęstowa-
ne słodyczami ufundo-
wanymi przez aktorów, 
natomiast Małgorzata 
Kuszewska, miejsco-

wa radna, ufundowała dla wszystkich dzieci czekolady składając przy 
tym serdeczne życzenia najmłodszym. Życzenia dzieciom złożył także 
obecny na przedstawieniu dyrektor SOK Kuźnica Andrzej Karpiński.

Sylwia Garbala 
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W Sandomierzu i Kurozwękach
Odkrywanie piękna ojczystego kraju poprzez poznawanie pol-

skich miast, ich historii, tradycji i kultury to cel wycieczki do Sando-
mierza i Kurozwęk, na którą wybrali się uczniowie klasy pierwszej SSP 
w Ostojowie wraz ze swoimi rodzicami. 

Uczestnicy podziwiali miasto usytuowane na lessowych wzgó-
rzach, wiekowe budowle i strzeliste wieże kościołów. Następnie prze-
szli egzotycznym Wąwozem Królowej Jadwigi. Dalsza trasa zwiedza-
nia objęła: Rynek, Stare Miasto, Ucho Igielne, dziedziniec zamkowy 
i zabytkowe kamieniczki.  Szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się Zbrojownia Rycerska, gdzie doszło do spotkania ze średniowiecz-

nym rycerzem, któ-
ry z humorem 
opowiedział dzie-
je miasta oraz naj-
bardziej znane lo-
kalne legendy. 
Ostatnią atrakcją 
w Sandomierzu był 
rejs statkiem po Wi-
śle, podczas którego 
można było podzi-
wiać przepiękną pa-

noramę miasta. Następnym punktem wycieczki były Kurozwęki. Tam 
uczestnicy zwiedzili zespół pałacowo-parkowy i Mini Zoo. Atrakcją 
był przejazd wozem westernowym do zagrody z bizonami i obserwacja 
tych zwierząt. Dzięki wyjazdowi dzieci poznały nowe miejsca zwią-
zane z naszym regionem i integrując się, w aktywny sposób spędzi-
ły czas.

„Zielona Szkoła 2016” i współpraca 
z Fundacją  „Pomóżmy marzeniom”

Dzięki wsparciu Fundacji Pomóżmy Marzeniom grupa 40. uczniów 
z SSP nr 1 i 3 w Suchedniowie i z SSP w Ostojowie uczestniczyła w wy-
jeździe na Zieloną Szkołę. 

Podczas tygodniowego pobytu w dniach od 28 maja do 4 czerw-
ca w Zakopanem w Willi Kurant uczniowie poznawali najważniejsze 
obiekty, zabytki, historię, kulturę, muzykę, taniec i tradycję regionu 
podhalańskiego. Uczestnicy Zielonej szkoły dzielnie pokonywali tra-

sy, podczas których podziwiali walory przyrodnicze najwyższych pol-
skich gór. Główne punkty programu zwiedzania to: Dolina Koście-
liska z Jaskinią Mroźną, Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej na 
Wiktorówkach, Rusinowa Polana, Ścieżka pod Reglami, Kuźnice, Pu-
stelnia św. Brata Alberta, Kalatówki, Dolina Białego, Sarnia Skała, 

Dolina Strążyska, wjazd kolejką na Gubałówkę, skocznia narciarska 
- Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza. 

Uczniowie gościli w Muzeum Przyrodniczym Tatrzańskiego Par-
ku Narodowego, gdzie przygotowane były dla nich zajęcia na temat 

położenia geograficznego, budowy geologicznej, walorów leczniczych, 
krajobrazowych, fauny i flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Obejrzeli również ekspozycje, które powstały w budynkach Wozowni 
oraz Spichlerza na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach 
oraz wystawę plenerową, poświęconą historii Szkoły Pracy Domowej 
Kobiet. Odbyła się również wizyta w tatrzańskiej  bacówce i pokaz tra-
dycyjnego wyrobu oscypków. 

Ukojenie po tak aktywnie spędzonym czasie przyniosły kąpiele 
w basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz seans filmowy 
w kinie Giewont, gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera retro, której 
nie można spotkać w Multikinie czy w innych większych rozmiarowo 
kinach.  W ośrodku wczasowym Willa Kurant czekało smaczne jedze-
nie i inne atrakcje takie jak: ognisko, bilard, dyskoteka,  tenis stołowy, 
wiele gier i zabaw integracyjnych, spotkanie z gawędziarzem, przejazd 
wozem konnym po Zakopanem. 

Wędrówka, wysiłek fizyczny, rekreacja w przyjaznej grupie i śro-
dowisku wpłynęły pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny, emo-
cjonalny i zdrowotny dzieci. Były świetnym sposobem na integrację 
oraz aktywną formę wypoczynku.
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„Zielona Szkoła 2016” i współpraca 
z Fundacją  „Pomóżmy marzeniom”

Dzięki wsparciu Fundacji Pomóżmy Marzeniom grupa 40 uczniów 
z SSP nr 1 i 3 w Suchedniowie i z SSP w Ostojowie uczestniczyła w wy-
jeździe na Zieloną Szkołę. 

Podczas tygodniowego pobytu w dniach od 28 maja do 4 czerw-
ca w Zakopanem w Willi Kurant uczniowie poznawali najważniejsze 
obiekty, zabytki, historię, kulturę, muzykę, taniec i tradycję regionu 
podhalańskiego. Uczestnicy Zielonej szkoły dzielnie pokonywali tra-

sy, podczas których podziwiali walory przyrodnicze najwyższych pol-
skich gór. Główne punkty programu zwiedzania to: Dolina Koście-

liska z Jaskinią Mroźną, Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej na 
Wiktorówkach, Rusinowa Polana, Ścieżka pod Reglami, Kuźnice, Pu-
stelnia św. Brata Alberta, Kalatówki, Dolina Białego, Sarnia Skała, 
Dolina Strążyska, wjazd kolejką na Gubałówkę, skocznia narciarska 
- Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza. 

Uczniowie gościli w Muzeum Przyrodniczym Tatrzańskiego Par-

ku Narodowego, gdzie przygotowane były dla nich zajęcia na temat 
położenia geograficznego, budowy geologicznej, walorów leczniczych, 
krajobrazowych, fauny i flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Obejrzeli również ekspozycje, które powstały w budynkach Wozowni 
oraz Spichlerza na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach 
oraz wystawę plenerową, poświęconą historii Szkoły Pracy Domowej 
Kobiet. Odbyła się również wizyta w tatrzańskiej  bacówce i pokaz tra-
dycyjnego wyrobu oscypków. 

Ukojenie po tak aktywnie spędzonym czasie przyniosły kąpiele 
w basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz seans filmowy 
w kinie Giewont, gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera retro, której 
nie można spotkać w Multikinie czy w innych większych rozmiarowo 
kinach.  W ośrodku wczasowym Willa Kurant czekało smaczne jedze-
nie i inne atrakcje takie jak: ognisko, bilard, dyskoteka,  tenis stołowy, 
wiele gier i zabaw integracyjnych, spotkanie z gawędziarzem, przejazd 
wozem konnym po Zakopanem. 

Wędrówka, wysiłek fizyczny, rekreacja w przyjaznej grupie i śro-
dowisku wpłynęły pozytywnie na  rozwój poznawczy, społeczny, emo-
cjonalny i zdrowotny dzieci. Były świetnym sposobem na integrację 
oraz aktywną formę wypoczynku.

I miejsce dla Natalii Chrząszcz
Kolejna edycja konkursu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmu-

rze 2016 dedykowana była dla uczniów wszystkich typów szkół z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Organizatorem przedsięwzięcia było 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Urzędem 
Marszałkowskim oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach. Ho-
norowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa świę-
tokrzyskiego, Adam Jarubas. 

Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się 16 
czerwca 2016r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolber-
ga w Kielcach. Do organizatorów zgłosiły się rekordowe liczby szkół 
i uczniów. Łącznie w trzech kategoriach było 3887 uczniów z 197 
placówek, którzy przygotowali 364 prace. W konkursie mogli wziąć 
udział uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy przystąpili do udzia-
łu w projekcie edukacyjnym oraz zaprojektowali stronę internetową 
– poradnik dla rówieśników Lepszy Internet zależy od Ciebie!. Lau-
reatką konkursu i zdobywczynią I nagrody została uczennica klasy 
III a Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie – Natalia 
Chrząszcz. Opiekunem była Justyna Prusek. Najlepsi otrzymali dy-
plomy z rąk łazika marsjańskiego skonstruowanego w Politechnice 
Świętokrzyskiej oraz bardzo  atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. lap-
topy, tablety, dyski zewnętrzne, kamerki internetowe. Rozstrzygnięciu 
konkursu towarzyszyły występy artystyczne uzdolnionej młodzieży 
z województwa świętokrzyskiego.

Justyna Prusek
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W  t r óJ c e

Konkurs recytatorski „Cudownych rodziców 
mam” w „Trójce”

Mama i tata. Te  sło-
wa kryją w sobie tyle 
treści. Z nimi  związa-
ne są zawsze najpięk-
niejsze wspomnienia 
z naszego dzieciństwa, 
nasze pierwsze radości, 
troski, marzenia, tęsk-
noty. Każdy z nas cho-
wa w sercu wdzięczność 
za to , że rodzice dali im 
największy skarb - ży-
cie.

23 maja w SSP nr 3 przeprowadzony został konkurs recytator-
ski pod hasłem Cudownych rodziców mam.  Wzięło w nim udział 24. 
uczniów z klas  0 – III. Naszych uczestników oceniała  komisja w skła-
dzie: wicedyrektor Renata Wikło, Małgorzata Opala – prezes ZNP 
oraz Ilona Krogulec z MGBP. 

Komisja nie miała łatwego wyboru, gdyż uczniowie bardzo dobrze 

przygotowali się do prezentacji swoich talentów i trudno było wyłonić 
najlepszych recytatorów. Oto ostateczne wyniki :

I miejsce – Julia Sko-
kowska (IIc)

II miejsce – Jakub 
Dulęba (Ia)

III miejsce – Franek 
Krogulec (Ib)

Wyróżnienia otrzy-
mali: Olga Andrzejew-
ska (IIa), Nikola Moraw-
ska (IIb), Igor Sołkowicz 
(IIb).

Jury postanowiło też 
wyróżnić najmłodszych 
uczestników z klasy 0: 
Lenę Wąsowską, Bartka 
Sowulę i Oliwkę Baszeń.

Wszyscy recytatorzy 
otrzymali słodkie upominki i zakładki do książek, zdobywcy miejsc 
I-III – nagrody książkowe, a wyróżnieni – upominki. 

Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Rek

Aleksandra Gołębiowska

Tak się właśnie plotą baśnie
31 maja aktorzy teatrzyku Bez Nazwy zaprezentowali najmłod-

szym uczniom naszej szkoły  inscenizację  baśni Królewna Śnieżka. 
W pięknej scenografii na scenie pojawiali się młodzi aktorzy, któ-

rzy z wrodzoną sobie pasją wcielali się w grane przez siebie postacie. 
Okrutna i wyrachowa-
na Królowa grana przez 
Maję Łokieć pokazała 
swoją ciemną stronę. Pod-
łe zamiary pomagała jej  
spełnić zła Czarownica - 
Oliwia Zięcina. Serce pu-
bliczności zdobyła dobra 
i piękna Śnieżka, w której 
rolę wcieliła się Lena Ma-
terek. Dobry i mądry My-

śliwy to popis Krystiana Żmijewskiego. Śpiewająco przez scenę prze-
szły Krasnoludki, które użyczyły gościny Śnieżce: Ola Kukuryk, Ula 
Markiewicz i Ola Podgórska. Nie możemy zapomnieć o gadającym 
Lustrze, które mówiło tylko prawdę. To Iza Kwiatek powiedziała złej 
Królowej, że Śnieżka żyje, co doprowadziło do tragicznych wydarzeń. 
I gdyby nie Młody Książę, nie wiadomo, jak skończyłaby się ta histo-
ria. Jednak zawsze możemy liczyć na Stasia Michałkiewicza. Do tra-
gedii starały się nie dopuścić Leśne Ptaszk i - Oliwka Pawelec i Magda 
Wrońska, ale zła moc Królowej była silniejsza niż ich dobre serduszka. 
Nastrój i emocje podtrzymywali narratorzy Ola Szumielewicz oraz 
Małgosia Ziółkiewicz. Gościnnie na scenie w roli Króla pojawił się 
Norbert Łakomiec.

Oprawę muzyczną  przygotowała pani Urszula Piasta- Kuszew-
ska. Przedstawienie wyreżyserowały opiekunki teatrzyku panie Alek-
sandra Gołębiowska i Małgorzata Rek.

I miejsce dla Natalii Chrząszcz
Kolejna edycja konkursu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmu-

rze 2016 dedykowana była dla uczniów wszystkich typów szkół z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia 
było Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli wraz 
z Urzędem Marszałkowskim oraz 
Komendą Wojewódzką Policji 
w Kielcach. Honorowy patronat 
nad konkursem objął marszałek 
województwa świętokrzyskiego, 
Adam Jarubas. 

Konferencja podsumowująca 
realizację projektu odbyła się 16 czerwca 2016r. w Filharmonii Święto-
krzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Do organizatorów zgłosi-
ły się rekordowe liczby szkół i uczniów. Łącznie w trzech kategoriach 
było 3887 uczniów z 197 placówek, którzy przygotowali 364 prace. 
W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, któ-
rzy przystąpili do udziału w projekcie edukacyjnym oraz zaprojekto-
wali stronę internetową – poradnik dla rówieśników Lepszy Internet 
zależy od Ciebie!. Laureatką konkursu i zdobywczynią I nagrody zo-
stała uczennica klasy III a Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Su-
chedniowie – Natalia Chrząszcz. Opiekunem była Justyna Prusek. 
Najlepsi otrzymali dyplomy z rąk łazika marsjańskiego skonstruowa-
nego w Politechnice Świętokrzyskiej oraz bardzo  atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, m.in. laptopy, tablety, dyski zewnętrzne, kamerki inter-
netowe. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyły występy artystyczne 
uzdolnionej młodzieży z województwa świętokrzyskiego.

Justyna Prusek
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Kategoria chłopcy

L.p. Imię i nazwisko wynik
1 Łukasz Zolbach 19:21
2 Antoni Bolechowski 20:55
3 Kamil Tabiszewski 21:11
4 Bartosz Dulemba 22:11
5 Jakub Przeworski 23:05
6 Oliwier Pyrkosz 23:44
7 Miłosz Krakowiak 25:55
8 Jakub Relidzyński 30:55

Kategoria młodziczka

L.p. Imię i nazwisko wynik
1 Weronika Zięba 21:23
2 Maria Wędrychowska 22:00

Kategoria dziewczęta

L.p. Imię i nazwisko wynik
1 Joanna Kucharska 24:30
2 Zuzanna Bodak 26:55
3 Michalina Maciejczyk 31:23
4 Karolina Łutczyk 35:06
5 Agata Dziób 1 runda

Organizatorem było oczywiście Suchedniowskie Stowarzyszenie 
Cyklistów. Nagrody dla uczestników, ufundował Urząd Miasta i Gmi-
ny w Suchedniowie, wręczył Grzegorz Michnowski wspólnie z mło-
dzieżą z ZS im. Henryka Sienkiewicza.

(jaki)

s p o r t  -  r e k r e ac Ja

Za nami VIII Mini Wyścig MTB

Podczas obchodów 
Dnia Dziecka w dniu 1 
czerwca odbył się VIII 
Mini Wyścig MTB szkół 
podstawowych. Wyścig 
rozegrany został w dwóch 
kategoriach: rocznik 2003-
04 oraz 2005-06 (w po-
dziale na chłopców/dziew-
częta). 

Trasę stanowiła wy-

magająca, techniczna pętla 
o długości 2,5 km. pomiędzy 
zalewem a stadionem Orli-
cza, którą należało pokonać  
2 razy. 

Zanim młodzi zawodni-
cy wyruszyli na trasę powitał 
ich w imieniu organizatorów 

Grzegorz Michnowski, pre-
zes Suchedniowskiego Sto-
warzyszenia Cyklistów, trasę 
i warunki wyścigu przedsta-
wił Tomas Kutwin (który był 
pilotem na trasie), na trasie 
nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali Ryszard Nie-
miec i Stefan Baltyn.

Wyniki były następujące:
Kategoria młodzik

L.p. Imię i nazwisko wynik
1 Bartłomiej Przybylski 16:45
2 Bartłomiej Januchta 17:40
3 Ksawery Miernik 17:47
4 Łukasz Tumulec 19:20
5 Jakub Gruba 22:10
6 Filip Zaczek 24:52
7 Damian Leszczyński 24:53
8 Daniel Stępnik 25:41
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s p o r t  -  r e k r e ac Ja

„Zabawa z wędką” ‘2016
Ponad siedemdziesiąt dzieciaków w wieku od 5 do 13 lat w wzięło w te-

gorocznej edycji wędkarskiej imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pod 
nazwą Zabawa z wędką zorganizowanej przez suchedniowskie koło Polskie-
go Związku Wędkarskiego.

Po 90. minutach połowów do pracy przystąpił sędzia Michał Łubek, 
następnie  ogłoszono wyniki, a nagrody wręczali m.in. prezes Mieczysław 
Ciszewski, zastępca burmistrza Dariusz Miernik, a swoją nagrodę – za naj-
większą rybę – poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

W kat. dziewcząt kolejność była następująca: 1. Julia Kaźmierowicz, 2. 
Nikola Obara, 3. Zuzanna Przygoda;  

kat. chłopcy 5-9 lat - 1. Krzysztof Babiarz, 2. Oskar Ścibisz,   
3. Aleksander Turski; 

kat. chłopcy 10-13 lat - 1. Dominik Wiśniewski, 2. Mikołaj Wykrota, 
3. Kacper Wykrota,

Nie tylko dla najlepszych, 
ale również dla wszystkich 
uczestników zabawy, organi-
zatorzy przygotowali nagrody, 
upominki oraz paczki.

Zawody są organizowane 
od 1979 r. przez  koło Polskie-
go Związku Wędkarskiego 
w Suchedniowie. Rekord licz-

by uczestników padł w roku 
1996, kiedy to wędkowało 
aż 147. dzieci. Dodatkowym 
atutem tej imprezy jest to, iż 
dzieciaki na zawody przy-
chodzą z rodzicami, bab-
ciami, dziadkami, dzięki 
czemu ma ona wymiar ty-
powo rodzinny, a nad brze-

giem zalewu są setki osób.
Nie byłoby to możliwe bez 

licznej grupy sponsorów, którym 
za naszym pośrednictwem, za-
rząd koła chce podziękować. Byli 
to: Bank Spółdzielczy w Suche-
dniowie, Marzena Okła-Drew-
nowicz – Poseł na Sejm RP, NSZZ 
Solidarność Nadleśnictwo Su-
chedniów, Sklep Zagłoba, Sklep 
wędkarski FUX – Michał Biał-
kowski, Dendron – Przemysław 
Działak, DrinkFood sp. z.o.o. ,Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści – Henryk Krasowski, Fundacja Eco Textil, Sklep wędkarski Pstrąg – 
Krzysztof Pałucki, P-wod T-Kan Tadeusz Przygoda i Tomasz Pietrasie-
wicz, Deltabud – Krzysztof Łakomiec, Elektro-art. Michał Krogulec, Sklep 
DUO – Jacek i Wiesław Więckowscy, PHM Baumert – Ryszard Baumert, 
Fish - zakład przetwórstwa rybnego – Wiesław Michta, Zenon Flantowicz, 
Klub Kabanior, Koło PZW Suchedniów.

Jacenty Kita

II Rajd Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży

W piękny, sobotni poranek, 28 maja, po trzygodzinnym marszu, 
na uroczysko Wykus w siekierzeńskich lasach, miejsce związane z żoł-
nierzami Ponurego i Nurta z Suchedniowa dotarli uczestnicy II Rajdu 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestniczyli w nim nie tylko 
członkowie KSM, ale również harcerze z Suchedniowa i Szydłowca, 
młodzież szkolna z gimnazjum i Trójki oraz rodzice.

Najpierw przy kaplicz-
ce księża Grzegorz Ła-
bądź i Norbert Sławiński 
odprawili Mszę św. polo-
wą. 

Później miało miej-
sce wspólne grillowanie, 
w czym wydatnie pomo-
gli : Krzysztof Adamiec, 
Mateusz Lech, Mikołaj 
Mik i Krzysztof Tumu-

lec. Pomocy organizacyj-
nej udzieli również Agata 
Kuźdub oraz Nadleśnic-
two Suchedniów. 

-To już nasz drugi 
rajd. Rok temu wędrowa-
liśmy po Górach Święto-
krzyskich – mówi prezes 
stowarzyszenia Zuzanna 
Lech. W Suchedniowie 
w KSM aktywnie działa ok. 20 osób uczestnicząc m.in. w uroczysto-
ściach religijnych i życiu parafii.

Jacenty Kita
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ko m u n i k at y

Świętojanki atrakcją turystyczno - 
kulturalną  Gminy Suchedniów

Ta największa impreza kulturalno-rekreacyjna w roku bieżącym 
w Suchedniowie odbędzie się tradycyjnie na Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Suchedniowie w dniu 25 czerwca 2016r. w godzinach 17.00-2.00. 
W związku z tym, że jest to impreza masowa, pragniemy czytelni-
kom Gazety Suchedniowskiej i naszym mieszkańcom przybliżyć kilka 
spraw dotyczących praw i obowiązków uczestników imprezy oraz za-
sady organizacyjne i porządkowe jak i program artystyczny imprezy.  
(wyciąg z regulaminu imprezy)
Prawa i obowiązki uczestników imprezy.

1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przy-
sługuje wszystkim uczestnikom imprezy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod 
opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

3. Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
1) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na 

imprezę masową;
2) wobec których został wydany zakaz zagraniczny;
3) odmawiające poddania się czynnościom określonym w pkt. 12 

ppkt. 2 i 3;
4) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odu-

rzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środ-
ków;

5) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 
środki lub substancje o których mowa w pkt. 9 i 6, zachowujące się agre-
sywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szcze-
gólności przestrzegać postanowień regulaminów terenu i imprezy ma-
sowej.

5. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni 
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów al-
koholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
III. Zasady organizacyjne i porządkowe.

10. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia po-
rządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie 
imprez masowych.

11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na te-
ren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografo-
wanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby 
w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub po-
kazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiają-
cym imprezę.

Fotografowanie  przez fotoreporterów jest możliwe tylko z miejsca 
pomiędzy sceną a barierkami zabezpieczającymi. Rejestracja telewizyj-
na i radiowa możliwa jest tylko z miejsca pomiędzy sceną a barierkami 
zabezpieczającymi. 

12. Służby porządkowe są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia 

w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich upraw-
nień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku po-

dejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 9;
4) wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócających porzą-

dek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem impre-
zy masowej lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych 
poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarza-
jących bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz 
osób dopuszczających się czynów zabronionych;

6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających 
lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy 
gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odpar-
cia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną 
osobę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa w ppkt. 4, na zasa-
dach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia.

13. Czynności wymienione w pkt. 12 powinny być wykonane w spo-
sób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra 
osobiste, w stosunku  do której zostały podjęte.
IV. Przepisy karne wynikające z ustawy.

14. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na pod-
stawie ustawy, regulaminu terenu lub regulaminu imprezy maso-
wej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze 
grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega ten kto 
w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczo-
nym dla publiczności.

15. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandar-
merię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podle-
ga karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.

16. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholo-
we, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 
2000 zł.

17. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumie-
niu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.z 2004 r., 
Nr 52, poz. 525 z późn.zm.), wyroby pirotechniczne, materiały poża-
rowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały 
wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

18. Postępowanie w sprawach o wykroczenie określone w pkt. 16 – 
18 prowadzi się podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym.
O samej imprezie

Głównym celem tegorocznych Świętojanek będzie promocja gmi-
ny i regionu, zachowanie dziedzictwa kulturowego, przybliżenie boga-
tej historii i tradycji oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu 
zarówno mieszkańcom Suchedniowa, jak i licznie przybywającym tu 
w tym okresie turystom. 

W  roku bieżącym również postawiliśmy na promocję regionalnych 
i lokalnych artystów. Na scenie wystąpi wielu wykonawców prezentują-
cych różne gatunki muzyczne, zaprezentuje się  zespół muzyczny RO-
XANNE Roxette Cover Band grający największe przeboje zespołu Ro-
xette  jak również  grupa LOREIN - finalista VIII edycji programu Must 
Be The Music.

Będziemy promować suchedniowski dorobek kulturalny. Wystą-
pi Suchedniowska Orkiestra Dęta, zatańczy Formacja Taneczna AXIS 
- laureat festiwali tańca, wystąpią wokaliści - Klaudia Tumulec, Wik-
toria Bogusiewicz. Odbędą się konkursy dla dorosłych, konkurs na 
najładniejszy wianek, konkurs na Strongman’a Świętojanek, widowisko 
Noc Kupały. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie fantastyczny po-
kaz sztucznych ogni a Świętojanki zakończy dyskoteka.  

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych naszych po-
ciechach dla których szykujemy konkursy z nagrodami. Nie zabraknie 
dmuchańców, karuzeli i innych atrakcji. Instytucje, firmy czy osoby 
prywatne, które chciałyby reklamować się podczas świętojanek prosi-
my o kontakt z organizatorem. Kontakt email - sok.kuznica@wp.pl ,  
tel. 41 2543-094 i kom.604 143 776.

Gorąco zapraszamy. Spędźcie z nami ten cudowny, niepowtarzal-
ny wieczór!!!!!!!!!

Organizatorzy
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i n f o r m ato r  Lo k a L n y

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

Towarzystwo dziękuje
Najserdeczniejsze podziękowania składamy Wszystkim, 

którzy tak licznie przybyli na uroczystość odsłonięcia Pomnika 
W Hołdzie Nauczycielom tajnego nauczania w latach 1939-1945 
na Ziemi Suchedniowskiej.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi, Księdzu Proboszczowi 
i wszystkim Księżom, Dyrekcji SSP nr 3 i Nauczycielom, którzy 
tak ofiarnie pomagali w przygotowaniach do odsłonięcia tegoż 
pomnika. 

Dziękujemy serdecznie paniom Karolinie Gałczyńskiej-
-Szymczyk i Paulinie Pedryc za zaangażowanie w pracach, 
które uważały za konieczne. Dziękujemy Chórowi Sonatina 
pod kierunkiem Urszuli Piasty-Kuszewskiej za oprawę mu-
zyczną, panom Stanisławowi Sołkiewicz i Jerzemu Tokarczyk 
za nieodpłatne ułożenie chodnika pod pomnikiem.

Najserdeczniejsze podziękowania składamy Świętokrzy-
skiemu Konserwatorowi Zabytków Jarosławowi Cedro, pań-
stwu Jerzemu i Teresie Sabat, panu Markowi Kwaśniewskie-
mu za nieodpłatne projekty. Dziękujemy sponsorom: Bankowi 
Spółdzielczemu w Suchedniowie, Przedsiębiorstwu Termatex 
i Nadleśnictwu Suchedniów.

A wszystkim tym osobom, które robiły wszystko, aby po-
mnika nie było, mówimy: Kiedy złożysz na poduszkę swoją gło-
wę wsłuchując się w jego sumienie – może usłyszysz jego lament.

Z wyrazami najwyższego szacunku –
Helena Krzysztofek – Prezes

oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa
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dz i e ń  dz i e c k a  W  o b i e k t y W i e

e-mail: alnawi@poczta.onet.pl, jacenty.kita@wp.pl Nakład: 650 egz.



Gazeta Suchedniowska20 L I PI E C  2016

z a pr a sz a my  n a  ś W i ę toJa n k i 


