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* zapraszamy na obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
* będą ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych!
* uroczystości patriotyczne na Wykusie,
* z prac rady miejskiej,
* plaga wiosennych pożarów,
* Ludowe Mostki 2016 za nami,
* spotkanie mieszkańców Osiedla Bugaj,
* podsumowanie projektu w gimnazjum,
* w Kuźnicy, przedszkolu i szkołach,
* oraz dodatek sportowy, a w nim biografia Henryka 

Dąbczyńskiego Kruka.

Oto nasi laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
Poznaliśmy laureatów i fina-

listów tegorocznych konkursów 
przedmiotowych. Kolejny raz 
w gronie laureatów wśród gimna-
zjalistów znaleźli się nasi uczniowie 
Bartłomiej Rasztabiga oraz Filip  
Karlikowski.

Czytaj na str. 3

„Leśne Duszki” w pełnej gali

Gromada zuchowa Leśne Duszki działa przy Szkole Podstawowej 
nr 3. Od niedawna wspaniale prezentują się w nowych mundurach.

Czytaj na str. 7

Władysław Pilch skończył 100 lat!

Władysław Pilch, mieszkaniec Suchedniowa, obchodził setną 
rocznicę urodzin. Tego wyjątkowego dnia nie zabrakło oczywiście 
życzeń, kwiatów i prezentów.

Czytaj na str. 3

Tysiąc tancerzy na parkiecie!
Za nami XI Ogól-

nopolski Turniej For-
macji Tanecznych 
Suchedniów 2016. Te-
goroczna edycja zgro-
madziła 989 tancerek 
i tancerzy z 27. for-
macji tanecznych i 56 
grup wchodzących 
w ich skład. Na par-
kiecie zobaczyliśmy 

łącznie aż 60 układów choreograficznych w 5. różnych kategoriach 
tanecznych. W swej kategorii AXIS zajął I miejsce!

Czytaj na str. 12-13
Fotorelacja na str. 23

Pasjonuje ich twórczość „świętokrzyskiego lirnika”

W Kuźnicy 8 kwietnia odbył się XVI Konkurs Recytatorski im. 
Jana Gajzlera, w którym zmierzyło się 35. młodych recytatorów 
w trzech kategoriach wiekowych.

Czytaj na str. 8
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WydArzeniA

Tablica upamiętniająca Henryka Dąbczyńskiego 
„Kruka” odsłonięta 

10 kwietnia na Wykusie odsłonięto tablicę upamiętniającą 
zmarłego w 2010 r. żołnierza Ponurego i Nurta, st. sierż. Henryka 
Dąbczyńskiego Kruka. Wydarzenie to było kolejnym projektem 
uczniów suchedniowskiego gimnazjum Weroniki Adamiec i Wik-

torii Miernik w ramach rekrutacji do XXII Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Projekt koordynuje Anita Sołkiewicz.

Rozpoczęto od-
śpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego. Później 
na leśnej polanie ini-
cjatorki uroczystości 
powitały licznie przy-
byłych gości, w tym 
starostę skarżyskiego 
Jerzego Żmijewskie-
go, przewodniczącą 
rady miejskiej Mał-

gorzatę Styczeń, 
sekretarz mia-
sta Ewę Kaniew-
ską, wiceprze-
wodniczącego 
rady Krzyszto-
fa Adamca. Nie 
mogło zabraknąć 
Rodziny Kruka – 
Aleksandry Dąb-
czyńskiej, córki 
i wnuka Toma-
sza.

Obecne było oddziały Związku Strzeleckiego Strzelec z Suche-
dniowa pod komendą Daniela Wosia i Skarżyska-Kamiennej do-
wodzone przez Eryka Mączyńskiego. Licznie przybyły delegacje 

i poczty sztandarowe, w tym: kombatantów, Strzelców, Gimnazjum 
w Suchedniowie, SSP 
Nr 3, Rycerzy Kolum-
ba, Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzie-
ży, Policji, Leśników, 
Towarzystwa Przy-
jaciół Suchedniowa. 
Szczególną sympatię 
zebranych wzbudzi-
ły dwie dziewczynki 
z drużyny zuchowej 

działającej przy Trójce pod 
opieką Katarzyny Bodak. 

Po wysłuchaniu pre-
lekcji organizatorek spo-
tkania na temat Wykusu 
i wydarzeń historycznych 
mających w przeszłości tu 
miejsce oraz przybliżeniu 
biografii Henryka Dąb-
czyńskiego, modlitwę od-
mówił i tablicę poświęcił 
ks. Wojciech Marchewka. 
Odsłonięcia tablicy dokonali członkowie Rodziny i Organizatorki. 

Później delega-
cje składały wiązanki 
kwiatów a całość za-
kończyło ognisko.

Organizatorki, choć 
młode wiekiem, w peł-
ni zasługują na uznanie 
za przygotowanie tej 
wspaniałej uroczysto-
ści patriotycznej.

Jacenty Kita
Fotorelacja na str. 24
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AktuAlności

Przyjaciołom, znajomym oraz sąsiadom i pracownikom 
Szkoły Podstawowej w Ostojowie, wszystkim, którzy dzielili 

z nami smutek i żal uczestnicząc w ostatniej drodze 
żony i mamy

Ś.P. WANDY KANIA
serdeczne podziękowania składają 

Mąż, Dzieci i Wnuki

Świąteczne spotkanie u starosty
Samorządowcy i dziennikarze 24 marca w południe spotkali się na 

tradycyjnym Jajeczku Wielkanocnym. W spotkaniu uczestniczył bur-

mistrz Cezary Błach, 
jego zastępca Dariusz 
Miernik oraz przed-
stawiciele pozostałych 
samorządów z obsza-
ru powiatu. Nie mo-
gło na tę okoliczność 
zabraknąć świątecz-
nych życzeń.

(jaki)

Oto nasi laureaci i finaliści konkursów 
przedmiotowych

Poznaliśmy laure-
atów i finalistów tego-
rocznych konkursów 
przedmiotowych. Ko-
lejny raz w gronie lau-
reatów wśród gimna-
zjalistów znaleźli się 
nasi uczniowie.

Bartłomiej Raszat-
biga został laureatem 
konkursu z fizyki (na-
uczycielka Agnieszka 
Kwiatkowska) oraz fi-

nalistą z języka polskiego (nauczycielka Anna Salwa). Z kolei Filip 
Karlikowski, wychowanek Iwony Berlińskiej, został finalistą w kon-
kursie historycznym.

Zapytaliśmy obu o źródła ich sukcesów oraz plany na przyszłość. 
Zdaniem Bartka humanistą może być każdy, a przedmioty ścisłe to 
pasja. Bartek interesuje się głównie matematyką i informatyką, ale od 
III klasy, za sprawą nauczycielki doszła fizyka. Ma już określone plany 
na przyszłość – najpierw liceum o profilu matematyczno – fizycznym, 
później studia na kierunku informatyka stosowana. Lubi gry kompu-
terowe, programowanie oraz czytanie książek.

Z kolei Filip na start w konkursie zdecydował się w ostatniej chwi-
li i do dziś sam nie wie dlaczego. Zainteresowanie historią rozbudził 
w nim tata. –Z historii chciałem się dowiedzieć, co miało wpływ na 
konkretne wydarzenia historyczne, jak to się wszystko potoczyło – 
mówi. Swej przyszłości nie wiąże jednak z historią, czas na przemyśle-
nia co do dalszego kształcenia, daje sobie w szkole średniej.

Jacenty Kita

Władysław Pilch skończył 100 lat!
Władysław Pilch, mieszkaniec Suchedniowa, obchodził setną 

rocznicę urodzin. Tego wy-
jątkowego dnia nie zabrakło 
oczywiście życzeń, kwiatów 
i prezentów.

Z okazji jubileuszu bur-
mistrz Cezary Błach życzył 
kolejnych lat w dobrym zdro-
wiu, pogody ducha, miło-
ści najbliższych.

Dostojnego Jubilata od-
wiedzili z życzeniami Zdzi-

sław Dobrut - Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 
i Członek Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Karol Fijałkowski - pełnomocnik Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Marcin Piętak - doradca Wojewody Świętokrzyskiego, Miro-
sław Stobiecki - przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej i Byłych Więźniów Politycznych w Suchedniowie, Paweł Lisowski 
- kierownik USC. 

W tym wyjątkowym dniu pan Władysław za zasługi dla kraju, 
a także upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich został 
odznaczony Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa oraz wyróżniony 
medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945.

Władysław Pilch urodził się w Newcastle (USA) w 1916 roku, do 
Polski wrócił w 1921 roku. W Suchedniowie mieszka od 95 lat. Pra-
cował w Fabryce Urządzeń Transportowych. Był również wozakiem 
w Nadleśnictwie. Ma dwoje dzieci, czworo wnucząt, pięcioro prawnu-
cząt.             Paulina Pedryc

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ulic Mickiewicza, Bo-

dzentyńskiej i Berezów ruch pojazdów ciężkich zostanie ograniczony.
-Na wniosek mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Świętokrzy-

skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podczas spotkania z Wicemar-
szałkiem Województwa Świętokrzyskiego Janem Maćkowiakiem 
oraz Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach Damianem Urbanowskim uzgodniliśmy nową organiza-
cję ruchu -tłumaczy burmistrz Cezary Błach.

Według wstępnych ustaleń samochody ciężarowe o masie powyżej 
12 t. będą poruszały się przez Suchedniów z prędkością do 30 km/h, 
natomiast w godzinach od 22:00 do 6:00 wprowadzony zostanie cał-
kowity zakaz ruchu  pojazdów ciężkich. 

Paulina Pedryc

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stro-
nie internetowej Urzędu, w dniu 18 kwietnia 2016 r. wywieszono do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę w celu ustawienia tablicy reklamowej.
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AktuAlności

Szybkie tempo pracy
Przetarg na przebudowę ulicy Gajzlera oraz przebudowę i remont 

ulicy Kościelnej wraz z budo-
wą i przebudową infrastruk-
tury komunalnej wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjnych FART sp. z o.o. 
z siedzibą w Kielcach. -Zgod-
nie z umową zakres robót 
obejmuje przebudowę na-

wierzchni drogowej, prze-
budowę i zabezpieczenie 
istniejących sieci teleko-
munikacyjnych, naprawę 
chodników, roboty wy-
kończeniowe na ul. Gaj-
zlera i ul. Kościelnej (odci-
nek od ul. Bugaj do ZGK 
Suchedniów) – mówi bur-
mistrz Cezary Błach.

Termin realizacji inwestycji - do końca sierpnia 2016, a jej całko-
wity koszt 225 tys. zł.

Książka o skarżyskim i suchedniowskim 
harcerstwie

Ukazała się najnowsza książka Ireneusza Kulińskiego,  harcerza,  
członka Polskiego Towarzystwa Historycznego, wieloletniego współ-
pracownika lokalnej prasy, działacza PTTK. Okazją ku temu jest zbli-
żająca się rocznica 100.lecia harcerstwa w obu mistach.

- Zbieranie materia-
łów do książki zajęło mi pół 
roku, drugie pół to pisanie. 
W publikacji jest 200 zdjęć, 
niektóre z nich są unikatowe, 
od powstania do momen-
tu kiedy zamyka się książkę 
wszystko jest udokumento-
wane fotografiami, wspo-

mnieniami i materiałami 
źródłowymi, co najcenniej-
sze, pisanych kronik przez 
harcerki  i harcerzy. Jeśli 
zdrowie i umysł dopisze 
w przyszłym roku powsta-
nie druga cześć. Jest jeszcze 
dużo nazwisk, harcerzy. 
Nie dało się wszystkiego 
w jednym zmieścić - podkreśla  Ireneusz Kuliński.

W publikacji możemy przeczytać rozdziały poświęcone Kręgom 
Instruktorskim ZHP Łysica - Kamienna w Skarżysku i Łysica Steny 
z Suchedniowa. Ostatnia część zawiera biogramy skarżyskich i suche-
dniowskich harcerzy, których życie i dokonania stanowią wzór do na-
śladowania. 

Książka została wydana dzięki wsparciu posłanek Marii Zuby 
i Marzeny Okły Drewnowicz, burmistrza Suchedniowa Cezarego 
Błacha, prezydenta Skarżyska - Kamiennej Konrada Kroniga, Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Skarżysku - Kamien-
nej oraz Starostwu Powiatowemu w Skarżysku - Kamiennej.  Patronat 
nad książką objął starosta skarżyski Jerzy Żmijewski.

Książkę będzie można nabyć u samego autora oraz poprzez Krąg 
Instruktorski Łysica - Kamienna.

(jk)

Wystartowała wiosenna Liga Ministrantów
Z udziałem ministrantów z Ostojowa i Suchedniowa w kwietniu 

wystartowała runda rewanżowa Ligi Ministrantów sezonu 2015/2016.
Odwiedziliśmy 10 kwiet-

nia ministrantów rywalizują-
cych w kat. szkół podstawo-
wych z Suchedniowa, którzy 
w oglądanym meczu pokonali 
kolegów ze Skarżyska Kościel-
nego 5:0.

Do końca rozgrywek jesz-
cze daleko – zakończą się one 
29 maja. Na zakończenie Ligi 
odprawiona zostanie Msza 

św., później nastąpi wręczenie pucharów, rozegrany zostanie mecz 
Ministranci – Księża.

(jaki)

Powrót po latach
Po kilkunastoletniej przerwie 15 kwietnia nasi uczniowie wzięli 

udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, które odbyły się w komendzie 
powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Choć w tym roku nie 
odnieśli jeszcze sukcesów, 
najważniejsze że zrobio-
ny został pierwszy krok. 
W konkursie udział wzięli 
uczniowie Gimnazjum oraz 
wszystkich szkół podstawo-
wych.

W przerwie, gdy pra-
cowało jury, młodzież i ich 
opiekunowie mieli możli-

wość obejrzenia sprzętu oraz pokazów strażackich.
Nagrody wręczyli: starosta Jerzy Żmijewski, p.o. komendanta po-

wiatowego PSP Marcin Machowski, zastępca Nadleśniczego Skarżysko-
-Kamienna Michał Farys oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów 
Piotr Fitas.

(jaki)

Porozumienie podpisane
15 kwietnia burmistrz Cezary Błach w imieniu Gminy Suched-

niów podpisał porozumienie w sprawie wspólnego zakupu energii 
na lata 2017-2018. Porozumienie tworzą gminy: Bliżyn, Skarżysko-
-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów i Wąchock. –Mamy 
nadzieję, że wspólny przetarg, przy dużym zamówieniu pozwoli na 
uzyskanie korzystnej ceny, a tym samym na znaczne obniżenie kosz-
tów zakupu przez gminę energii elektrycznej – mówi burmistrz Ce-
zary Błach.

(jaki)

Więcej informacji w Internecie
Informujemy, że na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy 

www.suchedniow.pl informacje z najnowszych wydarzeń w mieście są 
publikowane na bieżąco – tego samego dnia. Tam też znajduje się duża 
liczba zdjęć.

Ponadto Gazetę Suchedniowską dwa tygodnie po ukazaniu się 
w punktach sprzedaży można pobrać z zakładki na powyższej stro-
nie internetowej w formacie pdf. (nie mylić ze stroną naszsuchedniow.
blokspot.com)

(jaki)
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z PrAc rAdy MieJskieJ

Za nami XIX sesja rady miejskiej
W czwartek 31 marca br. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica 

odbyła się XIX w tej kadencji sesja rady miejskiej. Sesję otworzyła przewod-
nicząca rady Małgorzata Styczeń, a po stwierdzeniu prawomocności obrad 
i przyjęciu porządku obrad (radni nie uwzględnili wniosku radnego Krzysz-
tofa Ślęzaka o zdjęcie z porządku punktu dotyczącego przyjęcia Strategii Roz-
woju Miasta i Gminy) głos zabrali goście.

Przewodnicząca 
Osiedla nr 7 Teresa 
Sułek podziękowała 
za uprzątnięcie śmie-
ci w rejonie ul. Stoko-
wiec oraz zwróciła się 
z zapytaniem o przy-
puszczalny termin 
modernizacji ul. Sto-
kowiec. Przewodni-

czący Osiedla nr 1 Andrzej Działak interpelował w sprawie uprzątnięcia śmie-
ci i zabezpieczenie studni przy ul. Źródłowej. Halina Tuśnio złożyła na ręce 
Przewodniczącej Rady Miejskiej pismo Społecznego Komitetu Budowy Szkoły 
informujące o gotowości Komitetu do przekazania pełnej dokumentacji doty-
czącej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, prosząc jednocześnie o ustalenie 
terminu spotkania dotyczącego prezentacji projektu rozbudowy szkoły.

Zwyczajowo radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Mirosław Obara od-
niósł się do zakwestionowanej przez wojewodę i kuratora oświaty uchwały 
dotyczącej reorganizacji oświaty. –Zgłębiłem tę uchwałę razem z prawnikami 
i uważam, że jest ona słuszna i zgodna z prawem – stwierdził radny. Dodał, 
że od 1 września 2016 roku SP nr 1 nie spełnia wymogu naboru do klasy I.  
Ripostował Krzysztof Ślęzak: -Niech sąd administracyjny rozstrzygnie pra-
womocność uchwały, zaś to, że do klasy I w SP nr 1 jest mało dzieci, to wina 
rady miejskiej. Nie zgodziła się z tym stwierdzeniem przewodnicząca rady 
Małgorzata Styczeń: - To nie jest wina rady miejskiej, ale demografii i bra-
ku dzieci.

W dalszej części tego punktu obrad Marcin Pałac podziękował za sprząta-
nie chodników na ul. Kieleckiej, ale prosił zarazem o usunięcie śmieci oraz wy-
cięcie drzew przy kładce do kościoła. Krzysztof Adamiec podziękował z kolei 
za liczny udział mieszkańców w akcji sprzątania terenu wokół cmentarza, ale 
stwierdził zarazem dużą ilość śmieci na drodze między Krzyżką a Michnio-
wem. Wnioskował również o sprawdzenie rzetelności płacenia podatku śmie-
ciowego. Dodał, że należy też zrobić porządek z mało estetycznie wyglądający-
mi ogłoszeniami na słupach energetycznych. Małgorzata Kuszewska zwróciła 
uwagę na ścieki płynące do rowów przy ul. Warszawskiej oraz podziękowa-
ła burmistrzowi za naprawę drogi do leśniczówki w Michniowie. Eugeniusz  
Zegadło zgłosił potrzebę uprzątnięcia śmieci między ul. Koszykową a Krzyż-
ką. Małgorzata Stępień złożyła pisemną interpelację podpisaną przez 132. 
mieszkańców Ostojowa w sprawie zwiększenia dopuszczalnej prędkości na 
starej siódemce z 50 do 70 km/h motywując to m.in. małym ruchem samocho-
dów, istnieniem chodników, pasów rozdzielających jezdnię od nich. 

W dalszej części obrad obszerne sprawozdanie ze swej pracy złożył bur-
mistrz Cezary Błach. Stwierdził on między innymi to, że gmina stara się na 
bieżąco sprzątać teren, ale śmieci są podrzucane z zewnątrz. Planowany jest 

wiosenny objazd dróg, po którym ruszą remonty. 
C. Błach dodał, że na etapie końcowym są prace związane z projektowa-

niem drogi wojewódzkiej nr 751, przetarg powinien być ogłoszony w 2017 r. 
Przypomnijmy, że inwestycję wartą około 20 mln sfinansuje samorząd 

województwa, udział Suchedniowa to jedynie 200 tys. złotych na projekt tech-
niczny, który opracowuje firma NEOINVEST w Kielc. Modernizacja obejmie 
na obszarze naszej gminy 6,5 km odcinek od Tesco do granic z gminą Bodzen-
tyn. Koncepcja zakłada przebudowę skrzyżowań ulic Mickiewicza i Kieleckiej 

oraz Mickiewicza i Bodzentyńskije na skrzyżowania o ruchu okrężnym, któ-
re zwiększą płynność oraz bezpieczeństwo ruchu. Zbudowane zostaną tak-
że ciągi pieszo-rowerowe w Suchedniowie i Michniowie, a obie miejscowości 
połączy ścieżka rowerowa. Opracowanie obejmuje też rozbudowę i przebudo-
wę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in.: oświetlenia ulicz-
nego, kanalizacji deszczowej oraz przeniesienie sieci kanalizacji sanitarnej 
poza jezdnię.

Później burmistrz przedstawił etapy prac oraz sposób konsultacji Strate-
gii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026, którą opracowa-
ła firma pana Pawła Walczyszyna. Podziękował zarazem członkom Zespołu 
ds. strategii w składzie: Małgorzata Działak, Elżbieta Dziekan, Stanisław 
Dymarczyk, Agnieszka Fąfara-Markiewicz, Magdalena Kania, Ewa Ka-
niewska, Andrzej Karpiński, Beata Kaszuba, Agata Kuźdub, Rafał Lorenz, 
Dariusz Miernik, Maciej Obarski, Łukasz Osuch, Michał Pajek, Beata Sło-
ma, Małgorzata Styczeń, Krzysztof Szczygieł, Małgorzata Zolbach, Stani-
sław Zięba.

Autor dokumentu – P. Walaszczyn – stwierdził, że z głębokich analizach 
wynika, iż na cele rozwojowe w perspektywie najbliższych 5-7 lat gmina ma 
możliwość wydania około 30 mln środków własnych i unijnych. Dokument 
wraz z załącznikami jest dostępny na stronie: http://www.suchedniow.pl/new-
s,382,przyjeto-strategie-rozwoju.html

Radni następnie wysłuchali także informacji Zarządu NZOZ Promyk Sp. 
z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2015 rok, 
sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suchedniowie za rok 2015 oraz sprawozdania z realizacji przez Gminę Su-
chedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2015. Program obejmował 
szczepienia profilaktyczne przeciw pneumokokom dzieci do 2 roku życia (52 
dzieci), przeciwko meningokokom młodzieży kończącej gimnazjum (78 osób) 
oraz przeciwko grypie osób powyżej 55. lat (136 osób). Łączny koszt w 2015 
roku to 22.580 zł.

Podczas Sesji podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Mia-
sta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 (12 radnych za, 3 radnych wstrzy-
mało się); przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 roku 
(15 radnych za); zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suched-
niów na lata 2016-2038 (15 radnych za); zmian w budżecie Gminy Suchedniów 
na rok 2016 (15 radnych za); współdziałania z innymi samorządami w celu 
grupowego zakupu energii elektrycznej (15 radnych za); wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (15 radnych za); uchwalenia Pro-
gramu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów 
(15 radnych za); uchylenia uchwały nr 69/XII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. 
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 (15 radnych za); przystąpienia 
do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 
2016-2026 (15 radnych za) oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służ-
bowych (15 radnych za).

Najbliższa sesja rady odbędzie się 28 kwietnia – początek o godz. 14.00 
w SOK Kuźnica.

Jacenty Kita

Radny walczy o chodnik
Od pół roku radny Waldemar Krogulec walczy o budowę chodni-

ka na niebezpiecznym odcinku drogi w Mostkach, a konkretnie na nie-
bezpiecznym zakręcie. Chodzi 
o odcinek drogi między pose-
sjami 77 a 105. W miejscu tym 
droga ma lekki spadek w dół, 
auta – w szczególności od strony 
Suchedniowa – rozwijają duża 
prędkość (np. po zwolnieniu 
przejazdu kolejowego, kiedy to 
tworzy się sznur pojazdów), nie 
ma praktycznie poboczy.

Pismo podpisane przez 54. mieszkańców radny skierował do staro-
sty skarżyskiego, który jest zarządcą drogi, ale z odpowiedzi wynika, że 
w tym roku szans na budowę chodnika nie ma, może się ona rozpocząć 
najwcześniej w przyszłym roku.

W ślad za tym radny Krogulec wystąpił również do KP Policji w Skar-
żysku-Kamiennej oraz w Suchedniowie z prośbą o zwiększenie liczby pa-
troli.

(jaki)
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Dzielnicowi w świetlicy
24 marca do świetlicy środowiskowej działającej przy CKI 

w Michniowie zawi-
tali suchedniowscy 
dzielnicowi st. asp. 
Krzysztof Berus i mł. 
asp. Michał Adam-
czyk. Opowiedzieli 
dzieciakom na temat 
bezpiecznych zacho-
wań, pokazali sprzęt 
i wyposażenie, jakim 
dysponują policjanci.

Tego samego dnia 
odbyło się również, 

cieszące się znikomym zainteresowaniem, spotkanie poświęcone kon-
sultacjom Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na które przybyli komen-
dant powiatowy policji Piotr Zalewski, nasz komendant Rafał Pakuła 
oraz radna Michniowa Małgorzata Kuszewska.

(jaki)

Oto nasi dzielnicowi
W związku z sugestią, jaka zgłoszona została podczas zebrania 

na Osiedlu Bugaj – przypominamy Państwu naszych dzielnicowych, 
wraz z numerami kontaktowymi oraz rejonami służbowymi, który 
im podlega.

 
REJON SŁUŻBOWY NR 1 – asp. sztab. 

Krzysztof Berus, tel. 41/39-51-267 lub 41/25-43-
212, tel. kom. 536-255-069, dzielnicowy przyj-
muje w każdy poniedziałek w Punkcie Przyjęć 
Interesantów – Suchedniowski Ośrodek Kultu-
ry Kuźnica, w godz. 13.00-14.00.

Rejon obejmuje teren ograniczony ulicami 
Berezów nr nieparzyste, Bodzentyńska nr nie-
parzyste, Józefów, Placowa, Leśna, Choroszew-
skiego, Pasternik, Ogrodowa, Kościelna, Gaj-

zlera, Niska, Osiedle Bugaj, Cmentarna, Szarych Szeregów, Traugutta, 
Staszica, Dawidowicza, Dworcowa, Sosnowa, 
Stokowiec, Poziomkowa, Szeroka, Wspólna, 
Langiewicza, Słoneczna, Przechodnia, Jarzę-
binowa, Graniczna, miejscowość Mostki.

REJON SŁUŻBOWY NR 2 – mł. asp.  
Mariusz Kamiński, tel. 41/39-51-267 lub 
41/25-43-212, tel. kom. 536-255-067, dziel-
nicowy przyjmuje w każdy poniedzia-
łek w Punkcie Przyjęć Interesantów – Su-
chedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica,  

w godz. 13.00-14.00.
Teren ograniczony ulicami Berezów nr parzyste, Bodzentyńska 

nr parzyste, Koszykowa, Osiedle Jasna 1, Osiedle Jasna 2, Osiedle Pił-
sudskiego, Fabryczna, Żeromskiego, Topolowa, Świerkowa, Kielecka, 
Warszawska, Jodłowa, Kopalniana, Harcerska, Młynarska, Mickiewi-
cza, Zagórska

UWAGA!
Dzielnicowy odbiera komórkę służbową będąc w służbie. Może 

zdarzyć się, że dzwoniąc do dzielnicowego nie otrzymacie Państwo 
połączenia, to znaczy, że nie ma go w pracy. W takich sytuacjach 
w sprawach istotnych, niecierpiących zwłoki należy skontaktować się 
z dyżurnym jednostki pod numerem alarmowym 997 lub 112. W spra-
wach pilnych można również nagrać się na skrzynkę pocztową.

Plaga pożarów traw i nieużytków
Na terenie Gmi-

ny Suchedniów wraz 
z nastaniem wiosny 
powróciła plaga po-
żarów traw, nieużyt-
ków i poszycia leśne-
go.

Tak było 3 kwiet-
nia na Ogonowie, 
gdzie 2 jednostki straży pożarnej (OSP Suchedniów i PSP Skarżysko 
- Kamienna) gasiły pożar ponad 1 ha poszycia leśnego obok torów ko-
lejowych. 

W tym czasie OSP 
Ostojów gasił podob-
ny pożar na swoim tere-
nie. Akcja na Ogonowie 
była trudna ze względu 
na ukształtowanie terenu 
oraz brak dostępu. Stra-
żacy węże musieli ciągnąć 
ponad 200 metrów. -W 
tym roku odnotowaliśmy 

już ponad 10 wyjazdów do pożarów traw, nieużytków i poszycia leśne-
go - mówił dowodzący wówczas akcją prezes Wiesław Sufin.

Ze statystyk KP PSP w Skarżysku-Kamiennej wynika, że tylko 
w pierwszych pięciu dniach kwietnia doszło do ponad 50. tego typu 
zdarzeń na terenie powiatu skarżyskiego.

(jaki)

Dzień Ziemi w SSP w Ostojowie
Dzień Ziemi to najważniejsze, naj-

bardziej znane i najhuczniej obchodzo-
ne ze świąt  ekologicznych, a jednocześnie 
zbyt często poświęcone śmieciom, zaka-
zom  i nakazom (zakręć kran, zgaś światło, 
drukuj dwustronnie itp.) i jednorazowym 
akcjom. W naszej szkole postanowiliśmy 
obchodzić je inaczej. Wyszliśmy z sal lek-
cyjnych do szkolnego ogrodu i na spacer 
po najbliższej okolicy. Spędziliśmy czas na 
byciu z Przyrodą, na refleksji, że jest ona 
dla nas bardzo ważna, że jest  interesują-
ca i piękna. Przyjrzeliśmy się wiosennym 
kwiatom i rozwijającym się listkom. Ob-
serwowaliśmy dżdżownicę pełzającą po rabatce kwiatowej. Wsłucha-
liśmy się w odgłosy Przyrody,  poczuliśmy jej  zapach. Zachęcamy 
wszystkich do odkrywania Przyrody i zaprzyjaźnienia się z nią. Wio-
sna i Dzień Ziemi są do tego najlepszą okazją.
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„Leśne Duszki” w pełnej gali
Gromada zuchowa Leśne Duszki działa przy Szkole Podstawowej 

nr 3. Do gromady uczęszczają dzieci  z klas 0-III, zarówno dziewczyn-
ki jak i chłopcy.  Zuchy posiadają swój regulamin, prawa zuchowe, au-
torski zuchowy hymn. 

Od pewnego czasu gromada może też pochwalić się oryginalnymi 
mundurkami ZHP. Aby zakupić mundurki dzieci z gromady podjęły 
szereg różnorakich starań i inicjatyw, min. zuchowy wernisaż, o któ-
rym można było przeczytać w lokalnych mediach.  

Zbiórki gromady odbywają się raz w tygodniu. Podczas cotygo-
dniowych zbiórek dzieci zdobywają nowe sprawności, uczestniczą 
w pląsach i zabawach tematycznych, wykonują zuchową majsterkę, 
udzielają się społecznie. 

Głównym celem wychowania zuchowego jest kształtowanie 
u dzieci postaw patriotyzmu, współpracy i zaangażowania społeczne-
go oraz rozwijająca i kreatywna zabawa.

Katarzyna Bodak

„Ludowe Mostki 2016” za nami

W piątek 15 kwietnia 
w WDK w Mostkach odbył 
się VIII Wojewódzki Tur-
niej Recytatorski Święto-
krzyskiej Literatury Ludo-
wej. W rywalizacji udział 
wzięło 19. młodych recy-
tatorów, uczniów klas I-VI, 
z Suchedniowa, Zalezianki, 
Łącznej, Ostrowca Św., Skarżyska-Kamiennej i Baniochy. Mogliśmy 

słuchać m.in. utworów Bolesława 
Wojewódzkiego, Marii Cedro-Bi-
skupowej, Katarzyny Zaborow-
skiej, Cecylii Korban, Józefa Ozgi-
-Michalskiego, Jana Cedro i… 
Mateusza Bolechowskiego, który 
dla swego syna Antoniego napisał 
wiersze Zabobon i Traktat o grzy-
bach.

Uczestników turnieju po-
witali: burmistrz Cezary Błach, 
jego komisarz Monika Kowal-
czyk-Kogut oraz prowadzący  
Hubert Guza.

Recytacje oceniało jury w składzie: Andrzej Dąbrowski – dyrek-
tor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Krzysztof Szczy-
gieł – kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach oraz Piotr 
Kogut – recytator, instruktor teatralny, prezes Stowarzyszenia Głowa 
do góry. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji recytatorów w dwóch 
kategoriach wiekowych: klas I – III oraz klas IV – VI, postanowiło 
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W młodszej kategorii wiekowej: I nagroda – Piotr Przeorski z Za-
lezianki, II nagroda – Wiktoria Bęben z Ostrowca Świętokrzyskiego, 
III nagroda – Natalia Głowacka ze Skarżyska-Kamiennej. Wyróżnie-
nia: Maria Bolechowska z Suchedniowa i Julia Kalemba z Zalezianki.

Natomiast w star-
szej kategorii wiekowej 
wyniki były następują-
ce: I nagroda – Anto-
ni Bolechowski z Su-
chedniowa, II nagroda 
– Fryderyk Kaczorek 
z Baniochy, III Nagroda 
– Oliwia Szarek z Za-
lezianki. Wyróżnienia: 
Gabriela Dąbrowska 
z Zalezianki, Kinga Skrzypczyk z Ostrowca Św., Karol Dąbrowski 
z Baniochy i Kamila Bracha z Zalezianki.

Nagrody w Turnieju ufundowali: Świętokrzyski Urząd Woje-
wódzki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza 
w Kielcach, Waldemar Krogulec – radny Rady Miejskiej Suchedniów, 
Jacek Uba – sołtys Mostek. 

Jury zwraca szczególną uwagę na wysoki poziom prezentacji 
i dziękuje opiekunom i instruktorom za dużą staranność w przygo-
towaniu repertuaru, pragnąc jednocześnie podziękować za doskonałe 
przygotowanie Turnieju przez organizatorów i zapewnienie wszyst-
kim wspaniałej atmosfery Turnieju.

Turniej, którego patronem była Wojewoda Świętokrzyski, zorga-
nizowało Stowarzyszenie Między Wierszami przy współpracy z Wiej-
skim Domem Kultury w Mostkach, Suchedniowskim Ośrodkiem 
Kultury Kuźnica, Stowarzyszeniem Głowa do góry w Rzuchowie, Sto-
warzyszenim na Rzecz Rozwoju Mostek, Wojewódzkim Domem Kul-
tury w Kielcach oraz Radą Sołecką Mostek.

Jacenty Kita
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Gimnazja
I miejsce – Natalia Stą-

por (Tumlin), Wiktoria Bo-
gusiewicz (Suchedniów)

II miejsce – Patryk Pi-
wowarczyk (Tumlin), Mar-
cel Podniesiński (Suched-
nió)

III miejsce – Małgorzata 
Kargul (Łączna)

Wyróżnienia: Eliza Wesołowska (Tumlin), Aleksandra Kamion-
ka (Niepubliczne Gimnazjum nr 6 Książęce Skarżysko-Kamienna)
Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Anna Paterka (ZS Suchedniów)
II miejsce – Klaudia Michta (ZS Suchedniów), Magdalena Wydra 

(II LO Skarżysko-Kamienna)
III miejsce – Emil Szyszka (ZSSU Skarżysko-Kamienna)
Wyróżnienia: Aleksandra Mikita (II LO Skarżysko-Kamien-

na), Urszula Krzemińska  
(I LO Skarżysko-Kamien-
na), Karina Władyczuk 
(ZSSU Skarżysko-Ka-
mienna)

Nagrody i dyplomy 
wręczyli: burmistrz Ceza-
ry Błach, dyrektor gimna-
zjum Zdzisław Wojnarski 
i członkowie jury.

W oczekiwaniu na wyniki kierowana przez Andrzeja Jańca mło-
dzież suchedniowskiego gimnazjum zaprezentowała program arty-
styczny. Wystąpiły wokalistki: Joanna Maślak, Wiktoria  Bogusie-
wicz i Wiktoria Lasota (zaśpiewały m.in. wspólnie utwór Mamma 
Mia zespołu ABBA), zaś układy taneczne prezentowały: Weronika 
Adamiec, Ania Kazarian i Kinga Kowalik oraz Natalia Tusznio 
i Natalia Przeworska.

Jacenty Kita

tAk śWiętoWAliśMy dzień koBiet

Pasjonuje ich twórczość „świętokrzyskiego lirnika”
W Kuźnicy 8 kwietnia odbył się XVI Konkurs Recytatorski im. 

Jana Gajzlera, w którym zmierzyło się 35. młodych recytatorów 
w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjum 

i szkoły ponadgimnazjalne. Podczas recytacji mogliśmy wysłuchać 
najbardziej znanych wierszy świętokrzyskiego lirnika, m.in.: Przedwio-
śnie, Z tułaczych dróg, Ziemia uroczna, Pokutnik, Tęsknica, Baśń o Ły-
sej Górze.

Występy oce-
niła komisja kon-
kursowa w składzie: 
Karolina Gałczyńska-
-Szymczyk, Małgorza-
ta Wiśniewska i Marta 
Ptak, które postanowi-
ło przyznać następu-
jące nagrody i wyróż-
nienia:
Szkoły Podstawowe

I miejsce – Piotr 
Stando (SP Wzdół Rzą-
dowy)

II miejsce – Mak-
symilian Wydrych 
(SP Tumlin)

III miejsce – Niko-
la Pomocnik (SP Osto-
jów) i Łukasz Tumulec 
(SP1 Suchedniów)

Wyróżnienia: Pa-
trycja Krogulec (SP1 Suchedniów), Lena Materek (SP3 Suchedniów), 
Natalia Dąbrowa (SP nr 4 Skarżysko-Kamienna), Oliwia Piwowar-
czyk (SP Łączna)
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Spotkanie wielkanocne w Michniowie
2 kwietnia w Centrum 

Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie w wiosennej at-
mosferze odbyło się tradycyjne 
Spotkanie wielkanocne przygo-
towane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Michniowianki, Sto-
warzyszenie Kuźniczy Krąg pro-
wadzące świetlicę środowisko-

wą oraz CKI.
Przybyłych go-

ści w imieniu or-
ganizatorów przy-
witali Teresa 
Przeorska i Zenon 
Juchniewicz, skła-
dając zarazem ze-
branym życzenia.

Wychowanko-
wie świetlicy środo-

wiskowej zaprezentowali 
okolicznościowy program 
artystyczny przygotowa-
ny pod kierunkiem Gra-
żyny Kozieł i Sylwii Gar-
bali. W przedstawieniu 
zatytułowanym Uśmiech-
nięte święta wystąpili: Na-
talia Kowalska, Dawid 

Barwicki, Gabrie-
la Winkler, Karoli-
na Stępień, Paulina 
Stępień, Oskar Paź, 
Michał Przeorski, 
Maria Knecht, Nata-
lia Garbala, Michał 
Zbroja, Maciej Stan-
kiewicz, a swe spo-
re już walory wokal-
ne zaprezentowały 
Paulina Stępień oraz 
duet Natalia Garbala i Natalia Kowalska.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Poseł na Sejm RP Maria 
Zuba, zastępca burmistrza Dariusz Miernik z żoną, radna Małgo-
rzata Kuszewska, dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński, sołtys Ali-
cja Mańturz.

Jacenty Kita

Świąteczne spotkanie w świetlicy parafialnej

W Świetlicy Śro-
dowiskowej przy Pa-
rafii pw. św. Andrze-
ja Apostoła odbyło się 
świąteczne spotkanie. 
O Świętach Wielkiej 
Nocy mówił ks. Grze-
gorz Łabądź stwier-
dzając na koniec: - 
Starym zwyczajem, 
dzielimy się jajem – 
i podzielił się z zebranymi tym symbolem świąt.

W spotkaniu udział wzięli również burmistrz Cezary Błach, Aga-
ta Kuźdub, założycielka świetlicy, członkowie Caritasu, a także wo-
lontariusze i przyjaciele świetlicy. 

Na stole było dużo pysz-
ności i potraw wielkanocnych: 
jaja faszerowane, babka, ma-
zurek a przede wszystkim żur.

Jak mówi kierownik 
i wychowawca tej placówki  
Katarzyna Bober, aktualnie 
na zajęcia uczęszcza 35. dzieci. 
–Naszą pracę mocno wspierają 
wolontariusze. W tym miejsce 

chciałabym im podzię-
kować, w szczególności 
Monice Krakowiak, Syl-
wii Kłys oraz Mariuszo-
wi Pomocnik.

Świetlica czynna jest 
od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 11.30 
do 18.00. Paleta zajęć jest 
bogata i zróżnicowana.  
–Organizujemy ogniska, 

zajęcia sportowe, 
wyjazdy do kręgiel-
ni czy też Kombinatu 
Formy. Są też zajęcia 
z wizażu, jak rów-
nież… pokazy eg-
zotycznych zwierząt 
np. węży – dodaje 
pani Katarzyna.

Jacenty Kita
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„Dziwny świat” wg Mikołaja Mika

2 kwietnia w Kuźnicy miała miejsce premiera filmu Dziwny świat. Au-
torem scenariusza, reżyserem i montażystą jest Mikołaj Mik. 

Spotkanie zorganizował i poprowadził Tomasz Juchniewicz, prowa-
dzący powstały niedawno Klub Filmowy, który po powitaniu przybyłych 
na projekcję filmu, w kilku zdaniach 
przedstawił autora oraz nakreślił plan 
działania Klubu.

Po projekcji przed scenę wyszli 
twórcy i aktorzy grający w filmie, a pu-
bliczność mogła zadawać im pytania. 
Odpowiadał na nie przede wszystkim 
Mikołaj Mik: -Scenariusz powstawał 
przez kilka miesięcy. Całość wyszła od 

wizji małego chłopca, przebranego w strój rycerza, przeniesionego do cza-
sów współczesnych. Chcieliśmy pokazać radość, smutek, ale i złość mło-
dego bohatera (w tej roli Marcel Mik – red.).

Autorem zdjęć jest Filip Furmańczyk, dźwięku – Bartosz Miernik, 
Kasper Mik, wystąpili: Marcel Mik, Kasper Mik, Paweł Obara, Damian 
Zegadło, Paweł Serafin, Karolina Bujnowska, Bartosz Wilkowski, Igna-
cy Obara, Maria Obara, Zofia Obara, Roman Furmańczyk, Amelia Mi-
rek.

(jaki)

Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty
Tradycyjnie już przed 

Wielkanocą, Suchedniow-
ski Ośrodek Kultury Kuź-
nica zorganizował kon-
kurs plastyczny z cyklu 
Wielkanoc w sztuce ludo-
wej, którego tematem były 
Pisanki Wielkanocne. 

Celem tego konkursu 
jest kultywowanie tradycji 
ludowych, podtrzymywa-
nie umiejętności tworzenia rekwizytów obrzędowych, zgromadzenie 
eksponatów wystawienniczych oraz popularyzacja osiągnięć sztuki 
ludowej. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło aż 61 
prac. Prace nadesłały osoby nawet z województwa pomorskiego, po-
nadto z gminy Łączna i Suchedniów. W kategorii wiekowej do lat 12 

zgłoszono 54 prace ,a w katego-
rii osób dorosłych 7 prac . Nie 
zgłoszono prac w kategorii wie-
kowej 12-18 lat.

Jury w składzie:  Aneta 
Chrzęszczyk – przewodniczą-
ca, instruktor plastyki w SOK 
Kuźnica, Agnieszka Włodar-
czyk-Mazurek – etnograf – Mu-
zeum Wsi Kieleckiej oraz An-
drzej Karpiński - SOK Kuźnica 

po obejrzeniu nadesłanych prac, postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:

W kategorii wiekowej do lat 12 wyróżnienia następującym dzie-
ciom: Gabrieli Chłopek z Przedszkola Samorządowego im. Jana Paw-
ła II w Suchedniowie, Natalii Kupis z Zespołu Szkół w Łącznej, Zu-
zannie Turakiewicz z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II 
w Suchedniowie, Mai 
Zubińskiej z Przed-
szkola Samorządowe-
go im. Jana Pawła II 
w Suchedniowie, Wik-
torii Milcarz z Zespo-
łu Szkół w Łącznej oraz 
grupowe dla  klasy IIa 
z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Su-
chedniowie.

W kategorii wieko-
wej osoby dorosłe I miejsce otrzymała Bożena Pal (Słupsk), II miejsce 
– Danuta Świerzewska (Suchedniów), III miejsce – Anna Brzezińska 
(Klub Seniora Kreatywni)

Jury docenia duży wkład pracy dzieci biorących udział w konkur-
sie, opiekunów plastycznych oraz osób dorosłych. Poziom prac uważa 
za wysoki i zaleca kontynuację tej formy kultywowania tradycji lu-
dowych. Ponadto, ocenia konkurs jako atrakcyjny i pożyteczny. Jury 
dokonując oceny, zwracało szczególną uwagę na samodzielność,  au-

tentyczność prac oraz wierność tradycji 
w zakresie formy. Zapraszamy na wy-
stawę prac do suchedniowskiej Kuźni-
cy, a wręczenie nagród nastąpi 29 kwiet-
nia br. podczas XVIII Suchedniowskiej 
Wiosny Teatralnej MASKArada 2016.

Andrzej Karpiński

Spotkanie z harcerzami w SSP w Ostojowie
Stworzenie zastępu harcerzy składającego się z młodzieży uczęszczają-

cej do szkoły w Ostojowie to nowy cel  3 Suchedniowskiej Drużyny Harcerzy 
Tarcza. Drużyna istnieje od 2013 roku i składa się z dwóch zastępów Husarze 
i Dragoni. 

W związku z tym 19 kwiet-
nia odbyło się spotkanie chłop-
ców z klas IV - VI z przybocz-
nym - Marcelem Podniesińskim  
i Kacprem Wikło, który będzie 
pełnił funkcję zastępowego w nowo 
utworzonym zastępie. Gimnazja-
liści promowali działania swojej 
drużyny, a co za tym idzie popula-
ryzowali harcerstwo jako doskona-

łe  miejsce aktywności dzieci i młodzieży. 
W drużynach harcerze przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. 

Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących 
dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. 
Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy procentuje na całe 
dorosłe życie.
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Zebranie na Osiedlu Bugaj
Z inicjatywy radnych Ewy Gałczyńskiej oraz Krzysztofa Adamca 

21 marca odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Bugaj z udziałem 
burmistrza Cezarego Błacha i jego zastępcy Dariusza Miernika. Py-
tań było wiele, dyskusja żywa i twórcza. Przez 90 minut mieszkańcy 
poruszyli całą gamę nurtujących ich problemów. 

Najpierw jed-
nak burmistrz  
Cezary Błach mówił 
o zaplanowanych na 
ten rok inwestycjach 
w tym rejonie mia-
sta tj. przygotowań to 
rewitalizacji miasta  
(w tym ul. Powstań-

ców, odmulenia zalewu, renowacji parku miejskiego), budowie kanali-
zacji i nowej drogi na ul. Cmentarnej oraz drogi osiedlowej od bloków 
12 do 34 wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnota-
mi Mieszkańców.

Co nurtuje mieszkańców tej części miasta? Henryk Markiewicz 
zgłosił konieczność zabezpieczenia obiektu po wodociągach: - Albo 
go zburzcie, albo zabezpieczcie, gdyż stwarza zagrożenie dla dzieci – 
apelował, a zastępca burmistrza obiecał zabezpieczenie starej wieży 
ciśnień. Marian Leski podziękował za 
uprzątnięcie terenu wokół cmentarza, 
zgłosił potrzebę odnowienia barierek 
wzdłuż zalewu, uprzątnięcia terenu wo-
kół zapory oraz zwrócił uwagę na pla-
gę dzikich kotów i psów na osiedlu. Pan 
Zieliński zgłosił zastrzeżenia do Policji 
– brak patroli w parku i na osiedlu oraz 
wnioskował o monitorowanie prac osób 
zatrudnianych przez gminę w ramach robót publicznych. Władysław 
Jarząbek prosił o rozważnie możliwości montażu monitoringu na Os. 

Bugaj i Piłsudskiego, zgłosił fakt urządza-
nia sobie wyścigów przez kierowców na ul. 
Bugaj. Bogdan Jaworski zwrócił uwagę na 
bałagan w lasku k. cmentarza, na fakt pod-
rzucania śmieci przez osoby spoza gminy 
oraz na to, że korzystający z salonu gier za-
łatwiają swe potrzeby fizjologiczne w miej-
scu publicznym. Na szerzącą się narkoma-
nię zwracał uwagę Stanisław Brzeziński. 
Jerzy Fąfara mówił o zaśmiecaniu terenu 

przy ul. Dawidowicza oraz wokół zalewu. Dodał, że wędkarze od po-
nad 20. lat teren ten sprzątają na wiosnę. O uporządkowanie handlu na 
tzw. Manhatanie wnioskował Mieczysław Ciszewski.

Na koniec burmistrz Cezary Błach mówił o inwestycjach w in-
nych częściach miasta planowanych w tym roku oraz w latach przy-
szłych.

Jacenty Kita

Szkolenie z pierwszej pomocy 
przedmedycznej w CKI

W dniu 14 kwietnia w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym 
w Michniowie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, które zostało poprowadzone przez ratowników Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy (Tomasza Dąbczyńskiego i Daniela Woś) ze Strze-
leckiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej.

Celem zajęć było zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętno-
ści praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach 
zagrożenia życia. Uczestnicy szkolenia (w tym dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej w Michniowie) brali czynny udział w zdobywaniu 
umiejętności praktycznych, które obejmowały naukę resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej na fantomie, wykorzystanie pozycji bezpiecz-
nej itp.

W imieniu wychowawców wraz z dziećmi ze Świetlicy Środo-
wiskowej w Michniowie składamy gorące podziękowania panu  
Tomaszowi Dąbczyńskiemu i panu Danielowi Woś za przeprowa-
dzenie szkolenia.

Sylwia Garbala

Znają twórczość Sienkiewicza
W związku z ustanowieniem Henryka Sienkiewicza patronem 

roku 2016  w Zespole Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych od-
był się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. 

Do konkursu w  dniu 15. 04 
2016 r. zgłosiły się zespoły z Gim-
nazjum w Łącznej i Suchednio-
wa oraz ZPRW. Pierwsze miej-
sce zajęli uczniowie z gimnazjum 
z Suchedniowa, drugie uczniowie 
z gimnazjum z Łącznej, a trzecie 
gospodarze. Młodzież wykazała 
się gruntowną wiedzą dotyczącą 
nie tylko znajomością treści lek-
tur, ale i szczegółami z bogatego 
życiorysu noblisty.  

Ponad to w ZPRW konkurso-
wi towarzyszyły wewnątrz szkol-
ne imprezy czytelnicze i plastycz-
ne. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną i Agatę 
Kusztal oraz nauczycieli przedmiotu Katarzynę Komoń-Szaraniec 
i Elżbietę Sochacką-Burys.

Szymon Lech
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XI Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych 
Suchedniów 2016 - wielki sukces organizacyjny 
i sportowy

W dniu 16 kwietnia 2016 
r. w Hali Sportowo-Reha-
bilitacyjnej przy Zespole 
Szkół im. Henryka Sienkie-
wicza w Suchedniowie od-
był się XI Ogólnopolski Tur-
niej Formacji Tanecznych 
Suchedniów 2016. Impreza 
zorganizowana przez suche-
dniowską Kuźnicę cieszy się 

dużym zainteresowaniem i jest bardzo dobrze oceniana w kraju przez 
środowisko taneczne. Tegoroczna jedenasta edycja imprezy zgroma-
dziła 989 tancerek i tancerzy z 27 formacji tanecznych i 56 grup wcho-
dzących w ich skład. Na parkiecie zobaczyliśmy łącznie aż 60 układów 
choreograficznych w 5 różnych kategoriach tanecznych. Nasze mia-
sto reprezentowała Formacja 
Taneczna AXIS pod kierun-
kiem Katarzyny Moskal. 

Imprezę oficjalnie otwo-
rzył Burmistrz Miasta 
i Gminy Suchedniów Cezary 
Błach, który na turniej przy-
był wraz z małżonką. Władze 
naszego miasta reprezento-
wali również: Przewodniczą-
ca Rady Miasta Małgorza-
ta Styczeń, z-ca Przewodniczącego RM Krzysztof Adamiec, radna 
Małgorzata Kuszewska. Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu 
przybyłych zespołów oraz gości wszystkie formacje przemaszerowa-
ły w barwnej paradzie, prezentując się zgromadzonej publiczności, 
po czym rozpoczęła się rywalizacja w następujących kategoriach ta-

necznych i wiekowych: 
Taniec nowoczesny: do 
10 lat, 11-13 lat, 14 – po-
wyżej 16 lat, Insceniza-
cja taneczna: do 10 lat, 
11-13 lat, 14 – powyżej 
16 lat, Taniec współcze-
sny: 10 lat, 11-13 lat, 14 
– powyżej 16 lat, Wido-
wisko taneczne: 10 lat, 

11-13 lat, 14–16 lat, Inne formy tańca: 10 lat, 11-13 lat, 14 – powyżej 
16 lat.

Celem turnieju organizowanego przez Suchedniowski Ośrodek 
Kultury Kuźnica i Formację Taneczną AXIS jest m.in.: popularyza-
cja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki, prezentacja 
szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca oraz integracja 
dzieci i młodzieży. Organizatorom turnieju zależało przede wszyst-
kim na zapewnieniu jego uczestnikom wspaniałej zabawy, połączonej 
ze sportową rywalizacją.

Patronat nad XI edycją Turnieju objęli: Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Starosta Skarżyski, Burmistrz Miasta i Gminy Su-
chedniów, zaś  patronat medialny Radio Kielce, Echo Dnia oraz Gaze-
ta Suchedniowska.

Komisja Sędziowska w składzie:  sędzia główny: Malgorzata 
Szulc - międzynarodowa sędzina International Dance Organization 
oraz Polskiej Federacji Tańca, sędzia Międzynarodowy World Arti-
stic Dance Federation, właścicielka Szkoły Tańca Born 2 Dance, wybit-
na tancerka i trener wielokrotnych Mistrzów Polski i Świata w tańcu 

nowoczesnym oraz wieloletni szko-
leniowiec Kadry Polski, Ukrainy 
i Norwegii w Disco Dance; Tomasz 
Rowiński - choreograf, sędzia I - ka-
tegorii Polskiego Związku Tańca Fre-
estyle. Na co dzień właściciel Studia 
Tańca i Stylu Rewanż w Kielcach. Jego 
zespół to wielokrotny Mistrz Polski 
oraz  Mistrzowie Świata w kategorii 

Show Dance Produkcje- Praga 2014; Paweł Żołądek - Tancerz i cho-
reograf.  Student sztuki na Uniwersytecie Wyższym w Linz (Austria) . 
Na co dzień zajmuje się technikami tańca współczesnego, improwiza-
cji oraz Jogą- po przesłuchaniu i obejrzeniu 60 prezentacji konkurso-
wych przyznała następujące nagro-
dy i wyróżnienia:
Taniec nowoczesny- kategoria do 
10 lat

I miejsce – 3 YOUR MIND 
KIDS – OSTROWIEC ŚWIĘTO-
KRZYSKI

I miejsce – PROGRESIK - 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

II miejsce – DANCE STARS 2 - KIELCE
II miejsce – SQŁADZIK 

MINI - MICHAŁOWICE
III miejsce – RAZEM II - BU-

KOWA
III miejsce – JUMP ISKIER-

KI - KIELCE
Wyróżnienie: DANCE 3 - 

KIELCE
Wyróżnienie: JUMP SMER-

FETKI - KIELCE
Wyróżnienie: TAKT - BILCZA

Taniec nowoczesny - kategoria 11-
13 lat

I miejsce – PROGRES - OSTRO-
WIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

I miejsce – LDA TEAM KIDS - 
WARSZAWA

II miejsce – MINI PROGRES 
CRISPY - OSTROWIEC ŚWIĘTO-
KRZYSKI

II miejsce – LDA JUNIOR TEAM 2 - WARSZAWA
III miejsce – GEST KIDS - 

BRZOZÓW
III miejsce – MINI PROGRES 

BUBBLES - OSTROWIEC ŚWIĘ-
TOKRZYSKI

Wyróżnienie – JUMP LEIDIS – 
KIELCE, TAKT I - BILCZA
Inscenizacja taneczna- kategoria 
do 10 lat

I miejsce – KLEKSIKI - STASZÓW
I miejsce – AXIS - SUCHEDNIÓW
Inscxenizacja taneczna - kategoria 11-13 lat
I miejsce – UŚMIECH GR.A - RZESZÓW
I miejsce – KAPRYS - MAŁOGOSZCZ
II miejsce – KLESKS II - KROSNO
III miejsce – DANCE STARS 1 - KIELCE
III miejsce – EFEKT JUNIOR - BRYNICA

Taniec współczesny - kategoria do 10 lat
I miejsce – DANCE 4 - KIELCE
Taniec wspłczesny - kategoria 11-13 lat
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Suchedniowski Sport

Drużyny młodzieżowe
Junior starszy
Orlicz - Moravia Morawica 0:2 (0:0)
Orlicz: Mateusz Ubysz - Maciej Matla, Dawid 
Flantowicz, Bartłomiej Graba (80’ Maksymi-
lian Frątczak), Paweł Działak, Dawid Zolbach 
(70’ Mateusz Tumulec), Piotr Mądzik (46’ 
Daniel Lasota), Filip Czerwiński (80’ Damian 
Kowalik), Damian Kita, Krystian Matla.
Wierna Małogoszcz - Orlicz 5:2 (2:0)
bramki: Dawid Zbroja 82’, Paweł Działak 89’ 
(k)
Orlicz: Mateusz Ubysz - Maciej Matla (80’ Ka-
rol Matla), Bartłomiej Graba, Paweł Działak, 
Piotr Mądzik (46’ Damian Kita), Filip Czer-
wiński (75’ Dawid Zbroja), Daniel Lasota, 
Damian Kowalik, Krystian Matla, Karol Ka-
miński, Maksymilian Frątczak (46’ Radosław 
Żak).
Orlicz - GKS Nowiny 3:0 (2:0)
bramki: Paweł Działak (21’ k.), Mateusz Tu-
mulec (45’), Patryk Relidzyński (82’).
Orlicz: Mateusz Ubysz - Maciej Matla, Bartłomiej 
Graba (85’ Karol Kamiński), Damian Kowalik (30’ 
Daniel Lasota), Paweł Działak, Dawid Zolbach (80, 
Maksymilian Frątczak), Piotr Mądzik (46’ Damian 
Kita), Filip Czerwiński (70’ Patryk Relidzyński), Kry-
stian Matla, Mateusz Tumulec, Dawid Flantowicz.
GKS Górno - Orlicz 2:5 (1:2)
bramki: samobój. (11’), Paweł Działak (42’ k.), Dawid 
Zolbach (62’), Filip Czerwiński (70’), Patryk Relidzyń-
ski (90’)
Orlicz: Mateusz Ubysz - Maciej Matla, Maksymilian 
Frątczak (88’ Dawid Zbroja), Paweł Działak, Dawid 
Zolbach, Piotr Mądzik (46’ Damian Kita), Filip Czer-
wiński (86’ Karol Matla), Karol Kamiński, Dawid Flan-
towicz (90’ Radosław Żak), Krystian Matla.

Trampkar starszy
Neptun Końskie - Orlicz 2:2 (2:0)
bramki: Mateusz Tumulec (33’, 64’)
Orlicz: Jan Pająk, Kacper Piwowar, Wiktor Kalem-
ba, Kornel Siewierski, Bartłomiej Biesaga, Adrian 
Januchta, Daniel Wasiak, Klaudiusz Tabiszewski, 
Wojciech Obarski, Błażej Turski, Mateusz Tumulec, 
Kamil Świat, Norbert Sołkiewicz.
Kamienna Brody - Orlicz 0:1 (0:0)
bramka: Wojciech Obarski (46’)
Orlicz: Jan Pająk, Kacper Piwowar, Wiktor Kalemba, 
Piotr Stobiecki, Bartłomiej Biesaga, Adrian Januch-
ta, Daniel Wasiak, Klaudiusz Tabiszewski, Wojciech 
Obarski, Błażej Turski, Konrad Sułek, Norbert Soł-
kiewicz.
Gród Ćmińsk - Orlicz 0:1
bramka: Mateusz Tumulec (51’)
Bardzo dobra postawa trampkarzy, którzy są wice-
liderem tabeli.

Młodzik starszy
Orlicz - AP SKS Star 1:3 (0:1)
bramka: Kacper Tumulec (46’)
Orlicz: Jan Fitas, Maciej Pająk, Miłosz Burys, Dawid 
Tabiszewski, Kacper Tumulec, Jakub Piasta, Wiktor 
Markiewicz, Kacper Sikora, Filip Włodarczyk, Dawid 
Białek, Gagik Caturjan, Olaf Maliszewski, Marcel 
Miernik, Łukasz Tumulec, Oliwier Pirot, Kacper Wci-
sło.
Spartakus Daleszyce - Orlicz 2:1
Orlicz: Jan Fitas, Maciej Pająk, Miłosz Burys, Dawid 
Tabiszewski, Kacper Tumulec, Jakub Piasta, Kacper 
Sikora, Filip Włodarczyk, Kacper Łutczak.
GKS Rudki - Orlicz 1:0

Suchedniów, 26 marca
Orlicz - Piast Stopnica 2:2 (1:0)
1:0 Mirosław Słoń (20’)
1:1 Michał Krzemiński (66’)
2:1 Mirosław Słoń (70’)
2:2 Michał Krzemiński (90+3’)
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Ro-
bert Notzel, Dariusz Górecki, Mateusz Siko-
ra - Kamil Moskal (71’ Grzegorz Skarbek), 
Krzysztof Rzeszowski, Karol Świtowski (87’ 
Damian Kita), Paweł Jarząb - Mirosław Słoń 
(83’ Marek Banaczkowski), Mariusz Galus 
(63’ Maciej Banaczkowski).
Wynik być może sprawiedliwy, ale obie dru-
żyny schodziły z murawy z niedosytem. Przed 
meczem minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łego byłego piłkarza Orlicza Remigiusza Żela-
znego.
W pierwszej połowie, którą biało-niebiescy 
wygrali po bramce Mirosława Słonia, to goście 
mogą mówić o pechu, ponieważ nie wykorzy-
stali przynajmniej czterech okazji do zmiany 
wyniku. Udało im się to w drugiej połowie po 
stałym fragmencie gry (wolny). Nasz zespół 
dość szybko zdobył drugą bramkę po wzor-
cowej akcji Moskal, Rzeszowski, Słoń. Pod 
koniec spotkania biało-niebiescy nie wykorzy-
stują dwóch okazji na podwyższenie wyniku, 
natomiast goście już w doliczonym czasie do-
prowadzają do remisu.
 
Dwikozy, 3 kwietnia
Sparta Dwikozy - Orlicz 3:1 (1:1)
0:1 Mirosław Słoń (23’)
1:1 Artur Warzocha (45+1’ k.)
2:1 Artur Warzocha (48’)
3:1 Adam Ciak (58’)
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Ro-
bert Notzel (70’ Grzegorz Skarbek), Dariusz 
Górecki, Mateusz Sikora - Szymon Gryz (64’ 
Kamil Moskal), Krzysztof Rzeszowski, Karol 
Świtowski, Paweł Jarząb - Mirosław Słoń (75’ 
Mariusz Galus), Marek Banaczkowski (60’ 
Maciej Banaczkowski).
Niestety nie udał się rewanż biało-niebieskim 
w meczu ze Spartą. Gospodarze po raz drugi 
w tym sezonie ograli Orlicza. Jedynego gola 
strzelił Mirosław Słoń, po zmianie stron strze-
lali tylko gospodarze.

Suchedniów, 10 kwietnia
Orlicz - Wicher Miedziana Góra 0:4 (0:0)
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Da-
riusz Górecki, Mateusz Sikora, Szymon Gryz 
(52’ Damian Kita) - Krzysztof Rzeszowski, 
Karol Świtowski, Mariusz Galus (77’ Piotr 
Mądzik), Maciej Banaczkowski, Marek Ba-
naczkowski - Mirosław Słoń
Nie takiego wyniku spodziewali się suche-
dniowscy kibice - 0:4 na własnym boisku to 
klęska. O ile do przerwy utrzymywał się wynik 
bezbramkowy to po zmianie stron goście urzą-
dzili sobie ostre strzelanie i zdobyli bramki w 
56, 70, 72 i 85 minucie.

Kunów, 17 kwietnia
Stal Kunów - Orlicz 2:0 (2:0)
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Da-
riusz Górecki, Mateusz Sikora, Robert Notzel 
(75’ Damian Kita) - Krzysztof Rzeszowski, 

Biało-niebiescy walczą o utrzymanie w okręgówce
Karol Świtowski,  Marek Banaczkowski, Ka-
mil Moskal (60’ Maciej Banaczkowski) - Ma-
riusz Galus (80’ Daniel Kaczmarski), Miro-
sław Słoń
Nie udał się debiut trenera Jerzego Rota. Bia-
ło-niebiescy przegrali w Kunowie ze Stalą 0:2. 
Wynik został ustalony już w pierwszej połowie, 
obie bramki Orlicz stracił po stałych fragmen-
tach gry, pierwsza z rzutu wolnego a druga po 
rzucie rożnym. Jednak sama gra nie wyglądała 
tak źle. Orlicz po 30 minutach powinien wy-
korzystać przynajmniej trzy okazje. Również 
w drugiej połowie biało-niebiescy byli stroną 
przeważającą, ale w ostatecznym rozrachunku 
liczy się to co w siatce.

Suchedniów, 24 kwietnia
Orlicz - Granat Skarżysko 0:0
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Dariusz 
Górecki, Mateusz Sikora, Robert Notzel - Krzysztof 
Rzeszowski, Karol Świtowski,  Kamil Moskal, Paweł 
Jarząb (72’ Mariusz Galus) - Maciej Nowak, Mirosław 
Słoń

Rekordowa widownia zgromadziła się na stadio-
nie w Suchedniowie, by oglądać derby powiatu 
skarżyskiego. Po meczu stojącym na przeciętnym 
poziomie biało-niebiescy zremisowali z Granatem. 
Po pierwszym gwizdku sędziego goście ruszyli do 
przodu i osiągnęli przewagę w polu, jednak nie 
zmusili do wysiłku Ścisłowicza. Z czasem gra się 
wyrównała, a po zmianie stron to Orlicz był bliżej 
strzelenia gola. Najlepsze okazje mieli Słoń (64’) i 
Rzeszowski (66’). Końcowy wynik odpowiada wyda-
rzeniom na murawie.
Po rozegraniu 21. kolejek biało-niebiescy zajmują 
10. miejsce, mając 26 punktów (8 - 2- 11), stosunek 
bramek: 27:34.  Do zakończenia rozgrywek pozo-
stało 9 meczów, a nad strefą spadkową mają zapas 
czterech oczek. Nie jest to dużo, więc walka o utrzy-
manie w okręgówce będzie trwała do ostatniego 
spotkania.

W pierwszym wiosennym spotkaniu o mistrzostwo 
III ligi kobiet, nasze zawodniczki postarały się o nie-
spodziankę remisując ze Stalą Kunów. Rywalki są 
wiceliderem tabeli i to one objęły prowadzenie, ale 
końcówka meczu należała do biało-niebieskich.
Orlicz - Stal Kunów 3:3 (1:2)
bramki dla Orlicza: Federica Dall’ara 34’, 70’, 72’
Agnieszka Walkiewicz - Martyna Gibała, Anna Grud-
niewska (60’ Kinga Staszewska), Agnieszka Nowak, 
Patrycja Siadaczko (62’ Aneta Latkowska), Wioletta 
Staszewska (65’ Aleksandra Serek), Magdalena Żołą-
dek (50’ Małgorzata Janta), Róża Tokarska, Federica 
Dall’ara, Aleksandra Czarnecka, Magdalena Mate-
rek.

Hat-trick Dall’ary!
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W suchedniowskiej hali sportowej w dniach 8-
9 kwietnia został rozegrany turniej badminto-
na z cyklu Grand Prix w kategoriach juniorów i 
młodzików. Dobrze w silnej konkurencji radzi-
ły sobie reprezentantki Orlicza, które stawały 
na podium.
W grze pojedynczej Zuzanna Glijer (U-19) 
w eliminacjach odniosła komplet zwycięstw, 
ale w półfinale przegrała z Magdaleną Kulską 
(Unia Bieruń) 1:2 (-16, 19, -14), późniejszą 
triumfatorką. Zuzia może mówić o pechu w 
deblu, gdzie jej partnerką była Agata Gościło 
(Chojnik Jelenia Góra). O wyjściu z grupy eli-
minacyjnej decydowały sety, ponieważ wszyst-
kie pary miały jednakową ilość zwycięstw, 
niestety rywalki miały korzystniejszy stosunek 
setów.
Druga nasza reprezentantka Aleksandra Pająk 
(U-15) wywalczyła miejsce na podium w deblu. 
Grając z Weroniką Górniak (Milenium Warsza-
wa) dotarły do półfinału, gdzie przegrały mi-
nimalnie z późniejszymi mistrzyniami Pauliną 
Hankiewicz (ABRM Warszawa)/Beatą Mycek 
(Stal Nowa Dęba) 1:2 (-17, 12, -21). Ola grała 
jeszcze w singlu, gdzie odpadła w ćwierćfinale 
przegrywając z późniejszą triumfatorką Anną 
Duda (Dwójka Bytów) 1:2 (19, -9, -19).
Cieszą dwa trzecie miejsca, wywalczone w sil-
nej konkurencji. Gdyby w drabince Ola i Zu-
zia nie trafiały na późniejsze zwyciężczynie, z 
pewnością wynik końcowy byłby lepszy. Gra-
tulacje dla zawodniczek oraz dla  Aleksandry 
Dąbczyńskiej i Stefana Pawlukiewicza, trene-
rów badmintona.

W niedzielę, 17 kwietnia w Daleszycach roze-
grano pierwszy wyścig kolarski z cyklu MTB-
Cross Maraton. Uczestnicy mieli do wyboru 
trzy trasy: Master - 72 km., Fan - 45 km., Fami-
ly - 21 km. W zawodach wzięła udział skrom-
na grupa reprezentantów Suchedniowskiego 
Stowarzyszenia Cyklistów. Najlepiej pojechał 
Krzysztof Kroner, który w kategorii Family 
Open zajął 44. miejsce, a w swojej grupie wie-
kowej był drugi. Drugi wyścig zostanie roze-
grany 8 maja w Lwowie. W tym roku jest nowy 
organizator zawodów, 28 sierpnia kolarze zja-
dą do Bodzentyna, a kiedyś Suchedniów gościł 
cyklistów z całej Polski...
Master:
82. Tusznio Seweryn (M 3 - 35)
92. Kowalik Artur (M 3 - 41)
Fan:
79. Banasik Marcin (M 3 - 25)
84. Barański Dariusz (M 3 - 28)
284. Biały Marcin (M 3 - 105)
Family:
44. Kroner Krzysztof (F 6 - 2)
58. Niemiec Ryszard (F 6 - 5)

II

Suchedniowski Sport

Wystartowali kolarze

Zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów 
w badmintonie. Jak już wcześniej pisałem w re-
prezentacji Polski wystąpiły dwie zawodniczki 
Orlicza. Bardzo blisko medalu była Wiktoria 
Dąbczyńska, która grając w deblu z Aleksan-
drą Goszczyńską dotarły do ćwierćfinału. W 
meczu decydującym o wejściu do strefy me-
dalowej przegrały z późniejszymi wicemistrzy-
niami Bengisu Ercetin/Nazlican Inci (Turcja) 
14:21, 13:21. Ostatecznie zostały sklasyfiko-
wane na miejscach 5-8. W mikście Wiktoria 
grała wspólnie z Robertem Cybulskim i zakoń-
czyli swój udział w mistrzostwach na czwartej 
rundzie po przegraniu również z późniejszymi 
wicemistrzami z Rosji Mikhail Lavrikov/Ana-
stasia Medvedeva 11:21, 15:21. W singlu Wik-
toria odpadła w trzeciej rundzie po przegraniu 
z Białorusinką Julia Bitsoukova 13:21, 7:21.
Druga nasza zawodniczka Izabela Pajek w 
mikście grając z Radosławem Wróblem odpad-
li w trzeciej rundzie ulegając Niemcom Lukas 
Resch/Miranda Wilson 12:21, 14:21. W deblu 
Iza z Wiktorią Adamek przegrały w pierwszej 
rundzie z późniejszymi brązowymi medalistka-
mi Vimala Heriau/Margot Lambert (Francja) 
11:21, 17:21.
Ogólnie występy suchedniowianek należy 
uznać za udane. Szkoda, że nie przywiozły 
medalu, być może przy lepszej drabince strefa 
medalowa byłaby osiągnięta. Należy pamiętać 
jeszcze o bardzo dobrych grach Izy i Wiktorii w 
drużynie. Jedno jest pewne, zebrane doświad-
czenie powinno zaowocować w przyszłości.

Badmintonistki 
blisko medalu

Ola i Zuzia na podium

Badmintoniści 
wygrywali w Bieruniu

Z tarczą powrócili suchedniowscy badminto-
niści z VI Ogólnopolskiego Memoriału Senio-
rów im. Pawła Gasza rozegranego w sobotę, 2 
kwietnia w Bieruniu. Dwa razy na najwyższym 
stopniu podium stawał Marek Gałczyński.
W grach podwójnych (MD 35) Gałczyński 
grając w parze z Tomaszem Stopą wygrali gry 
eliminacyjne tracąc w nich tylko jednego seta. 
W finale ograli Kwiecińskiego/Pakulskiego 
2:0 (18, 21). Również Zbigniew Przyjemski i 
Stanisław Wikło zwyciężyli w swojej kategorii 
wiekowej (MD 45) tracąc we wszystkich me-
czach jednego seta.
Gałczyński wspólnie z Eweliną Bracha nie mieli 
sobie równych w mikście (XD 40) zwyciężając 
swoją kategorię wiekową. W grach mieszanych 
(XD 30) na trzecim miejscu zawody ukończyli 
Tomasz Stopa i Elżbieta Szałankiewicz. Gratu-
lujemy bardzo dobrych występów!

Mija 100 dni od rozpoczęcia sportowej rywali-
zacji, a raczej zabawy - kto spali więcej kalorii 
lub kto przejedzie (przejdzie) więcej kilome-
trów. Aby sprawdzić się z innymi wystarczy 
za pomocą aplikacji Endomondo przystąpić 
do rywalizacji w „Suchedniowskie kalorie” lub 
„Suchedniów 1962”.
W obu prym wiedzie Karol Furmańczyk, któ-
ry spalił w tym czasie ponad 11 tys. kalorii i 
pokonał dystans ponad 3300 kilometrów. Ko-
lejne miejsca zajmują Grzegorz Gałczyński 
1064 km., Ryszard Niemiec 929 km., Grzegorz 
Prokopiuk 927 km., Robert Żmijewski 854 
km., Wioleta Żmijewska 674 km. Wszystkich 
uczestników jest 28. Zapraszam do zabawy!

100 dni 
sportowej rywalizacji

Przyjemne wieści dotarły z Białegostoku, gdzie 
rozgrywane były Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Młodzieżowców z udziałem reprezentantów 
Orlicza: Zuzanny Glijer, Magdy Łukasiak, 
Marcina Wnuka. Nasz dorobek to dwa medale: 
złoty i brązowy oraz miejsca tuż za podium.
W grach podwójnych Zuzia występowała w 
parze z Magdaleną Świerczyńską (UKS Bara-
nowo), a więc ze swoją partnerką z reprezen-
tacji Polski. Dziewczyny nie zawiodły i pewnie 
sięgnęły po tytuł mistrzowski pokonując w 
finale Magdalenę Machnik (Orbitek Straszę-
cin)/Kornelię Marczak (Plesbad Pszczyna) 2:1 
(-19, 13, 13).
W grach pojedynczych Zuzia Glijer dotarła 
do półfinału, gdzie przegrała z reprezentantką 
Polski Karoliną Władzińską (Ruch Piotrków 
Tryb.) 1:2 (9, -16, -13). Początek meczu był 
bardzo dobry, jednak później rywalka okazała 
się lepsza, ale brązowy medal MP ma swoją 
wartość.
W kategorii młodzieżowców Magda z Marci-
nem w mikście dotarli do ćwierćfinału, gdzie 
przegrali z późniejszymi wicemistrzami Polski 
Krzysztofem Jakowczuk/Magdą Konieczną 
(Hubal Białystok) 0:2 (-11, -19). Medal był 
bardzo blisko, ale 5 miejsce to bardzo dobry 
wynik. 
Magda grała jeszcze w deblu z Katarzyną My-
słek (Kolejarz Częstochowa), ale nie udało 
im się awansować do ćwierćfinału, ponieważ 
ponownie trafiły na późniejsze wicemistrzynie 
Marię Taraszkiewicz/Magdalenę Witek (SKB 
Suwałki), z którymi przegrały 0:2 (-15, -12), 
co dało im ostatecznie 9 miejsce. Na tym sa-
mym etapie odpadł Marcin grając w deblu z 
Sebastianem Obryckim ((Technik Głubczyce), 
którzy ulegli Marcinowi Nowak (Smecz Bo-
gatynia)/Michał Szymczak (Chojnik Jelenia 
Góra) 0:2 (-5, -13).

Złota Zuzia!

Znamy już termin Biegu o Puchar Kruka. 
Czwarta edycja zostanie rozegrana 28 sierpnia 
o godzinie 11. Bieg o Puchar Kruka to wyda-
rzenie łączące sportową rywalizację z atmosfe-
rą dobrej zabawy.
Uczestnicy biegu mają do wyboru dwa dystan-
se: 11 km i 5 km. Miejsce startu znajduje się na 
końcu ulicy Zagórskiej w Suchedniowie (obok 
leśniczówki). Trasa biegu prowadzi drogami 
pożarowymi przez las. Okoliczna przyroda 
sprawia, że warunki do biegania są komforto-
we i przyjazne dla miłośników kultury fizycz-
nej.

Znamy datę 
Biegu o Puchar Kruka

PZU Pólmaraton 
Warszawski

Sezon biegowy otwarty! W dniu dzisiejszym 
suchedniowianie uczestniczyli w 11 PZU Pół-
maratonie Warszawskim. Z „naszych” najszyb-
ciej trasę pokonał Damian Orzechowski, który 
jednocześnie ustanowił swój nowy rekord w 
półmaratonie. Bardzo dobry wynik uzyskała 
Anna Osuch, która z tym czasem będzie teraz 
otwierać suchedniowski ranking kobiet na tym 
dystansie. Należy również odnotować debiut w 
półmaratonie Oktawii Biernackiej. Bieg ukoń-
czyło 12729 uczestników.
Miejsca i wyniki:
605. Orzechowski Damian (M 30 - 272) - 
1.28,27
1451. Żmijewski Robert (M 30 - 645) - 
1.34,52
2465. Kuszewski Mariusz (M 40 - 701) - 
1.40,24
3445. Baltyn Stefan (M 60 - 28) - 1.44,33
3997. Gałczyński Grzegorz (M 40 - 1099) - 
1.46,39
4711 (408). Osuch Anna (K 30 - 195) - 
1.49,27
8197 (1207). Żołądek Justyna (K 30 - 588) - 
2.01,34
9617. Markiewicz Jan (M 30 - 3396) - 2.08,33
11929 (2783). Biernacka Oktawia (K30 - 
1320) - 2.26,01
12230 (2957). Zaród Kinga (K 30 - 1396) - 
2.31,19
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ścia piechoty, cofnął się do Parszowa...
Wersja Gaszyńskiego:
…Po takim uporządkowaniu oddziałów, Lan-
giewicz dowiedziawszy się o wyprawieniu z 
Kielc ku Bzinowi, zatem prawdopodobnie na 
niego, oddziału piechoty i paru szwadronów 
dragonów umyślił uprzedzić ich w drodze, 
tj. urządzić zasadzkę pod Suchedniowem na 
Baranowskiej Górze. W tym celu wysłał w tę 
stronę komendy Klimaszewskiego i Czachow-
skiego...
...W nocy z dnia 1 na 2 lutego 1863r., śpiąc jak 
zwykle w kwaterze majora poczułem nagle, iż 
mnie ktoś porusza. Otworzywszy oczy ujrza-
łem przed sobą ordynansa, który oświadczył 
mi, że posłaniec od jenerała przybyły chce się 
jak najprędzej zobaczyć z majorem. Zerwałem 
się więc natychmiast, a obudziwszy majora, 
wspomnianego posłańca przedstawiłem mu.  
Posłaniec wydobył papier i podał go majorowi. 
Był to rozkaz jen. Langiewicza do wymarszu 
na Suchedniów w pomoc Czachowskiemu. 
Po kilku chwilach milczenia major skończyw-
szy czytanie listu, obrócił się do mnie i rzekł: 
„Zbudzić wszystkich i przygotować się do wy-
marszu”.
Opuściłem kwaterę majora po otrzymaniu 
tego rozkazu i udałem się najprzód do kwa-
tery kapitanów, których zbudziwszy rozkaz 
majora zakomunikowałem, następnie zbudzi-
łem wszystkie plutony, zalecając wszędzie po-
śpiech i porządek. Przez dwie godzin przeszło 
trwały przygotowania i dopiero o godzinie 3 po 
północy stanęliśmy gotowi na rynku. Major w 
towarzystwie przewodników stanął na czele 
kolumny i zakomenderował: „Marsz!”. Ciągnę-
liśmy bardzo wolno, gdyż noc była nadzwyczaj 
ciemna, a droga straszliwie błotnista – w prawo 
tylko od siebie widzieliśmy straszliwą łunę po-
żaru z zapalonych przez Moskali siółpolskich. 
Szliśmy ciągle wolno drogą prowadzącą do 
Suchedniowa, przez który Moskale prowadzić 
mieli rekrutów polskich.
O godzinie 7, kiedy świtać zaczęło, znaleźli-
śmy się na drodze wychodzącej z lasu, który 
właśnie przechodziliśmy, a która szła już da-
lej otwartym polem wprost do Suchedniowa. 
Zatrzymaliśmy się w tym miejscu, patrząc na 
Suchedniów, który leżąc niżej od nas widziany 
był jak na dłoni. Na próżno obserwowaliśmy 
przez chwilę, czy nie ujrzymy tam naszych pod 
dowództwem Czachowskiego, ale grobowe 
milczenie dawało nam poznać, że niemasz tam 
nikogo. Zaczęliśmy się naradzać, co począć, 
gdyż obawialiśmy się zasadzki. Ja radziłem, 
aby wziąwszy się w prawo ciągnąć brzegiem 
lasu jak najbliżej Suchedniowa i tam od koloni-
stów zasięgnąć języka. Rada ta przyjęta została 
tym bardziej, gdy kilku wieśniaków przybyłych 
oświadczyło nam z płaczem, że Moskale przed 
paru godzinami przechodzili tędy, rabując 
wszystkie chałupy włościańskie, że bili się z 
naszymi, którzy tu nocowali, i że następnie i 
nasi, i Moskale gdzieś poszli.
Po otrzymaniu tych wiadomości major natych-
miast kazał zejść na prawo do lasu sadzać, że 
może tam i Czachowskiego odszuka. Ciągnęli-
śmy więc brzegiem mając ciągle Suchedniów 
na oku, a przez ten czas nasi konni penetrowali 
okolice w rozmaitych kierunkach. cdn...
(Nasz Suchedniów z 24, 25, 27 stycznia 
2014)

Powyższe informacje były opublikowane 
na stronie internetowej 
Nasz Suchedniów. 
Zebrał i opracował Szymon Piasta.

Powstanie Styczniowe 1863 roku
pod ogniem dział uprowadził w porządku do 
lasu swój bohaterski zastęp, podczas gdy siły 
Langiewicza rozpierzchły się znowu pod Wą-
chockiem…
Wersja Rosyjska:
...Tymczasem dragoni, wieczorem l lutego do-
szli do rzeczki Łosienicy płynącej tuż pod sa-
mym Suchedniowem. Przeprawa przez rzeczkę 
stała się niemożliwa, bo wcześniej Czachow-
ski polecił zlikwidować most. Usadowiony z 
drugiej strony rzeczki oddział polski przywitał 
dragonów gęstym ogniem. Wobec takiego roz-
woju sytuacji mjr Krasiński wydał rozkaz od-
wrotu i powiadomił o wszystkim co zaszło gen.
Czengierego w Kielcach, żądając jednocześnie 
posiłków...
O tym co stało się pod Suchedniowem Cza-
chowski natychmiast powiadomił Langiewi-
cza. Wieczorem l lutego, wiedział on zatem, 
że wojsko rosyjskie maszeruje przeciwko 
powstańcom i od strony Kielc i od s trony 
Radomia. Langiewicz chcąc za wszelką cenę 
utrzymać kontrolę na szosie kielecko-radom-
skiej postanowił przesunąć się natychmiast do 
Suchedniowa batalionowi Klimaszewskiego, 
stacjonującemu w Bodzentynie...
...Tymczasem Czachowski spodziewając się, że 
dragoni będą szli na Milicę, opuścił Suched-
niów i w lesie pomiędzy Suchedniowem a Bzi-
nem urządził zasadzkę. Była to decyzja bardzo 
słuszna, bo miejsce w jakim urządził zasadzkę 
było bardzo korzystne dla powstańców, gdyż 
nieprzyjaciel ze względu na warunki topogra-
ficzne nie mógł rozwinąć swych szeregów.
Dragoni bardzo szybko zostali wzmocnieni 
posiłkami wysłanymi przez Czengierego. Woj-
sko w liczbie 3 kompani piechoty i 60 kozaków 
prowadził mjr Bentkowski, następny Polak na 
służbie carskiej. Naprawiono most na Łosieni-
cy i Bentkowski z Krasińskim
pomaszerowali do Suchedniowa, gdzie nie za-
stali już powstańców. Spotkali natomiast tutaj 
gen. Marka, który powiadomił ich, by maszero-
wali do Bzina. Opuszczając Suchedniów, Ro-
sjanie pozostawili tutaj tabory i pluton wojska, 
który miał ich pilnować. Dowódcą tego pluto-
nu był także Polak, porucznik Krupski.
Krótko po wyjściu ze Suchedniowa, Rosjanie 
wpadli w zasadzkę. Czachowski polecił, by 
najpierw przepuścić szpicę nieprzyjaciela, a 
następnie rzucił powstańców do ataku. Rozpo-
częła się strzelanina, a następnie walki wręcz. 
Czachowski zorientował się jednak, że całko-
wite pokonanie Rosjan jest niemożliwe i wyco-
fał się w kierunku Parszowa...
Inna wersja tych zdarzeń:
...Czachowski ze swoim oddziałem liczącym 
300 ludzi miał opuścić Suchedniów. Następ-
nego dnia czyli 2 lutego rano został zajęty 
przez wojska Czengierego idące od Kielc, a 
dowodzone przez majora Bentkowskiego w 
sile 3 rot pułku smoleńskiego i pół seciny ko-
zaków. Bentkowski pozostawszy w mieście, 
wysłał naprzód znowu dragonów Krasińskiego 
do kolumny gen. Marka. Pod Bzinem dragoni 
wpadli w zasadzkę urządzoną przez Czachow-
skiego. Gdy czwarty szwadron kapitana Czu-
ti, dowodzony przez Romana Bocheńskiego, 
który przeszedł później do powstania, zbliżył 
się do stanowisk powstańczych, zaczajony w 
wąwozie Czachowski przyjął go ogniem. Drugi 
szwadron zsiadłszy z koni, rzucił się Czutiemu 
na pomoc, przez co wywiązała się walka leśna, 
przechodząca kilkakrotnie w starcia ręczne. Na 
odgłos strzałów ruszył Bentkowski dragonom 
na pomoc, Czachowski rozbiwszy dragonów i 
wpakowawszy ich w bagna, nie czekając nadej-

Langiewicz, spodziewając się uderzenia od 
strony Kielc i Radomia, a chcąc przeciwdziałać 
temu atakowi, rozesłał wojska na strategiczne 
stanowiska. W Suchedniowie przebywał już 
wcześniej oddelegowany i tam stacjonujący 
batalion Czachowskiego. Jednocześnie od-
bywały się tam szkolenia, głównie z musztry, 
które traktowane były jako ważny element dy-
scypliny i organizacji świeżo uformowanych 
oddziałów. Stacjonował tam również pod jego 
rozkazami oddział kawalerii dowodzony przez 
wachmistrza Higina Karpińskiego.
Po kilku dniach patrolowania terenu, pikieta 8 
ułanów będący na tzw. rekonesansie pojmała 
adiutanta gen. Uszakowa M. Łuskino. Na roz-
kaz Czachowskiego dostarczono go do kwate-
ry Langiewicza w Wąchocku.
Bardzo możliwe, że ten informował o planach 
ataku z trzech stron.  Gdyż dalsze rozkazy 
Langiewicza nakazały przemieszczenie stacjo-
nującego od 5 dni w Bodzentynie batalionu B. 
Klimaszewskiego do Suchedniowa dla ewen-
tualnego zabezpieczenia drogi na Wąchock i 
umożliwienia pomocy Czachowskiemu. Ode-
słany również został do Suchedniowa 2 bata-
lion Dawidowicza.
W obronie terenów zajętych przez powstań-
ców, Czachowski 1 lutego rozpoczął walkę z 
Rosjanami idącymi od Kielc. Langiewicz po-
wiadomiony o tym wysłał gońców z rozkazami 
do Bodzentyna, gdzie stacjonował 1 batalion 
Klimaszewskiego, by ten ruszył na Suched-
niów wesprzeć Czachowskiego. Sam też udał 
się na rekonesans rozkazując, by za nim ruszył 
do Suchedniowa stacjonujący w Parszowie ba-
talion Dawidowicza.
On też informował, że rotmistrz J. Prendowski 
z częścią oddziału zajmował się objeżdżaniem 
okolic celem pozyskania zaopatrzenia, koni i 
rekrutacją.
...Do pierwszej konfrontacji miało dojść 1 lu-
tego w Błotach ok. 3 km płd-zach. Od Suche-
dniowa. Stacjonujący tam Czachowski i odde-
legowany przez Langiewicza do jego wsparcia 
batalion Dawidowicza, otrzymały zadanie unie-
możliwienia lub co bardziej realne utrudnienia 
komunikacji między kolumnami gen. Marka 
idącego od Radomia, a kolumną kielecką gen. 
Czengierego. Przed zmierzchem awangarda 
kolumny kieleckiej, złożona z dwóch szwadro-
nów dragonów pod dowództwem płk. Krasiń-
skiego zbliżyła się do Suchedniowa, tam mię-
dzy Berezowem a Błotem, zostali zatrzymani 
na rzeczce Łosienicy i ostrzelani przez oddział 
Czachowskiego. Dragoni (kawaleria rosyjska) 
mieli się cofnąć w stronę Kielc. Drążkiewicz 
służący wówczas pod Czachowskim pisał, że 
ten zajął osady Suchedniów i Berezów, opiera-
jąc się o rzekę Berezówkę...
Inna wersja tych samych zdarzeń:
… W dniu 1 lutego 1863r. Czachowski, już jako 
major wojsk polskich, otrzymał przeznaczenie 
od Langiewicza, by z dwoma batalionami nie 
dopuścił do połączenia się Markowa z Czen-
gerim maszerującym z Kielc na Suchedniów 
do Wąchocka. Obsadził kompanią strzelców 
i kosynierów las przy trakcie z Suchedniowa 
do Bzina wiodący; sam zaś zajął osady Suche-
dniów i Berezów, opierając się o rzekę Bere-
zówkę. Zasadzka w lesie spełniła, co mogła, 
a resztki tylko dragonów moskiewskich, po-
łączyło się z Czengerym; mając dwa bataliony 
piechoty, 4 działa i kilka sotni kozaków, musiał 
sam zdobywać osady dom po domu, choć cały 
oddziałek Czachowskiego prócz kos bardzo 
mało miał broni palnej, i to myśliwskiej wyłącz-
nie. Wyparty poważną siłą z osad, Czachowski, 
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Czerwień!
Niepewne jutro Orlicza!

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

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

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

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

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

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

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

siński.
Już przed meczem był 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela
1.  Poprad Muszyna 16 36 11 3 2 24-9
2.  Szreniawa Nowy Wiśnicz	 16	 36	 11	 3	 2	 28-6
3.  Unia Tarnów 16 33 10 3 3 24-14
4.  Limanovia Limanowa 16 30 9 3 4 26-11
5.  Przebój Wolbrom 16	 27	 7	 6	 3	 23-8
6.	  Juventa Starachowice	 16	 26	 8	 2	 6	 28-19
7.	  Granat Skarżysko-Kamienna	 16	 25	 7	 4	 5	 16-14
8.	  Łysica Bodzentyn 16	 20	 5	 5	 6	 14-15
9.	  Lubań Maniowy 16	 19	 4	 7	 5	 15-22
10.	  Beskid Andrychów	 16	 19	 4	 7	 5	 15-16
11.	  Dalin Myślenice	 16	 17	 4	 5	 7	 11-22
12.	  Wierna Małogoszcz	 16	 16	 3	 7	 6	 14-22
13.	  Janina Libiąż	 16	 15	 3	 6	 7	 13-27
14.	  Naprzód Jędrzejów	 16	 12	 3	 3	 10	 16-24
15.  Orlicz Suchedniów 16 11 2 5 9 19-36
16.	  Górnik Wieliczka	 16	 6	 1	 3	 12	 8-29
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O „Kruku” kilka słów więcej 
21 marca 2010 roku, w wieku 89 lat zmarł st. 

sierż. Henryk Dąbczyński ps. Kruk vel Henryk 
Gajewski (nazwisko konspiracyjne). Był jed-
nym z ostatnich żołnierzy II Zgrupowania 
Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury oraz I 
batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK Nurta.

Urodził się 25 VI 1921 r. w Michniowie w 
rodzinie Władysława i Józefy. Ojciec pracował 
w prywatnej odlewni – giserni w Suchedniowie. 
Henryk ukończył szkołę powszechną w 
Michniowie. Był również członkiem Związku 
Strzeleckiego Strzelec w Suchedniowie. Po wy-
buchu wojny zatrudnił się przy wyładunku 
drewna na kolei, a następnie jako pomocnik ma-
szynisty parowozu. Z tym zawodem związał się 
na całe życie. W lutym 1942 r. związał się także 
z Armią Krajową na placówce w Michniowie. Tu 
poznał Cichociemnych Robota, Nurta i Ugora prowadzących pierwsze dzia-
łania Kedywu na Kielecczyźnie.

O jego dalszych losach zadecydowała tragedia Michniowa. Wieś padła 
ofiarą hitlerowskiej pacyfikacji 12 i 13 VII 1943 r. Dąbczyński wydostał się z 
okrążenia już pierwszego dnia akcji. Znalazł schronienie w Zgrupowaniach 
Partyzanckich AK Ponury. Do oddziału wniósł 7 karabinów, które wcześniej 
zgromadził. Otrzymał przydział do Plutonu II Wilka w II Zgrupowaniu do-
wodzonego przez ppor. cc. Waldemara Szwieca Robota, którego poznał już 
wcześniej.

Kruk z II Zgrupowaniem przeszedł cały szlak bojowy. W lipcu brał 
udział w walkach oddziałów z hitlerowską obławą na Wykusie. Potem jako 
osoba z przygotowaniem kolejowym odpowiadał za stronę techniczną akcji 
na pociąg towarowy pod Wąsoszem Koneckim (19/20 VII). Kilka dni później 
z całym oddziałem Robota Dąbczyński wziął udział w zdobyciu Końskich 
(31 VIII/1 IX). Walczył w sekcji erkaemu kpr. Wąsa. Akcja tego typu w 1943 
r. miała tylko dwa odpowiedniki w okupowanej Europie!

Idąc za ciosem, Robot w biały dzień zorganizował kolejną kolejów-
kę na stacji Wólka Plebańska (4 IX). Tak Kruk po latach wspominał tą za-
sadzkę: Zastrzeliłem Niemca, który chwilę wcześniej zastrzelił ppor. Rafała 
Niedzielskiego Mocnego, a potem Arkadija i ranił Zbigniewa Lange Bora i 
Feliksa Janasa Sołtyka. Niemiec zmieniał magazynek… Był to jedyny mo-
ment, inaczej sam bym zginął od następnej serii z pistoletu maszynowego.

Z oddziałem Robota walczył potem pod Smarkowem (13 IX) z grupą 
żandarmerii pacyfikującą wieś; we wrześniowej obławie na zgrupowania na 
Wykusie (16 IX), brał udział w nieudanej akcji na pociąg pod Berezowem (3 
X) oraz – już po śmierci „Robota” – w trzeciej obławie na Wykusie (28 X). W 
tych ostatnich walkach dzięki znajomości terenu, Henryk Dąbczyński prze-
prowadził bezpiecznie zgrupowania z lasów siekierzyńskich w okolice Błota 
Suchedniowskiego poza pierścień obławy.

Henryk Dąbczyński „Kruk” na pierwszym planie z erkaemem Browning wz. 
28. foto wykonane w 1944 r. Ze zbiorów Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt”

Po zimowym rozformowaniu zgrupowań Dąbczyński nie wró-
cił do spalonego Michniowa. Pozostał z oddziałem kadrowym pod 
Witosławską Górą. Przydzielony został do plutonu ochronnego por. cc. 
Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta, który po Ponurym objął dowództwo 
nad oddziałem. Wiosną 1944 r. Kruk awansował do stopnia kaprala. Jako 
erkaemista znalazł się w 1. kompanii por. Władysława Czerwonki Jurka. 
Pod jego komendą przeszedł cały szlak bojowy razem z I batalionem 2 
pułku piechoty Legionów AK Nurta.

W Akcji „Burza” brał udział w marszu na Warszawę, a po odwoła-
niu mobilizacji – we wszystkich akcjach bojowych batalionu Nurta: w 
Dziebałtowie (26 VIII), pod Radoszycami (3 IX), pod Lipnem (29 X) i 
Chotowem (30 X). Dwie ostatnie bitwy były najcięższe. 

W stałym okrążeniu dochodziło do walk wręcz z nieprzyjacielem. 
Kruk w jednym z takich bezpośrednich starć kolbą swojego karabinu 
maszynowego zabił Niemca.

Zdarzały się również w jego życiu wydarzenia nietypowe. 
Młodzieńcza nieodpowiedzialność uratowała mu życie. Razem z Józefem 
Piwnikiem Topolą zostali wysłani na patrol do Biskupic, gdzie opili się. 
Po powrocie nie byli w stanie wziąć udziału w akcji. Wydzielony oddział 
wachm. Tomasza Wójcika Tarzana poszedł bez nich do Woli Grójeckiej, 
gdzie 7 VII 1944 r. zginęli niemal wszyscy – 37 żołnierzy.

Po rozformowaniu I batalionu 12 XI 1944 r. powrócił w rodzinne 
strony. Osiadł w Berezowie, gdzie po pacyfikacji Michniowa zamiesz-
kała jego matka. Gdy na Kielecczyznę wkroczyła Armia Czerwona, wie-
lu akowców wyjeżdżało za granicę lub na zachód Polski. Dąbczyński 
otrzymał od Nurta propozycję emigracji. Nie skorzystał i został. Niemal 
od razu podjął pracę w PKP w Skarżysku-Kamiennej. Po latach wspo-
minał, że nachodzili go funkcjonariusze UBP. Podczas jego nieobecno-
ści dokonali rewizji i znaleźli rewolwer. Kruk nie wrócił już do domu. 
Wyjechał do Warszawy. Na Pradze spotkał żołnierzy z batalionu Nurta. 
Wspominał: Robiliśmy skoki nocą, żeby żyć. Nie byłem w tym dobry. 
Nie wiedziałem, gdzie uciekać. Znajomi znali już dobrze Warszawę. 
Proponowali mi też, żebym uciekał za granicę. Przebywając w Warszawie 
znalazłem ogłoszenie o akcji ujawnieniowej.

Powrócił do domu. Razem z kolegami ze zgrupowań Ponurego – 
Alfredem Łabusiem Murzynem i Wiesławem Jaszewskim Danem – za-
meldował się w PUBP w Skarżysku-Kamiennej. Otrzymali propozycje 
wstąpienia do Ludowego Wojska Polskiego. Odmówili. Udało im się 
opuścić urząd bezpieczeństwa. Po pewnym czasie znalazł ponownie za-
trudnienie w PKP. W 1951 r. uzyskał uprawnienia maszynisty parowo-
zowego. Jak wspominał, kolejarzy mniej prześladowali (tym bardziej, że 
został przodownikiem pracy).

Jednocześnie z pracą na kolei, zaangażował się w działalność 
kombatancką. Wstąpił, jak większość byłych żołnierzy, do Związku 
Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację 1939-1945 
przekształconego później w ZBoWiD. Niezależnie od oficjalnych stowa-
rzyszeń, po 1956 r. włączył się w działalność Środowiska Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury - Nurt. Uczestniczył w licz-
nych spotkaniach rocznicowych m.in. na Wykusie, na Borze i Brzasku, 
Olesznie i in. Po 1989 roku związał się ze Światowym Związkiem 
Żołnierzy AK oraz Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Kraju 
Antyk.

Henryk Dąbczyński Kruk był wielokrotnie odznaczany, m.in. odzna-
ką Środowiska Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury - Nurt, odznaką 
żołnierzy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK Jodła, odznaką Za Zasługi 
dla Kielecczyzny, odznaką Przodujący Kolejarz, Medalem Zwycięstwa 
i Wolności, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
oraz tymi najważniejszymi: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walki o 
Niepodległość, Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony został 
„za wkład pracy społecznej w Światowym Związku Żołnierzy AK po-
święconej etosowi AK”.

W ostatniej drodze asystował Mu bojowy sztandar Zgrupowań 
Ponurego, koledzy kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Pamięci 
Ponury - Nurt. Henryk Dąbczyński Kruk spoczął w rodzinnym grobow-
cu na cmentarzu parafialnym w Suchedniowie.

Autor: Marek Jedynak
Za: http://ponury-nurt.blogspot.com/2010/04/o-kruku-kilka-sow-

-wiecej.html

Nasze Dziedzictwo
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I miejsce – NEMEZIS – USTRZY-
KI DOLNE

Inne formy tańca - kategoria od 14 
powyżej 16 lat (kategoria połączona)

I miejsce – TEATR TANCA ART 
DANCE – SKARŻYSKO - KAMIEN-
NA

II miejsce – PARADOX - SANDO-
MIERZ 

III miejsce –  SQŁAD - MICHAŁOWICE
Grand PriX XI Ogółnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych 

zdobyła formacje Kornele z Rzeszowa, najsympatyczniej formacji – 
Jump Pingwinki.

GRAND PRIX XI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMA-
CJI TANECZNYCH SUCHEDNIÓW 2016

1. KORNELE - RZESZÓW
NAJSYMPATYCZNIEJSZA FORMACJA XI OGÓLNOPOLSKIE-

GO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH SUCHEDNIÓW 2016
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Formacja Taneczna AXIS 

działająca w naszej placówce zajęła I miejsce w kategorii Inscenizacja 
taneczna do 10 lat. Serdecznie gratulujemy! 

Wszystkie grupy taneczne otrzymały puchary i dyplomy, a każdy 
z młodych wykonawców pamiątkowy medal, który będzie przypomi-
nał o występie na XI Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych 
Suchedniów 2016. Najsympatyczniejsza formacja Turnieju otrzymała 
natomiast dyplom, puchar i dużego, pluszowego misia. Wszystkie wy-
stępujące zespoły otrzymały również nominację do 43. Miedzynaro-
dowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kiel-
cach, który odbędzie się w lipcu 2016 r.

Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez 
udziału sponsorów i ludzi, którzy pomogli 
w jej organizacji. Im dziękujemy - Sponsorzy: 
FHUT ACCAR Kazimierz Mikołajczyk, PUS 
TERMATEX sp. z o.o., Spółdzielnia Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie, Fir-
ma DENDRON – Przemysław Działak, Fir-
ma DRINKFOOD Suchedniów, Urząd Miasta 
i Gminy Suchedniów, Krzysztof i Bartłomiej 
Piwowarczyk – Hotel i Restauracja Stary Młyn, 
Grzegorz Tumulec – EUROMOBIL, Rafał So-
kolowski – Pizza na hali, PHU GERARD – Ge-

rard Magdziarz,  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania osobom, które 

zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie XI Ogólnopol-
skiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2016:  Suchedniow-
ska Młodzieżowa Rada Miasta w składzie: Katarzyna Łopacka, Pa-
trycja Gryz, Kamila Frontczak, Anna Kazarjan, Kinga Kowalik, 
Julia Pająk, Marta Franczyk, Matylda Racięda, Karol Franczyk, Da-
nuta Skarbek, Patrycja Wojtyna, Radosław Żak, Paweł Kowalczyk; 
Osoby: Dariusz Żołądek, Mariusz Karpiński, rodzice dzieci z For-
macji Axis - Garnik Tsaturyan, p. Chrząszcz, p. Berus, p. Matla, p. 
Pałgan, p. Madziała oraz Maria Styczeń, Marianna Frontczak, Bar-
bara Kwaśniewska, Anna Świtek, Roman Nieczajew, Tomasz Juch-
niewicz, Zenon Juchniewicz, Mariusz Szafraniec, Jacek Świtek, Pa-
weł Zubiński.

Specjalne podziękowania kierujemy do Grzegorza Michnowskie-
go - dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchednio-
wie oraz pracowników szkoły za serdeczność, zaangażowanie oraz po-
moc w przygotowaniu hali.

Dziękujemy również Związkowi Strzeleckiemu Strzelec w Suche-
dniowie za kierowanie ruchem autokarów.

Do zobaczenia za rok!
W imieniu organizatorów –

Andrzej Karpiński

t u r n i e J  F o r M Ac J i  tA n e c z n yc h

I miejsce – PIRAMIDA - MORAWICA
II miejsce – GEST - BRZOZÓW

Widowisko taneczne - kategoria do 10 lat
I miejsce – NEMEZIS JUNIOR – USTRZYKI DOLNE
II miejsce – CRAZY KIDS – RADOMSKO
II miejsce – ART DANCE JUNIOR – SKARŻYSKO - KAMIEN-

NA
Widowisko taneczne - kategoria 11-13 lat

I miejsce – TURBO GROSZKI - RADOMSKO
II miejsce – STOP AND GO MŁODZIKI - WARSZAWA

III miejsce – KRYSZTAŁKI – DALE-
SZYCE
Widowisko taneczne - kategoria OPEN 
(powyżej 13 lat)

I miejsce – PIRAMIDA - MORAWICA
Inne formy tańca - kategoria do 10 lat
I miejsce – KORNELE MINI - RZE-

SZÓW
II miejsce – KLEKSIKI - STASZÓW
III miejsce – PARADOX JUNIOR - 

SANDOMIERZ
Wyróżnienie – DANCE 5 - KIELCE

Inne formy tańca - kategoria 11-13 lat
I miejsce – KORNELE - RZESZÓW
I miejsce – JUMP PINGWINKI - KIELCE
II miejsce – MAŁY TWISTER - BŁONIE
II miejsce – UŚMIECH GR.A - RZESZÓW
III miejsce - GEST MINI - BRZOZÓW
III miejsce – JUMP CRAZY LADIES - KIELCE
Wyróżnienie – SQŁADZIK – MICHAŁOWICE, DANCE STARS 

1 - KIELCE
Taniec nowoczesny- kategoria od 
14 powyżej 16 lat (kategoria po-
łączona)

I miejsce – RAZEM 1 - BU-
KOWA

II miejsce – BACK TO BLACK 
- STRZYŻÓW

III miejsce – EMGIE - STĄ-
PORKÓW
Inscenizacja taneczna - kategoria od 14 powyżej 16 lat (katego-
ria połączona)

I miejsce – KLEKS - STASZÓW
II miejsce – KLEKS I - KROSNO
III miejsce – PROGRESS - BEŁCHATÓW
Wyróżnienie: SQLAD - MICHAŁOWICE

Taniec współczesny - kategoria od 14 powyżej 16 lat (kategoria po-
łączona)

I miejsce – EFEKT - BRYNICA
II miejsce – TEATR TAŃCA  ART DANCE – SKARŻYSKO - KA-

MIENNA
III miejsce – EMGIE – STĄPORKÓW

Widowisko taneczne - kategoria od 14-16 lat 
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Projekt rekrutacyjny w gimnazjum
Uczniowie suchedniowskiego gimnazjum pod kierunkiem Anity 

Sołkiewicz zrealizowali cykl ciekawych wydarzeń w ramach rekruta-
cji do kolejnej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Natalia Chrząszcz i Ewelina Tuśnio postanowiły w tym roku 
wziąć udział w projekcie XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ponie-
waż chciały zrobić coś 
wykraczającego poza 
szkolne obowiązki. Jako 
miejsce pamięci wybra-
ły Krzyż Powstańczy, 
mieszczący się przy ul. 
Bodzentyńskiej. 

Obiekt upamięt-
nia powstanie stycznio-
we, jednocześnie ma-
jąc szczególny związek 
z Ignacym Dawidowi-
czem, bowiem to wła-
śnie jego oddział wyruszył kiedyś spod krzyża, aby rozbroić rosyjskie 
wojska, stacjonujące w Bodzentynie.

Klara Kowalik i Zuzia 
Fortuna w dniu 8 kwietnia 
2016 roku wybrały się do 
szkół podstawowych w Su-
chedniowie i Ostojowie. 

Przeprowadziły tam lek-
cje edukacyjne dla młod-
szych klas. Lekcje polega-
ły na uświadomieniu nawet 
najmłodszym, że w naszej 
miejscowości istnieją miej-

sca pamięci. Opowiedziały im historię wybranego przez nie pomnika. 
Przygotowały dla nich również grę na spostrzegawczość. Na koniec 
lekcji odbyła się część plastyczna, podczas której młodzi miłośnicy 
malowania kolorowali godło Polski. Ich prace zostały wywieszone na 
wystawie w naszym gimnazjum.

Karolina Bruśnicka i Kinga Kowalik postanowiły zadbać o mo-
giły na Górze Baranowskiej.

Zdecydowały wybrać 
właśnie to miejsce ze wzglę-
du na fakt, że jest ono nie-
znane pośród mieszkańców 
Suchedniowa. Z grupą kole-
gów i koleżanek odmalowały 
krzyże, uprzątnęły teren wo-
kół mogił, posadziły kwiaty. 
Wszystko udało się zorgani-
zować dzięki wielkiej hojno-
ści mieszkańców, za co ser-
decznie obie dziękują.

Zosia Obarska i Wiktoria Miernik wybrały tablicę wmurowaną 
w kościół upamiętniającą między innymi uczestników tajnej produk-
cji stenów w Suchedniowie. 

Otrzymały materiały po-
chodzące z gazet z czasów 
okupacji hitlerowskiej oraz 
zdjęcia od pani Krystyny 
Obarskiej, której ojciec, Jan 
Miernik brał udział w pro-
dukcji broni. 

Na zakończenie projek-
tu zorganizowały wystawę, 

która odbyła się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury. Według nich 
taka wystawa uświadomiła mieszkańcom, jak istotną rolę Suchedniów 
odgrywa w historii naszego kraju i jak ważnym ośrodkiem był pod-
czas wojny.

Julia Pająk i Bar-
tosz Rasztabiga w toku 
realizacji projektu re-
krutacyjnego do Sejmu 
Dzieci i Młodzieży na 
temat lokalnych miejsc 
pamięci wybrali się 
do Bodzentyna, któ-
ry jest blisko związany 
z naszym miejscem za-
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mieszkania – Suchedniowem, gdyż w obu tych miejscowościach miały 
miejsce walki w powstaniu styczniowym. 

Zwieńczeniem projektu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
Stanisława Zygadlewicza, bohatera powstania.

Z kolei Antonina Bolechowska i Angelika Knecht wybrały po-
mnik upamiętniający miejsce potyczki żołnierzy Hubala ponieważ 
jest ono mało znane. Chciały, żeby zaistniało w świadomości ludzi. 

Po przeprowadzonej ankiecie postanowiły zorganizować rajd pod 
pomnik w leśnictwie Adamów, podczas którego Bartosz Kozak opo-
wiedział uczniom historię tego miejsca, a następnie młodzież udała się 
udaliśmy się na ognisko. 

Zebrał: Jacenty Kita

Walczą o swoje podwórko
Ruszyła kolejna edycja konkursu PODWÓRKO NIVEA. Takie Ro-

dzinne Miejsca Zabaw powstaną w tych lokalizacjach w całej Polsce, 
które zbiorą największą liczbę głosów. 

Suchedniów również zgłosił do konkursu swoją lokalizację.
Podwórko Nivea będzie usytuowane na placu przedszkolnym. 

Z placu zabaw będą mogły korzystać zarówno dzieci uczęszczające do 
przedszkola, jak i całe rodziny z terenu miasta i gminy. Taki przyjazny 
plac zabaw na pewno stałby się miejscem doskonałej zabawy na świe-
żym powietrzu.

To czy podwórko NIVEA, wyposażone w sprzęty dla młodszych 
i starszych dzieci oraz ich rodziców, powstanie jeszcze w tym roku 
w Suchedniowie, zależy od nas.

Codziennie (od 5 maja do 30 czerwca) oddajmy jeden głos na na-
szą lokalizację za pośrednictwem strony internetowej: www.nivea.pl/
podworko2016 i zachęćmy do głosowania naszych znajomych.

Paulina Pedryc

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza  
w Suchedniowie 

ogłasza nabór do klas pierwszych szkół po-
nadgimnazjalnych dla młodzieży 

na rok szkolny 2016/2017:

Technikum
*technik żywienia i usług gastronomicznych 
*technik kelner 
*technik hotelarstwa 
*technik usług fryzjerskich 
*technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
*fryzjer
*kucharz 
*krawiec – projektowanie i stylizacja odzieży
*blacharz samochodowy
*mechanik pojazdów samochodowych
*elektromechanik pojazdów samochodowych
*stolarz
*murarz-tynkarz
*cukiernik 
*piekarz 
*wędliniarz
*sprzedawca

Składanie podań o przyjęcie do szkoły w terminie: 25 kwietnia – 
28 czerwca 2016 r. 

UWAGA! Szkoła nie prowadzi naboru w formie elektronicznej
Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat 

szkoły 

tel. 412543253, e-mail zssuch@poczta.onet.pl;  
www.zssienkiewicz.pl 
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Będzie remont mostu na ul. Żeromskiego
Zarząd Dróg Powiatowych 

w Skarżysku-Kamiennej ogłosił 
przetarg na Rozbudowę obiektu mo-
stowego km 1+543 drogi powiatowej 
nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Su-
chedniów wraz z dojazdami w nie-
zbędnym zakresie. Zadanie obejmie 
wycinkę drzew oraz karczowanie 

krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym, odmulenie ko-
ryta rzeki na długości po 10 m poza obiektem, rozebranie balustrad, 
rozebranie nawierzchni na istniejącym moście, rozebranie umocnie-
nia stożków nasypowych, rozebranie gzymsów, kap chodnikowych, 
częściowe skucie płyty pomostu i skrzydełek, odbudowę skrzydełek, 
wykonanie płyt przejściowych wraz z ławą kotwioną do korpusu przy-
czółków, wykonanie płyty nadbetonu, wykonanie izolacji, wykonanie 
podbudowy na dojazdach w zakresie rozkopu, osadzenie krawężni-
ków i kotew talerzowych na moście, wykonanie kap chodnikowych 
pod balustrady na moście, wykonanie nawierzchni na moście i w za-
kresie rozkopu, montaż barieroporęczy oraz barier drogowych, wyko-
nanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych, 
wykonanie umocnienia stożków nasypowych, wykonanie zabezpie-
czenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, iniekcję zaryso-
wań, uzupełnienie ubytków. Ponadto wykonane zostaną roboty w za-
kresie budowy kładki dla pieszych. 

Oferty na wykonanie tego zadani można składać do 9 maja br. 
To zadanie powiat zrealizuje ze środków własnych oraz przy udziale 
środków z gminy Suchedniów, która przeznaczy na ten cel 20 tys. zł 
oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

(jaki)

Mostki ekologii stosowanej
Operacje z lądu i wody, czyli 

wiosenne sprzątnie w Mostkach, 
odbyło się 23 kwietnia w godzi-
nach od 9.00 do 16.00.

Kilkadziesiąt worków zebra-
nych śmieci, kilkanaście przy-
czep usuniętych i wywiezionych 
gałęzi, uporządkowane, odsło-

nięte, wykoszone ścieżki…- to efekty wspólnej, dobrze zorganizowa-
nej, kilkugodzinnej pracy.

Ciągniki, piły, nożyce, sekatory, ko-
siarka, łódź … wszystko pracowało na 
wysokich obrotach w rękach wolonta-
riuszy - organizatorów. Worki, rękawi-
ce ochronne i wywóz zabranych śmieci 
zapewnił UMiG Suchedniów. Sprząta-
niu towarzyszyła fajna, życzliwa, wesoła 
atmosfera - pełna wzajemnej pomocy, czyniła dzieło lekkim, a czas 
krótkim. 

Burmistrz Cezary Błach osobiście doglądał postępu prac i po-
trzeb. Rolę koordynatorów sprawnie wykonali radny Waldemar Kro-
gulec i Sołtys Sołectwa Mostki Jacek Uba. Dbając jednocześnie o po-
częstunek dla wszystkich przygotowany z pomocą KGW Mostki.  

Wymieńmy zatem biorących udział w wiosennym porządkowa-
niu świata w Mostkach: radny Waldemar Krogulec, Rada Sołecka 
w Mostkach z sołtysem Jackiem Ubą,  Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Mostek, Koło Wędkarskie, Koło Gospodyń Wiejskich i Wiejski 
Dom Kultury  w Mostkach, mieszkańcy Mostek i Parszowa.

Dziękujemy wszystkim za pracę, podnoszenie jakości - komfortu 
życia i świadomości współtworzenia! 

Krzysztof Szczygieł
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 Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie gorąco zapraszają do nadsyła-
nia tekstów do ZESZYTÓW SUCHEDNIOWSKICH.  

Zasady dotyczące tekstów

Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Urząd Miasta i Gminy 
w  Suchedniowie  

zaprasza 
do udziału w cyklu spotkań pod nazwą  

SUCHEDNIOWSKI TRYPTYK HISTORYCZNY LUDZIE  
– WYDARZENIA - PRZEDMIOTY I SPOTKANIE  

pod hasłem LUDZIE 
odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. w sali kinowej Suchedniowskiego 

Ośrodka Kultury Kuźnica, rozpoczęcie – godz. 17.00 
Program spotkania: 
17.00 - 17.10 - powitanie gości, przedstawienie Grupy Inicjatywnej POD PRĄD, 

przedstawienie idei cyklu SUCHEDNIOWSKI TRYPTYK HISTORYCZNY - Karolina 
Gałczyńska-Szymczyk, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek  

17.10 -17.30 - prezentacja multimedialna LUDZIE SUCHEDNIOWA W STARYCH 
FOTOGRAFIACH

17.30 -19.30 - otwarta dyskusja z aktywnym udziałem uczestniczących w spotka-
niu Mieszkańców i Przyjaciół Suchedniowa moderatorzy: Andrzej Grabkowski, Piotr 
Berliński 

19.30 podsumowanie i zakończenie spotkania 
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu Wszystkich  

Zainteresowanych. 
Liczymy na ciekawą wymianę informacji i wiedzy dotyczącej ZNANYCH I MNIEJ 

ZNANYCH, A WAŻNYCH LUDZI SUCHEDNIOWA. Zachęcamy do dzielenia się oso-
bistymi wspomnieniami. 

Organizatorzy 

OGŁOSZENIE 
konsultacje w sprawach dotyczących lasów 

prywatnych 
Wszystkich Mieszkańców Suchedniowa zain-

teresowanych sprawami lasów prywatnych infor-
mujemy, że w każdy trzeci wtorek miesiąca w go-
dzinach 

7.30 – 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Su-
chedniowie, konsultacji w tym zakresie udziela  
pani Anna Sobczak - inspektor Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Staro-
stwa Powiatowego.

Kontakt: 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku
Kamiennej
ul. Plac Floriański 1,  piętro I,  pokój 106.
Tel.: 41 39 53 093 wew. 393  
Kom.: 534 201 534

Pamięci nauczycielom  
Tajnego Nauczania

Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa, Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, Burmistrz Miasta

 i Gminy Suchedniów
zapraszają w dniu 12 czerwca 2016 r.
na uroczystość odsłonięcia pomnika

W HOŁDZIE NAUCZYCIELOM TAJNEGO NAUCZA-
NIA NA ZIEMI SUCHEDNIOWSKIEJ

 W LATACH 1939-1945
Harmonogram uroczystości:
- 11.30 – msza św. w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Su-

chedniowie,
- 12.30 – uroczyste odsłonięcie pomnika na placu Miejsko 

–Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 13.00 – wykład dr Tomasza Domańskiego (IPN Kielce).

OGŁOSZENIE
W związku z planowaną uro-

czystością odsłonięcia pomnika 
W hołdzie nauczycielom tajnego 
nauczania na ziemi suchedniow-
skiej w latach 1939-1945, Towa-
rzystwo Przyjaciół Suchedniowa 
prosi o kontakt członków rodzin 
nauczycieli tajnego nauczania 
z terenu Suchedniowa.

Tel. 604/574012 email: tpsu-
chedniow@onet.pl, adres kore-
spondencyjny 26-130 Suched-
niów, ul. Bodzentyńska 18.

1.  Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani w trady-
cyjnej (papierowej), ani elektronicznej formie.

2.  Teksty w formacie Microsoft Word 97-2003 należy przesyłać do redakcji 
drogą mailową na adres: mediateka@suchedniow.pl

3.  Wielkość tekstu zasadniczego z przypisami - nie więcej niż 40 000 znaków, 
w tym spacje.  

4.  Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym.
5.  Układ artykułu, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogól-

nie przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i artykuły recezyjne mu-
szą być poprzedzone imieniem i nazwiskiem autora, oraz, jeśli dotyczy, na-
zwą instytucji naukowej, z którą autor jest związany 

6.  Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów 
zmian formalnych, wynikających z konieczności respektowania zasad edy-
torskich, językowych  itp.

7.  Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
8.  Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się za-

sadami typowymi dla naukowych czasopism historycznych wydawanych 

w Polsce.  
9.  Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów Suchedniowskich 

jest równoznaczne ze zgodą na poddanie się procedurze re-
cenzowania przez recenzentów zewnętrznych (samodziel-
nych pracowników nauki).

10.  Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko 
teksty, dla których Autorzy złożą Deklarację o przekazaniu 
praw autorskich.
Kontakt 
e-mail: mediateka@suchedniow.pl 
tel. 41 2543 186 wew 12 
(osoba do kontaktu – Karolina Gałczyńska-Szymczyk) 

Gorąco zapraszamy Państwa do współpracy!
więcej informacji:  www.suchedniow.pl

z A Pr o sz e n i A
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tematyczne. Uczniowie w figu-
rach foremnych wyszywają kąty 
uzyskując kolorowe wzory. Do 
tej pory powstały wyszywanki 
w trójkącie foremnym i w kwa-
dracie. Staną się one oryginalną 
ozdobą pracowni matematycz-
nej.

Na Warsztatach teatralnych 
w języku angielskim, prowa-
dzonych przez Krystynę Gał-

czyńską zostało przygo-
towane przedstawienie 
The farmer and the dog. 
Spektakl będzie zapre-
zentowany w najbliższym 
czasie szkolnej publicz-
ności. Na zajęciach pro-
wadzone są ćwiczenia 
wymowy i intonacji oraz 
samodzielnie przygoto-

wywane rekwizyty teatralne.
Zajęcia z języka niemieckiego dla naj-

młodszych prowadzi Joanna Sputo. Dzieci 
w formie zabawy uczą się rymowanych, pod-
stawowych zwrotów i piosenek. Tego typu 
zajęcia wymagają od uczniów dodatkowego 
czasu i zaangażowania, będzie to wiec dobry 
początek do dalszej nauki.

Kultura i sztuka mojej Małej Ojczyzny, to 
kolejny projekt przedstawiony przez Marze-
nę Wojnarską i Urszulę Piastę-Kuszewską. 
Uczniowie rozpoczęli swoją wędrówkę od za-

poznania się z historią Suchedniowa w Izbie Tradycji. Obejrze-
li eksponaty i fotografie oraz wysłuchali  anegdot związanych 
z wybitnymi mieszkańcami naszego miasta opowiedzianych 

W  t r óJ c e

Atrakcyjne zajęcia w SSP 3
W suchedniowskiej 

Trójce, w nowym seme-
strze zorganizowano 
wiele ciekawych zajęć po-
zalekcyjnych. Nauczycie-
le i rodzice zapropono-
wali uczniom dodatkowe, 
bezpłatne warsztaty, wy-
cieczki i koła. Propozy-
cje przypadły do gustu 

dzieciom a zainteresowanie przeszło 
najśmielsze oczekiwania. Na szkolnej 
stronie widnieje dokładny plan zajęć 
oraz aktualne zdjęcia. 

Z inicjatywy Ewy Jędrzejskiej od 
lutego organizowane są Warsztaty ry-
sunku i malarstwa prowadzone przez 
znanego suchedniowskiego artystę 
Jarosława Jędrzejskiego. Co tydzień 
odbywają się spotkania, na których 
dzieci, korzystając z porad mistrza, 
malują i rysują. Do tej pory powsta-
ło wiele szkiców owoców a na ostat-
nich warsztatach każdy malował mar-

twą naturę.
W sali im Ireny Zielińskiej 

swoją działalność prowadzi 
Kino Szkoła, uczniowie spoty-
kają się na projekcji propono-
wanych przez Martę Przewor-
ską, Sylwię Świtek i Katarzynę 
Bodak, filmów. Ożywionym 
dyskusjom i rozmowom nie ma 

końca. Młodzi pasjonaci kina obejrzeli już Magiczne drzewo, Braci Lwie 
Serce, Krainę lodu, przed nimi kolejne seanse. Choć spotkania mają kame-
ralny charakter, stanowią wspaniałą rozrywkę i urozmaicenie szkolnej co-
dzienności.

Regularnie odbywają się też zajęcia Małego Klubu Przyrodnika, pro-
wadzone przez nauczycielki Martę Włodarczyk, Izabelę Stopę i Kata-
rzynę Tusznio. Mali badacze rozwijają swoje zainteresowania poznawcze 
i naukowe. Na co dzień podpatrują wzrost kwiatów i warzyw posianych 
w doniczkach na szkolnych parapetach. Tworzą własne preparaty, które 
oglądają pod mikroskopem. Na wiosnę zajęcia przeniosą się do szkolne-
go ogródka.

W sali matematycznej Agnieszka Tusznio prowadzi Wyszywanki Ma-
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Konkurs Krasomówczy w „Trójce”
W ramach XXIV 

Tygodnia Kultury Ję-
zyka odbył się w naszej 
szkole konkurs kraso-
mówczy, którego celem 
było upowszechnienie 
kultury i czystości języ-
ka polskiego. Uczniowie 

musieli zaprezentować sztukę sugestywnego, poprawnego  przema-
wiania na określony temat. 
Był nim Mój najciekawszy 
dzień w szkole. Przemawia-
nie nawet przed małą grupą 
słuchaczy nie jest łatwe, a co 
dopiero gdy wypowiedź jest 
oceniana. Wiedzą to uczest-
nicy konkursu, którzy prze-
łamując swoja nieśmiałość 
stanęli do pojedynku na sło-
wa. W prezentacjach pojawiały się obrazy rzeczywiste np. pierwsze 
przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu i odległości, wizyta sławnych 
ludzi w naszej szkole oraz te wymyślone np. wizyta prezydenta Oba-
my, gości z innej planety.

Komisja w składzie: 
Ilona Krogulec (MGBP), 
wicedyrektor Renata Wi-
kło oraz Dariusz Żołądek 
(MGBP) wysłuchała prezen-
tacji 14. uczestników kon-
kursu  z klas IV-VI. Ucznio-
wie, którzy zaprezentowali 
swoje umiejętności  to: Piotr 
Miernik, Urszula Markie-
wicz, Stanisław Michałkie-

wicz, Oliwia Gola, Joanna Więckowska, Dawid Białek, Jakub Pia-
sta, Anna Uba, Marcel Szkurłat, Natalia Rogóż, Karolina Zolbach, 
Tomasz Bury, Wiktoria Radomska, Zuzanna Skurczyńska. Biorąc 
pod uwagę zasady regulaminu komisja zdecydowała, że w tym roku 
tytuł najlepszego krasomówcy, a właściwie krasomówczyni zdobyła 
uczennica klasy IVb Oliwia Gola. Ponadto trzech uczniów otrzymało 
wyróżnienia – Piotr Miernik z klasy IVa, Joanna Więckowska  z klasy 
IVb oraz Dawid Białek z klasy Va.

Zwyciężczyni otrzymała dyplom, nagrodę książkową, wyróżnieni 
uczniowie nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu słody-
cze.

Dziękujemy nauczycielkom języka polskiego za przygotowanie 
uczniów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorki konkursu:
Aleksandra Gołębiowska

Małgorzata Rek

SSP w Ostojowie złożyła wniosek do 
programu Erasmus+

Po udanej realizacji projektu Comenius Wielostronne Partnerskie 
Projekty Szkół w marcu tego roku Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Ostojowie złożyła do Narodowej Agencji wniosek do programu Era-
smus + Akcja K2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. 
Projekt zakłada współpracę organizacji z Hiszpanii i dwóch szkół -z 
Polski i Turcji, a jego głównym celem jest wzbogacenie edukacji for-
malnej o nowe rozwiązania metodyczne, w tym przede wszystkim po-
znanie i wykorzystanie metody gier miejskich jako sposobu na wielo-
torowość kształcenia. W ramach projektu organizacje współpracujące 
stworzą pakiet gier miejskich kształtujących kompetencje kluczowe 
uczniów, przy wykorzystaniu zasobów lokalnego środowiska i do-
świadczeń instytucji partnerskich. Realizacja projektu we współpracy 
międzynarodowej stworzy uczniom i nauczycielom możliwość ucze-
nia się w środowisku wielokulturowym, wykorzystując pomysły kre-
owane przez inne środowiska. 

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele ze szkół z Turcji i Pol-
ski odbędą wizyty studyjne w każdym z państw partnerskich, poznają 
kulturę, historię i zwyczaje danego państwa poprzez udział we wszyst-
kich grach.  Tworzenie, a następnie udział w grach miejskich przy-
gotowanych przez partnerów projektu, stworzy okazję praktycznego 
wykorzystania języka obcego w bezpośredniej komunikacji z rówie-
śnikami z zagranicy, pozwoli nabywać wiedzę w praktycznym dzia-
łaniu, wykorzystać nowoczesne technologie do zdobywania wiedzy 
oraz dokumentowania efektów własnej pracy i nauki.  Wykorzystanie 
w systemie edukacyjnym nowej metodyki pracy w postaci gry miej-
skiej pozwoli nie tylko uatrakcyjnić  proces nauczania i wyjść poza 
standardowy klasowo-lekcyjny system pracy z uczniem, ale także 
umożliwi kształtowanie na wysokim poziomie kompetencji przekro-
jowych, istotnych z punktu widzenia uczenia się przez całe życie: sa-
modzielności myślenia, planowania pracy, osiągania celów, kreatyw-
nego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, odpowiedzialności 
za wynik pracy zespołu. Innowacyjna metoda pracy, która dzięki pro-
jektowi zostanie wdrożona, pozwoli na nauczanie ponadprzedmioto-
we, daje możliwość scalania w jeden proces umiejętności ćwiczonych 
na różnych przedmiotach, aby wzajemnie się wspomagały, a nauka 
przebiegała w sposób bardziej kompleksowy, a więc i bardziej efek-
tywny.

przez dyrektora SOK Andrzeja Karpińskiego. Planowane są kolejne wy-
cieczki do ciekawych zakątków naszego miasta oraz spotkania z miejsco-
wymi twórcami.

Nauczyciel wychowania fizycznego, Dominik Ziętkowski, zapropo-
nował szkolnym sportowcom zajęcia z tenisa stołowego. W każdą środę 
spotyka się z zainteresowanymi na rozgrywkach, służąc radą i doświad-
czeniem. Zainteresowanie sportem wskazuje na to, że uczniowie świetnie 
grają nie tylko na komputerze.

Na nasz apel odpowiedzieli również rodzice. Odbyły się już  Warsz-
taty Rękodzielnicze Robimy z czego się da. Dzieci pod kierunkiem Janiny 
Kolak, Mai Więckowskiej, Agaty Kożuchowskiej i Agnieszki Andrzejew-
skiej własnoręcznie przygotowały wielkanocną palmą, która miejmy na-
dzieję, będzie największą w Suchedniowie!

Na wiosenną pogodę czekają kolejne atrakcje, Klub Turysty zapropo-
nowany przez Ewę Jędrzejską, Ewę Bąk i Aleksandrę Gołębiowską oraz 
Zabawy z wędką prowadzone przez Marka Gałczyńskiego.

Urszula Piasta- Kuszewska
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Po suchedniowskich śladach powstańczych
Uczennice su-

chedniowskiego 
gimnazjum, Eweli-
na Tuśnio i Natalia 
Chrząszcz, wykazały 
się bogatą znajomo-
ścią historii. W ra-

mach rekrutacji do XXII 
Sejmu Dzieci i Młodzieży 
przygotowały projekt ma-
jący na celu zwiększenie 
wiedzy na temat wybrane-
go miejsca pamięci.

- Wybrałyśmy krzyż 
powstańczy, który mieści 
się przy ul. Bodzentyń-
skiej z oczywistego powo-

du. Krzyż to nie tylko symbol wiary chrześcijańskiej, krzyż wszystko 
upamiętnia – mówiła Natalia.

Projekt obejmował przeprowadzenie 
ankiety wśród mieszkańców naszego mia-
sta na temat krzyża powstańczego oraz jego 
historii, oraz zorganizowanie wycieczki.

Trasa wycieczki przebiegała przez miej-
sca w mniejszym bądź większym stop-
niu związane z Powstaniem Styczniowym. 
Prezentacjami o przebiegu powstania, 
jego przywódcach, Ewelina i Natalia, wraz 
z innymi uczniami (w tym Samorządowej 

Szkoły Podstawowej nr 3), 
starały się zwiększyć wie-
dzę mieszkańców na temat 
powstania. Swoją wiedzą 
dotyczącą sztandaru znaj-
dującego się w suchedniow-
skim kościele oraz kopca po-
wstańczego podzielił się ks.  
Wojciech Marchewka.

Uczennice przygotowały 
również konkurs dla uczest-

ników wycieczki. Anna Kuszewska (uczennica gimnazjum) zaprezen-
towała swój wiersz napisany specjalnie na tą okoliczność:

***
Zryw w Królestwie

Wielki to ruch Powstania Styczniowego,
wybuchło z terroryzmu dwudziestego drugiego.
Powstanie Narodu przeciwko Rosji,
w Królestwie Polskim naród nie gorszy.
  A było to w styczniu roku pańskiego,
 tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego.
 Gdy ciemiężcy manifestację tłumili,
 a władze carskie bezbronnych bili.
 Wiec Polacy reform od Rządu żądali,
gdy przywódcy przeciw narodowi stali.
Wielkopolski, Langiewicz, Traugutt – dyktatorzy,
a młodzież z Warszawy partyzantkę tworzy.
  Choć walka partyzantów była nierówna,
 Car uwłaszcza chłopów to sprawa trudna.
 Aby przeciągnąć partyzantów na swoją stronę,
 chłopi dostali ziemię za podatek w dłonie.

Aresztowania nadeszły i oddziałów rozproszenie,
w sześćdziesiątym czwartym wiosennym spojrzeniem.
Po trudnej rocznej walce przyszła narodu gorycz,
takiej ciężkiej klęski nie można dożyć.
  Ale Polacy jednak zostali wzmocnieni,
 gdy nowoczesnym narodem byli ogłoszeni.
 Bo powstanie styczniowe chłopów uwłaszczyło,
 mimo klęski styczniowej zwycięzcami się czują
Niech to Powstanie przykładem będzie,
o godność Narodu walczyć trzeba wszędzie,
o bojowość człowieka własną i Narodu swego,
gdy nastąpiła likwidacja autonomii Królestwa Polskiego.
W 152 rocznicę zakończenia Powstania Styczniowego.

Paulina Pedryc

„Przyszła do nas wiosna, piękna i radosna…”
21 marca to data bar-

dzo znacząca. Tego bo-
wiem dnia w kalendarzu 
rozpoczyna się piękna, zie-
lona wiosna. W związku 
z tym w miniony ponie-
działek w naszym przed-
szkolu również się zazie-
leniło. A to wszystko za 
sprawą ubrań dzieci, w któ-

rych dominował właśnie kolor 
zielony. Rozbrzmiewały także 
radosne melodie piosenek o te-
matyce wiosennej. 

Aby uroczyście powitać 
upragnioną wiosnę, udaliśmy 
się na salę gimnastyczną, gdzie 
oglądaliśmy najmłodsze dzie-
ci z oddziału I, które wystąpi-

ły w inscenizacji przed-
stawienia Gdzie jesteś  
wiosno? Był to ich de-
biut, ale poradziły so-
bie znakomicie. Wśród 
dzieci można było wy-
patrzyć żabki, niedźwie-
dzia, ptaszki. 

O pierwszych wio-
sennych kwiatach pio-
senkę zaśpiewała Hania 
– ogrodniczka, trzyma-

jąca nasionek pół koszyczka. Z wierszykiem Ogrodniczka wystąpiła 
Małgosia, a Rebeka zaprezentowała Upodobania wiosny. Na starsze 
dzieci natomiast czekały zagadki wiosenne. Wreszcie, gdy usłysze-
liśmy wierszyk w wykonaniu  
Kacperka i Madzi o marzannie – 
symbolu odchodzącej zimy, na sali 
pojawiła się długo wyczekiwana 
Wiosna z koszem kwiatów i kolo-
rowymi motylkami. Z zimową pan-
ną po zakończeniu przedstawienia 
starszaki udały się nad rzekę, aby 
ją wrzucić, a tym samym oficjalnie 
pożegnać zimę. 

Justyna Pałgan
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Lekcja patriotyzmu w SSP w Ostojowie
Propagowanie wartości patriotycznych, poznanie historii regionu 

ze szczególnym uwzględnieniem historii naszego miasta oraz pielę-
gnowanie tożsamo-
ści regionalnej to cel 
zajęć, które odbyła 
się 8 kwietnia 2016r. 
Uczestniczyły w nich 
zuchy oraz dzieci 
ze świetlicy szkol-
nej w SSP w Ostojo-
wie, a  poprowadziły 
je uczennice suche-
dniowskiego gim-
nazjum – Zuzanna Fortuna i Klara Kowalik. Spotkanie odbyło się 

w ramach projektu do XXII 
sesji Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Dzieci poznały historię 
pomnika znajdującego się 
nad zalewem w Suchednio-
wie. Miejsce to upamiętnia 
33 zakładników z kieleckie-
go więzienia, którzy 6 lipca 
1944 roku zostali rozstrzelani 
przez hitlerowców. Pomnik 
został odsłonięty w 1993 

roku. Wcześniej w tym miejscu znajdował się metalowy krzyż, który 
zastąpił drewniany z okresu powojennego.  Zamordowani to ludzie 
z przypadkowych łapanek w Kielcach, Starachowicach i Radomiu. 
Rozstrzelano ich w odwecie za napad na pociąg wojskowy, którego 
w maju 1944 dokonał oddział partyzancki na stacji kolejowej w Suche-
dniowie. Po wojnie, w 1945 roku z honorami ich ciała zostały ekshu-
mowane i  przeniesione na cmentarz parafialny do zbiorowej mogiły, 
gdzie znajdują się do dziś.

W kolejnym etapie zajęć uczniowie wykazali się wiedzą i spostrze-
gawczością, uczestnicząc w quizach dotyczących  znajomości historii 
pomnika, za co otrzymali certyfikat. Na zakończenie dzieci wykona-
ły prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na wystawie Prace 
Małych Patriotów w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchednio-
wie.

Pracownicy SSP w Ostojowie uczą się 
udzielać pierwszej pomocy 

19 kwietnia 2016 r. ra-
townik medyczny z Grupy 
Ratowniczo – Medycznej 
MEDICUS przeprowadził 
dla pracowników Samo-
rządowej Szkoły Podsta-
wowej w Ostojowie kurs 
udzielania pierwszej po-
mocy. 

Podczas szkolenia 
omówiono m.in. aspekty 

prawne związana z tym zagadnieniem oraz postępowanie przy zadła-
wieniach, oparzeniach, złamaniach, krwotokach, atakach epilepsji czy 
zawałach. Uczestnicy  dowiedzieli się, jak postępować na miejscu wy-
padku, jak zachować bezpieczeństwo własne i poszkodowanego oraz 
jak wezwać pomoc. Na szkoleniu poruszono także zagadnienia doty-
czące psychologicznych aspektów ratownictwa i wyjaśniono, dlaczego 
warto nie bać się ratować. 

Pasowanie na czytelnika w „Trójce”
Książka jest dobrym twym przyjacielem, zawsze pocieszy, nauczy 

wiele. 
Często odwiedzaj ją w bibliotece, w skarbnicy wiedzy, w tej ksią-

żek tece…
Pasowanie na czy-

telnika to oficjalne 
przyjęcie pierwszokla-
sistów do grona czytel-
ników szkolnej biblio-
teki. Weszło ono już 
na stałe do kalendarza 
szkolnych wydarzeń 
SSP nr 3, a odbywa się 
zawsze w drugim se-

mestrze, wtedy, kiedy uczniowie mogą już poradzić sobie z samodziel-
nym przeczytaniem wypożyczonych książek. 

Tak więc 11 kwietnia 2016 r. na szkolnym łączniku zgromadziły 
się maluchy z klas Ia, Ib i Ic, by wysłuchać programu artystycznego 
tradycyjnie przygotowanego przez starszych kolegów z klas drugich 
pod kierunkiem wychowawczyń: Ewy Bąk, Ewy Jedrzejskiej i Mar-
ty Włodarczyk. Mali aktorzy świetnie wcielili się w dobrze znane 
wszystkim dzieciakom bajkowe postacie, dobrze oddając klimat fan-
tastycznego świata baśni i bajek. Na scenie oprócz książkowych bo-
haterów pojawiła się parada książek na czele z Królową, które wypo-
wiadały pod adresem świeżo upieczonych czytelników swoje prośby 
i życzenia oraz plejada literek, czyli Abecadło. 

Następnie przyszedł czas na bajkowe zagadki, z którymi pierw-
szaki poradziły sobie znakomicie. Występom towarzyszyły piosenki, 
piękne dekoracje i pracochłonne stroje wykonane dzięki twórczej in-
wencji rodziców. 

Po złożeniu uroczystego ślubowania, pierwszoklasiści udali się 
na zajęcia do szkolnej biblioteki. Tam zapoznali się z zasadami ko-
rzystania z księgozbioru, regulaminem biblioteki. Każdy nowy czy-
telnik wypożyczył swoją pierwszą książkę, a nierzadko nawet więcej 
niż jedną. Na pamiątkę wszyscy otrzymali śliczne kolorowe zakładki 
wykonane w świetlicy szkolnej pod kierunkiem pani A. Gołębiow-
skiej. Mamy nadzieję, że odtąd wszyscy mali czytelnicy będą już za-
wsze pamiętać, że 

Nie trzeba nigdy się obawiać,
że książka zmęczy nas i znuży.
Bo ona z nami chce rozmawiać,
namówić chce nas do podróży,
pocieszyć chce rozśmieszyć nieraz,
chce pofiglować, bawić, uczyć
i kolorowy świat otwierać
czarną literką: cennym kluczem.
  (H. Łochocka Książka)

M. Rek, E. Jędrzejska, E. Bąk, M. Włodarczyk



Gazeta Suchedniowska22 m a j  2016

o g ło sz e n i A

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 08 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza 12 wraz z odda-
niem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokalu ułamkowej części gruntu.

1. Adres nieruchomości:  Suchedniów ul. Dawidowicza 12/2.
2. Opis nieruchomości:
 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,45 m2 z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) o powierzchni 3,23 m2, położony w bu-

dynku wielorodzinnym w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza 12 wraz z udziałem wynoszącym 5068/81825  w częściach wspólnych budynku oraz ułamkową 
częścią w prawie użytkowania wieczystego przynależnego udziału w gruncie – działce nr geod. 6553/7 o powierzchni 0,0315 ha, objętej księgą wieczystą nr 
KI1R/00014085/2  prowadzonej przez V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Skarżysku – Kamiennej.

3. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości gruntowej:
 Położenie nieruchomości: obręb 01 Suchedniów
 Numer geod. nieruchomości:  6553/7
 Powierzchnia działki w ha: 0,0315 ha
 Udział w części nieruchomości gruntowej:  5068/81825
 Księga wieczysta nr:  KI1R/00014085/2
4. Przeznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze czteropiętrowego budynku wielorodzinnego, składa się z przedpokoju, trzech 

pokoi, kuchni  i łazienki.
5. Obciążenie i zobowiązania dotyczące nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
6. Forma i tryb zbycia: sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokalu ułamkowej części gruntu w przetargu ustnym nieograni-

czonym.
7. Termin i miejsce przetargu:
 Przetarg odbędzie się 12 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, w sali konferencyjnej (I 

piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.
8. Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium: 
 Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 110 717 zł (w tym cena udziału w  prawie użytkowania wieczy-

stego gruntu  913 zł).
 Wadium wynosi 11 000 zł.
 Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 

r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).
 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostaną ustalone następująco:
 - pierwsza opłata – 25 % uzyskanej w przetargu ceny ułamkowej części gruntu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT, płatna razem z ceną sprze-

daży lokalu przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.
 - opłata roczna – 1% uzyskanej w przetargu ceny ułamkowej części gruntu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.
 Opłata roczna płatna będzie począwszy od 2017 r. przez okres trwania użytkowania wieczystego gruntu w terminie do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej 

nie pobiera się za rok, w którym zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
 Zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 

może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.
9. Warunki przetargu:
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w podanej wysokości.
 Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09 maja 2016 r. na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68852000072001000558530001  

lub w kasie Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom prze-
targu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek  złotych. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg. 
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne. Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania 
umowy notarialnej.

10.  Pełnomocnictwa:
 - W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne  jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 
 - W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa 

upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
 - W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważ-

niające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
 - W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadczeniem podpisu 

o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświad-
czenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

11. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
 Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.

suchedniow.bip.doc.pl. Opublikowane zostanie także w Gazecie Suchedniowskiej i dzienniku Echo Dnia.
12. Termin poprzedniego przetargu – 11 marca 2016 r.
13. Uwagi: Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia 

w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.
14. Dodatkowe informacje: Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miasta i Gminy w  Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pokój 209, tel. 41 25 43 186 w. 36.  
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

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


