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* Świętojanki już 22 czerwca,
* nasi strażacy laureatami plebiscytu,
* o gminnych inwestycjach,
* Marta Herling odwiedziła Suchedniów 

i region świętokrzyski,
* zapanowała moda na społeczne sprzątanie,
* warsztatami rozpoczęto projekt w Ostojowie,
* Muzyczna Majówka w Kuźnicy,
* kolejny projekt Radka Kowalika,
* zapraszamy na kosmiczny Dzień Dziecka.
* w szkołach i wydarzenia sportowe.
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Diecezjalny rajd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Około 120 osób uczestniczyło w piątej edycji diecezjalnego rajdu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tym razem droga zaprowadziła ich do Michniowa. 

228.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Na okoliczność 228. 

rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Suche-
dniowie odbyły się uro-
czystości upamiętniające 
to ważne w dziejach Polski 
wydarzenie: Msza św. w in-
tencji Ojczyzny, koncert oraz 
otwarcie okolicznościo-
wej wystawy.

Czytaj na str. 2, 12-13

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w badmintonie 

Od piątku 10 maja do niedzieli 12 maja Suchedniów był gospodarzem 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Badmintonie, która jest jednocześnie 

Mistrzostwami Pol-
ski Juniorów Młod-
szych w Badmintonie. 
Łącznie rywalizowało 
117 badmintonistów 
z 15 województw.
Czytaj na str. 22-23, 

fotorelacja  
na str. 24

„Muzyczny ślad na tle kolei losu – Miernikowie” 
3 maja w suchedniowskiej Kuźnicy, tuż przed koncertem Kuźnica – Miastu 

odbył się wernisaż wystawy Muzyczny ślad na tle kolei losu – Miernikowie.

Czytaj na str. 13

Czytaj na str. 10
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Wydarzenia

Na okoliczność 228. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Suchedniowie odbyły się uro-
czystości upamiętniające to ważne w dziejach 
Polski wydarzenie. Połączone one zostały ze 

Świętem Rzemiosła zorganizowanym przez Spół-
dzielnię Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Przed godz. 10.00 pod kościołem pw. św. An-
drzeja Apostoła zgromadziły się poczty sztanda-

rowe, delegacje władz mia-
sta i organizacji społecznych, 
kombatanci, Rycerze Kolum-
ba.  

Na uroczyste nabożeństwo 
w intencji Ojczyzny zapro-
sił ks. Wojciech Marchew-
ka. Wcześniej delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów pod 
tablicami wmurowanymi  
w ściany świątyni. W imieniu samorządu Suche-
dniowa wiązankę złożyli: przewodniczący rady 

228.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

miejskiej Krzysztof Adamiec, wiceprzewodni-
czący Eugeniusz Zegadło oraz wiceburmistrz 
Dariusz Miernik.

Nabożeństwo uświetnił występ Chóru Rycerzy 
Kolumba pod kierunkiem Andrzeja Jańca.

Jacenty Kita



maj 2019 • Gazeta Suchedniowska 3

Suchedniowska
GazetaGazeta

stać Jana Ostachowskiego. Przygotowując się 
do tego projektu młodzież i ich opiekunka Anita 
Sołkiewicz spotkali się z jego wnukiem Krzysz-
tofem Ostachowskim. 

O dostanie się do Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży ubiegało się w sumie sześć duetów z powia-
tu skarżyskiego. Sztuka ta nie udała się Alek-

AktuAlności

Aż sześcioro młodych posłów z powiatu skar-
żyskiego zasiądzie w ławach tegorocznego Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. Są wśród nich Małgorzata 
Dulęba i Maja Łokieć z SSP nr 1 im. Emilii Peck 
w Suchedniowie.

Temat tegorocznej edycji SDiM to Posłowie Sej-
mu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny 
światowej i okupacji, dlatego kandydaci, aby się 
do sejmu dostać, musieli przedstawić sylwetki 
wybranych posłów. Nasi uczniowie wybrali po-

Orlicz 1924 w I lidze
Tenisiści stołowi Orlicza 1924 awansowali do 

I ligi. Jest to jeden z największych sukcesów su-
chedniowskiego sportu. W niedzielę w Skarżysku 
rozegrano rewanżowy mecz o wejście do I ligi. 
Rywalem Orlicza 1924 był zespół Gorce Nowy 

Targ, który wygrał w pierwszym spotkaniu 7:3. 
Jak się okazało w końcowym rozrachunku było 

to za mało na suchedniowski zespół, który zre-
wanżował się gościom i wygrał 9:1. Już po pierw-
szych grach widać było ogromną mobilizację 
w szeregach Orlicza 1924. Zawodnicy podeszli do 
poszczególnych gier mocno skoncentrowani i dla 
odmiany, tym razem im wszystko wychodziło (w 
Nowym Targu było odwrotnie). Goście pierwsze 
punkty zdobyli dopiero przy stanie 5:0 dla suche-
dniowian. Gratulacje dla zawodników, działaczy, 
a zwłaszcza prezesa Macieja Glijera, który dwa 

TPD zdobywa kolejną 
dotację

9.800 zł pozyskał miejski oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie na Działania 
wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę. To 
kolejne środki zewnętrzne zdobyte przez ta or-
ganizację.

Umowy w ramach otwartego konkursu ofert 
na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy 
społecznej podpisała z beneficjentami wojewoda 
Agata Wojtyszek. Konkurs skierowany był do 
organizacji pozarządowych oraz innych podmio-
tów działających na mocy ustawy o działalności 
pożytku publicznego. W 2019 roku wojewoda 
przeznaczyła na zadania konkursowe łącznie 510 
tysięcy złotych.  Rządowe dofinansowanie otrzy-
mają ogółem 44 organizacje z naszego regionu. 

Przekazane przez wojewodę środki mogą być 
przeznaczone na niezbędne wydatki rzeczowe 
związane z bezpośrednią realizacją zadania, wy-
nagrodzenie dla personelu zabezpieczającego 
właściwe wykonanie zleconego zadania (umowy 
o pracę lub umowy zlecenie) oraz na wynagro-
dzenia obsługi księgowej.

(jk)

lata temu, gdy zgłosił klub do rozgrywek powie-
dział, że interesuje go tylko awans do I ligi. Jak 
widać nie tyle marzenia, ale zimna kalkulacja się 
sprawdziły. Suchedniowscy kibice będą oglądali 
tenis stołowy na I-ligowym poziomie.

Orlicz 1924 - Gorce Nowy Targ 9:1 (pierwszy 
mecz 3:7): Łukasz Nadolski – Tomasz Klag 
3:1, Paweł Włodyka – Jakub Czyszczoń 3:1, 
Maciej Pietkiewicz – Marek Mozdyniewicz 
3:0, Maciej Karmoliński – Tomasz Chyc 3:1, 
Nadolski – Czyszczoń 3:0, Włodyka – Klag 
3:2, Karmoliński - Mozdyniewicz 3:2, Pietkie-
wicz – Chyc 3:1, Karmoliński/Bartosz Maj-
cher – Klag/Mozdyniewicz 2:3, Pietkiewicz/
Nadolski – Czyszczoń/Chyc 3:0.

Szymon Piasta

Nasi uczniowie zasiądą w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
Rodzinie, bratu Arkadiuszowi Miernikowi 
oraz wszystkim Bliskim z powodu śmierci 

Ś.P. Haliny Radziejewskiej 
składają 

dyrekcja i pracownicy 
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 

Kuźnica w Suchedniowie.

sandrze Kuroś i Julii Borowskiej z SSP nr 1 
w Suchedniowie oraz Maciejowi Borkowskie-
mu i Jakubowi Piaście z SSP nr 3 w Suchednio-
wie.

(jk)
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Remont wykonywany jest w ramach 
funduszu sołeckiego, a jego koszt wy-
niesie 36.500 zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
w remizie za ponad 50.000 zł przepro-
wadzono modernizację polegającą 

na wydzieleniu po-
mieszczenia sani-
tarnego, wymianie 
stolarki okiennej 
i drzwiowej, ułoże-
niu nowych płytek, 
wykonaniu ocieplenia stropo-
dachu i odmalowaniu. To za-
danie zostało dofinansowane 
z Europejskiego Rozwoju Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich w ramach projektu realizowane-
go przez Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry 
z Bodzentyna.

(jaki)

Sportowa Polska. 
W tym roku gmina pozyskała także 0,5 mln 

z Urzędu Marszałkowskiego. Prace mają się roz-
począć w tym, a zakończyć w przyszłym roku.

-To w niemałej mierze zasługa wiceminister 
sportu Anny Krupki, która pomogła naszej gminie 
w otrzymaniu funduszy na ten cel, podobnie, jak na 

odmulenie zalewu – podkreśla burmistrz.
Dodajmy, że burmistrz miał okazję osobiście 

podziękować pani minister podczas zakończenia 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Badminto-
nie.

(jaki)
Zdjęcie: Mariusz Busiek

inwestycje

-Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na 
budowę kompleksu sportowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Powinno to nastąpić na przełomie 
maja i czerwca, po aktualizacji kosztorysu inwe-
storskiego, gdyż od czasu opracowania dokumen-
tacji, ceny bardzo się zmieniły – mówi burmistrz 
Cezary Błach.

Zostanie wybudowana nowa sala gimnastycz-
na, a oprócz niej na miejscu obecnego, asfaltowe-
go boiska powstanie boisko typu Orlik ze sztuczną 
nawierzchnią i boisko wielofunkcyjne. 

Całość ma kosztować około 5,5 mln zł, z czego 
3,5 mln gmina w ubiegłym roku pozyskała z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki w ramach programu 

Suchedniowska hala sportowa ma nowe 
oświetlenie. Wyeksploatowane lampy zosta-
ły wymienione na 48 lamp LED – bardziej ener-
gooszczędnych, nowszego typu. Ich atutem 
jest długa żywotność oraz większe natężenie – 
660 luksów.

Było to możliwe dzięki dofinansowaniu w wy-
sokości 40.000 zł z budżetu województwa. Nie-

oceniona była tu pomoc i wsparcie naszych sta-
rań przez radną wojewódzką Agnieszkę Buras. 
Podziękowania należą się również Marszałkowi 
Województwa Świętokrzyskiego Andrzejowi 
Bętkowskiemu. Pozostałe środki (23.278,26 zł) 
pochodzą z budżetu Gminy Suchedniów.  

Na tę inwestycję czekali zwłaszcza badminto-
niści, dla których właściwe oświetlenie jest szcze-
gólnie ważne. 

Próba generalna nowego oświetlenia odbyła 
się w dniach 10-12 maja podczas XXV Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie. 

Remont strażnicy w Ostojowie
Trwa remont remizy OSP Ostojów, polegający 

na termoizolacji ścian, wykonaniu obróbek bla-
charskich, wymianie rynien i instalacji elektrycz-
nej oraz wymianie nadproża bramy wjazdowej. 

Przetarg na kompleks sportowy już wkrótce Nowe oświetlenie hali  
sportowej
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w Gminie i okolicy - zdjęciA osP odwrotnie!

Małgorzata Stępień wytań-
czyła… Chłopa Roku ‘2018

Już po raz 25. w Racławicach 28 kwietnia odby-
ły się Wybory Chłopa Roku 2019. Został nim Szy-
mon Płusa ze Skarżyska Kościelnego, któremu 

w wywalczeniu tytułu pomagała nasza radna 
Małgorzata Stępień. 

Liczne konkurencje polegały m.in. na prezen-
tacji stroju regionalnego i regionu, wykonaniu re-
gionalnego tańca, rzucaniu ziemniakami do celu 

z odległości 10 metrów, szukanie jednogroszówek 
w zbożu, test z wiedzy na temat bezpieczeństwa. 

Prawdziwym przebojem imprezy był dyna-
miczny taniec, który Szymon Płusa wykonał 
z naszą radną, mieszkanką Ostojowa Małgorza-
tą Stępień.

(jaki)

Mieszkanka Suchedniowa Ewa Kołomańska, 
kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie została laureatem nagrody Laur 

Świętokrzyski 2018. To coroczne wyróżnienie wo-
jewody świętokrzyskiego. W tym roku przyzna-
no je po raz trzynasty. -Ta nagroda to dopełnienie 
mojej pracy. Dodaje skrzydeł do dalszych działań 

i zachęca, aby nie spoczywać na… laurach, szcze-
gólnie w momencie, gdy budowa mauzoleum 
zmierza ku końcowi – powiedziała.

(jk)

Zakończył się etap wojewódzki plebiscytu Echa 
Dnia Strażak Roku.  Czytelnicy wybierali najlepsze 
ich zdaniem jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych i najbardziej ofiarnych druhów.

W powiecie skarżyskim ten tytuł zdobył 
druh Piotr Sufin z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suchedniowie. Zdobył 560 głosów i znalazł się 
w najlepszej dziesiątce strażaków województwa 
świętokrzyskiego. 

Piotr Sufin ma 32 lata, mieszka w Suchednio-
wie. Jest żonaty - ma żonę Basię i dwuletnią có-
reczkę Kamilę. Pracuje jako kierowca w cukier-
ni Lazur. W Ochotniczej Straży Pożarnej służy od 
ponad 13 lat. - Nie było innego wyjścia. W jedno-
stce OSP Suchedniów prezesem jest mój tata Wie-
sław, naczelnikiem wuj Andrzej, służy brat Łu-
kasz - mamy strażacką rodzinę. Do wstąpienia do 
jednostki nie trzeba mnie było namawiać - mówi 
nasz bohater. 

…a nasze jednostka druga w województwie

Pierwsza jednostka straży pożarnej powstała 
w Suchedniowie już w 1902 roku. Dziś w OSP Su-
chedniów jest 21 członków. Często zamiłowanie 
do bycia strażakiem przechodzi z pokolenia na 
pokolenie. Wiesław Sufin (w straży od ponad 
40 lat) jest prezesem, jego brat Andrzej naczel-
nikiem, służą dwaj synowie - Piotr i Łukasz. Śla-

„Laur Świętokrzyski”  
dla Ewy Kołomańskiej

dami wiceprezesa Jana 
Lasockiego poszedł 
syn, a ostatnio mundur 
założył 19 - letni wnuk.  
- Niedawno wstąpili do 
nas ojciec i syn - Piotr 
i Mateusz.

Suchedniowska jed-
nostka od 1995 roku jest 
częścią Krajowego Syste-
mu Ratowniczo - Gaśni-
czego. W 2018 roku 118 

razy wyjeżdżała do akcji ratowniczo-gaśniczych, 
w tym roku już ponad 50. 

Największy problem druhów to pojazdy

Volkswagen Transporter ma 14 lat. Średni, Star 
244, pochodzi z 1997 roku. Ciężki, Jelcz, wypro-
dukowano w... 1974 roku! To prawdopodobnie 
najstarszy pojazd w służbie w całym regionie 
świętokrzyskim. Ma 45 lat i jeździ chyba tylko 
siłą woli i dzięki umiejętnościom konserwatorów 
z OSP.

Opracowano na podstawie: echodnia.eu

Piotr Sufin strażakiem roku w powiecie…
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rok GustAwA HerlinGA-GrudzińskieGo

Kochałem miejsca mojej młodości: 
Suchedniów, Góry Świętokrzyskie

20 maja 2019 r. minęła 100. rocznica urodzin 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - wybitnego 
pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia so-
wieckich łagrów, uczestnika bitwy pod Mon-
te Cassino, współtwórcy Kultury paryskiej. Rok 
temu Sejm ustanowił rok 2019 rokiem Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, który w świat wyruszył 
z Suchedniowa.

Na tę okoliczność z inicjatywy Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach w dniu 16 maja 
w hotelu Stary Młyn w Suchedniowie odbyło 
się spotkanie zatytułowane Wieczór u Herlin-
ga z udziałem przybyłej z Neapolu córki pisarza 
Marty Herling. Miejsce nie było przypadkowe. 
Tutaj przed wojną Gustaw Herling-Grudziński 
pływając w kajaku po Czarnym Stawie zaczytywał 
się w książkach – jak wspominał Mieczysław Ku-
bala.

Spotkanie otworzył dyrektor WBP Andrzej 
Dąbrowski.  

***
Miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Mieszka-

łem w pięknym miejscu, pełnym zieleni, nad wodą, 
niedaleko wspaniałych lasów. Tuż przy domu rodzi-
ców był staw, których nazywaliśmy ciemnym, łąka 
za rzeką i olchowa grobla… 

Miałem prawdziwą wędkę i pasjami łowiłem 
ryby w stawie w Suchedniowie. Łowiłem okonie, 
płocie, karpie, szczupaki… To było moje hobby, 
którego mi zawsze brakowało, odkąd przeprowa-
dziłem się do Włoch.

***
Wieczór rozpoczął spektakl Obrazy i krajo-

brazy z życia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 
Scenariusz napisała Anna Pasek, program 
przygotowała Jagoda Juchniewicz, w rolę Her-
linga wcielił się Tomasz Juchniewicz, a wystą-

Marta Herling odwiedziła Suchedniów i region
pili również: Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, 
Anna Zaczek, Iwona Wąsowska, Agnieszka 
Sochańska i Mariusz Pomocnik.

O życiu pisarza ciekawie opowiadała dr Irena 
Furnal, znawczyni twórczości Herlinga - Gru-
dzińskiego. Dla Herlinga przewodnikiem był Ste-

fan Żeromski, który wprowa-
dzał go w sprawy tego świata.

Swoje wspomnienia o pisa-
rzu mieli okazję opowiedzieć 
mieszkańcy Suchedniowa - 
między innymi Anna Pasek, 
Mieczysław Kubala, Kry-
styna Nowakowska i Han-
na Musiał, która wymieniała 
z nim listy, w których opisywa-
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ła mu to, jak zmieniał się Suchedniów po II wojnie 
światowej. A pisarz wspominał swe młode lata 

w Suchedniowie i już podczas pobytu we Wło-
szech najbardziej lubił szczupaka w galarecie.

Mieczysław Kubala Gustawa Herlinga-Gru-

dzińskiego pamięta za-
wsze z książką, nawet 
gdy pływał kajakiem. 
–W 1937 roku razem 
dojeżdżaliśmy do szkoły 
w Kielcach pociągiem. 
On się nie udzielał, za-
wsze w tym czasie czy-
tał książki.

***
Dojeżdżałem do szko-

ły w Kielcach pociągiem, 
wiosną wychodziłem 

z domu ze świtem, przecierał się podczas mego 

marszu przez las, wybuchał jasnością, kiedy bie-
giem wpadałem na stację, widząc dym z pociągu za 
wzgórzem w stronę Rejowa. Do Suchedniowa wra-

całem o zmroku i natychmiast 
waliłem się spać. Budziłem się 
po północy do odrabiania lekcji. 
Nasz dom był pogrążony w ciem-
nościach, odcięty od świata, za 
stawem i za rzeką szczekały psy.

***
Anna Pasek odczytała frag-

ment wspomnień Andrzeja 
Kostyrko mówiących o Her-
lingu, a Marcie Herling po-
darowała jeden z egzemplarzy. 
Fragmenty prozy czytał Dawid 
Żłobiński, aktor Teatru im. S. 

Żeromskiego w Kielcach.
Swój ostatni przed wojną pobyt w Suchednio-

wie pod koniec października 1939 roku pisarz opi-
sał tak:

Nasz Ciemny Staw, objęty ramieniem olchowej 
grobli, pociemniał jeszcze bardziej w półmroku dni 
jesiennych. Podobnie z daleka do kurek wodnych, 
sterczały zwinięte wiatrem liście nenufaru. Z kęp 
tartaku i trzcin zrywały się dzikie kaczki i bojąc 
rozpaczliwie powietrze uciekały w stronę Ostrów-
ka. Tam spadały kamiennym lotem na nadbrzeż-
ne szuwary. Łąka za groblą była pusta. Puste też 
były okoliczne lasy, gdzie jeszcze do niedawna ro-
siło się od letników. Wszędzie panował niewojenny 
spokój. Niemców widywało się rzadko, nad samym 
stawem ciszę zakłócał tylko szum wody, cieknącej 
przez otwory w stawidłach, na przegniłe upusty… 
Przez dalekie wrzosowisko przechodziły pociągi na-
bite żołnierzami. Z grobli nad Ciemnym Stawem 
słuchać było jedynie ich przeciągły gwizd. W mie-
siąc później wysiadłem z pociągu w Małkini z tłu-
mem uciekinierów.

***
Wcześniej Marta Herling wraz z około 50.oso-

bową grupą miłośników twórczości pisarza wzię-
ła udział w zorganizowanej przez Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną wycieczce śladami ojca. 
Zwiedziła między innymi Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego w Kielcach, Skrzelczyce, 
Świętą Katarzynę i Bodzentyn.

Natomiast dzień później w WBP w Kielcach od-
było się spotkanie z Martą Herling zatytułowa-
ne Gustaw Herling-Grudziński dzisiaj. Wcześniej 
prof. Włodzimierz Bolecki wygłosił wykład 
zatytułowany Edycja krytyczna „Dzieł zebranych” 
i nowe badania twórczości Herlinga-Grudzińskiego 
a prof. Zdzisław Kudelski wykład Gustaw Her-
ling-Grudziński a Kultura Paryska.

***
Zawsze zachowywałem się tak, żeby mówić 

prawdę i służyć prawdzie… Piszę, bo mam we-
wnętrzną potrzebę zmierzenia się jakimś proble-
mem. Jest się żywym, dopóki się czymś żyje, dopóki 
spełnia się swoje powołanie… Bardzo bym chciał, 
żeby coś po mnie zostało

Jacenty Kita

rok GustAwA HerlinGA-GrudzińskieGo
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cyjne oraz jeden trzepak przy ulicy Bugaj, a tak-
że jedną tablicę informacyjną przy skrzyżowaniu 
Berezowa i ulicy Sportowej.

Organizatorzy szczególne podziękowania kie-
rują do radnego Arkadiusza Pająka, który 

ramię w ramię wespół z KOS-em zazielenił Su-
chedniów oraz członków stowarzyszenia: Ani, 
Adrianowi, Michałowi, Emilowi i Bartkowi.

Aż chce się powiedzieć. Tylko tak dalej!
Jacenty Kita

Wolontariat

Mieszkańcy chcą żyć w czystym i przyjaznym otoczeniu i coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce. 
Pisaliśmy już o sprzątaniu Suche-
dniowa i Krzyżki. Tym razem, 11 
maja, mieszkańcy Mostek sprzą-
tali otoczenie zalewu, a Ostojowa 
kościoła i okolicy. W Suchedniowie 
zaś odbyło się wielkie malowanie.

W akcji porządkowej wokół za-
lewu w Mostkach, zainicjowanej 
po raz kolejny przez radnego Wal-
demara Krogulca i sołtysa Jac-

ka Uba, udział wzięło 20 osób. Byli to 
członkowie koła wędkarskiego, Morsjan-
nie Nurt Mostki, osoby z Ośrodka Tury-
styki Konnej Ignacówka oraz mieszkańcy 
Mostek. –Zebraliśmy około 1 tony śmieci, 
które wywieźli pracownicy ZGK Suched-
niów. Po zakończonej akcji wszyscy udali 
się pod wiatę koło Domu Kultury na pie-
czoną kiełbaskę, swojski chleb i grochów-
kę przygotowaną przez małżonkę sołtysa 
Beatę Uba. Wszystkim dziękujemy za 
udział. Porównując do akcji z poprzednich 

lat można powiedzeń, że uczestników ak-
cji było więcej a śmieci ilościowo mniej – 
mówi Waldemar Krogulec.

Tego samego dnia z inicjatywy ks. 
proboszcza Sławomira Molendow-
skiego liczna grupa mieszkańców, 
w tym uczniów mających w tym roku 
bierzmowanie, sprzątała komplekso-
wo otoczenie kościoła w Ostojowie. Li-
kwidowano chwasty na chodnikach, 
sprzątano parking, plac przykościelny, 
wykaszano rowy i boisko za świątynią, 
karczowano krzewy.

Tego samego dnia Stowarzyszenie KOS przeprowadziło akcję Suchedniów naturalnie – zielony pole-
gającą na malowaniu elementów małej architektury. Odnowiono trzy barierki, dwie tablice informa-

Wielkie, społeczne sprzątanie trwa
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ny, uczestniczka III edycji Tańca z gwiazdami, zaś 
warsztaty wokalne najsłynniejszy sołtys w Polsce 
Marek Samsonowski, instruktor śpiewu, Ho-
norowy Sołtys Wąchocka, znany wokalista Kapeli 
Sołtysa z Wąchocka, uczestnik programu Must be 

the music.
Jak podkreśla Małgo-

rzata Stępień warsztaty 
są pierwszym elementem 
projektu. Planowane jest 
jeszcze Festyn Rodzin-
ny (prawdopodobnie 16 
czerwca) oraz podsumo-
wanie projektu połączo-
ne z występami uczestni-
ków warsztatów.

Woldański, reży-
ser, aktor, scena-
rzysta, scenograf 

i choreograf, założyciel 
grupy tanecznej Studio 
Tańca Zibi, absolwent Stu-
dium Wokalno-Tanecz-
nego w Chorzowie, dwu-

krotny laureat Festiwalu 
Świętokrzyskie Scyzorki 
2015. Z kolei warsztaty 
taneczne poprowadziła 
Kamila Drezno, tancer-
ka najwyższej międzyna-
rodowej klasy tanecznej S 
w tańcach standardowych 
i latynoamerykańskich, 
dyplomowana instruktor-
ka tańca sportowego 
oraz sędzia tanecz-

wArsztAty w ostojowie

W Ostojowie rozpoczęły się warsztaty
Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjazny Ostojów 

w sobotę 11 maja w Szkole Podstawowej w Osto-
jowie rozpoczęły się warsztaty teatralne, tanecz-

ne i wokalne.

To efekt pozyskania przez stowarzyszenie 
9.000 złotych dotacji w ramach projektu Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kreowanego przez społeczność finanso-
wego z PROW na lata 2014-2020.

Uczestników spotkania powitały prezes Mał-
gorzata Stępień i wiceprezes Agnieszka Bu-
ras. 

Warsztaty teatralne poprowadził Zbigniew 

Jacenty Kita
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Diecezjalny rajd KSM

Około 120 osób uczestniczyło w piątej edycji 
diecezjalnego rajdu Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Tym razem droga zaprowadziła ich do 
Michniowa, a rajd odbył się pod hasłem Pamięta-
my o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi. Zo-
stał on zorganizowany przez Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Diecezji Radomskiej - Oddział 
w Suchedniowie. Wydarzenie rozpoczęło się przy 

ulicy Słonecznej.
Uroczystego przywitania uczestników rajdu 

i gości dokonała prezes KSM Diecezji Radomskiej 
Anna Wisowata. Następnie marszowiczów po-
zdrowił burmistrz Cezary Błach oraz nadleśni-
czy Piotr Fitas i ks. proboszcz Marek Migocki, 
który odmówił modlitwę i pobłogosławił mło-
dzież na drogę.

Młodzież z radością wyruszyła w drogę, którą 
urozmaicał wspólny śpiew i integracja między 
członkami KSM-u i harcerzami. Miejscem docelo-
wym była malownicza wieś Michniów, w której 
niemieccy okupanci dokonali zagłady jej miesz-
kańców. 

Przy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
młodzież wysłuchała historii tych tragicznych 

wydarzeń opowiedzianej przez kierownik Mau-
zoleum Ewę Kołomańską.

Minutą ciszy młodzież uczciła pamięć zamor-
dowanych w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku. 

Po modlitwie za zamordowanych mieszkań-
ców Michniowa, grupa udała się na miejsce pa-
mięci, gdzie została sprawowana Msza Św., któ-
rej przewodniczył ks. Łukasz Kutera, a kazanie 
o charakterze patriotycznym wygłosił diecezjalny 
asystent KSM ks. Grzegorz Łabądź. 

Po celebracji wszyscy udali się na poczęstunek, 
a następnie odbyła się gra terenowa z udziałem 
8 drużyn. Młodzież spędziła czas na wspólnym 
śpiewie i tańcu. 

Po zakończeniu młodzież wróciła zorganizo-
wanym środkiem transportu do Suchedniowa. 

Rajd został zorganizowany dzięki wsparciu 
Urzędu i Miasta Gminy Suchedniów z burmi-
strzem Cezarym Błachem, Nadleśnictwa Su-
chedniów z nadleśniczym Piotrem Fitasem, 
Poseł na Sejm Marii Zuba, Banku Spółdzielczego 
w Suchedniowie i Rady Rycerzy Kolumba.

Jacenty Kita
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1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Na okoliczność 15.lecia 
obecności naszego kraju we Wspólnocie 1 maja 2019 roku na scenie przed Suche-
dniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie odbył się Muzyczny piknik. 

Na początek zabrzmiała Oda do radości, finałowa kantata z IX symfonii Ludwiga 
van Beethovena, która jest hymnem Europy przyjętym przez Radę Europy i Unię 
Europejską. Utwór zagrała miejska orkiestra dęta pod batutą Wojciecha Mater-

ka, która w dalszej części dała półgodzinny koncert. Ostatnią piosenkę Franka Si-
natry zaśpiewał… dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński.

W pikniku muzycznym, który poprowadziła Agnieszka Włodarczyk-Mazu-
rek, wystąpili ponadto podopieczni Katarzyny Klusek ze Studia Piosenki oraz 

instrumentaliści: Ewa Pajek, Magdalena Brzoza, Laura Wrotniak, Ola Lo-
dzińska, Blanka Jaworska, Nikola Świtek, Weronika Piwowarczyk, Kuba 
Kabała, Paulina Antoniak, Bartek Antoniak, Karen Ghazarian, Jakub 

Paszkiel i Stasiu Michałkie-
wicz.

W części muzycznej wystąpił 
również Zespół Pieśni i Tańca 
Skokotliwi oraz zespół muzycz-
ny w składzie: Andrzej Kar-
piński, Piotr Kabała, Janusz 
Szostak, Leszek Zachariasz 
i Paweł Stępnik.

Podczas pikniku zastępca burmistrza Dariusz Miernik wręczył nagrody zwy-
cięzcom konkursu plastycznego zorganizowanego przez Suchedniowski Ośrodek 
Kultury Kuźnica w Suchedniowie zatytułowany Kartka na Wielkanoc Wesołego Al-
leluja!.  

Odbył się także konkurs na temat Unii Europejskiej, a jako że wydarzenie miało 
formę pikniku, chętni mogli upiec kiełbaski na ognisku przygotowanym przez or-
ganizatorów.

Jacenty Kita

Uświetniliśmy 15.lecie obecności Polski w Unii Europejskiej
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ką Katarzyny Klusek. 
Później na scenie zadebiutował ka-

baret Kafka pod kierunkiem Zeno-
na Juchniewicza w składzie: Anna 
Margas, Monika Wrotniak, Ma-
riusz Bujnowski i Michał Nowak.

Koncert zakończył występ orkiestry 
dętej pod batutą Wojciecha Mater-
ka. 

W trakcie koncertu podziękowania, 
kwiaty i pamiątkowe grawertony dla 

byłych człon-
ków orkiestry Jana Kupisa 
(grał 60 lat) i Kazimierza 
Ślusarczyka (ponad 50 
lat) wręczyli przewodniczą-
cy rady miejskiej Krzysz-
tof Adamiec, zastępca 
burmistrza Dariusz Mier-
nik i dyrektor ośrodka An-
drzej Karpiński.

Jacenty Kita

tAk świętowAliśmy 3 mAjA

Koncert „Kuźnica – Miastu”
Tradycyjny koncert Kuźnica – Miastu w Suche-

dniowskiem Ośrodku Kultury odbył się 3 maja na 
okoliczność 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

Przybyłych powitał dyrektor SOK Andrzej 
Karpiński, który przybliżył nie tylko okoliczności 
uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadni-
czej, ale również treści, jakie ona zawierała.

W części artystycznej najpierw wystąpił Ję-
drzejowski Chór Miejski pod kierunkiem dyry-
gentki Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz. 
Koncert miał dwie części – w pierwszej słucha-
liśmy pieśni patriotycznych, w drugiej utworów 
bardziej rozrywkowych. 

Na scenie wystąpiły także  podopieczne Toma-

sza Słomki  Ola Świtek/ Lena Materek i Ola/
Milena Włodarczyk z formacji tanecznej AXIS 
oraz Nikola Świtek ze Studia Piosenki pod opie-
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cyklu Suchedniowskie rody poświęcona została 
rodzinie Mierników. Nazwisko to jest niezwykle 
popularne w Suchedniowie i niejedną opowieść 
można by snuć wokół członków familii. 

Na 25 planszach można zobaczyć dzieje trzech 
pokoleń Rodziny Mierników, którzy swoje ży-
cie związali z Suchedniowską Fabryką Odlewów, 

a później kolejnymi przeobrażeniami tego zakła-
du. Przyjaźń Konstantego Miernika z Stanisła-
wem Starke i muzykę, która towarzyszyła jemu, 
synowi i wnukowi przez całe życie. 

Autorem merytorycznym wystawy jest 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, opracowa-
nie redakcyjne Agnieszka Morawska, opraco-
wanie graficzne Mariusz Łężniak.

Wystawa otrzymała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego. Patronat nad wystawą objęli: Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Skar-
żyski, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

Jacenty Kita
Zdjęcia: Mariusz Łużniak, Jacenty Kita

ła Agnieszka Włodar-
czyk-Mazurek. Halina 
Radziejewska i jej brat 
Arkadiusz Miernik do-
konali przecięcia wstęgi 
i zwiedzający mogli zapo-
znać się z niezwykłą histo-

rią rodu Mierników. 
Suchedniów to miej-

sce niezwykłe pod 
względem historycz-
nym, urbanistycz-
nym, architektonicz-
nym, ale przede wszystkim społecznym. Osada, 
będąc siedzibą Wschodniego Okręgu Przemy-

słowego, stanowiła cen-
trum życia przemysłowe-
go i kulturalnego okolicy. 
W XIX wieku zjechało tu 
wielu techników, inżynie-
rów, majstrów, sztygarów, 
a także artystów, twórców, 
pisarzy tworząc niezwykle 
ciekawą mozaikę społecz-
ną. Potomkowie wielu tych 
rodzin do dziś są mieszkań-
cami naszego miasta. Te-
goroczna edycja wystawy 

tAk świętowAliśmy 3 mAjA

3 maja w suchedniowskiej Kuźnicy, tuż przed 
koncertem Kuźnica – Miastu, odbył się wernisaż 

wystawy Muzyczny ślad na tle kolei losu – Mierni-
kowie, która kontynuuje rozpoczęty w 2018 roku 
cykl Suchedniowskie Rody, którego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg.

Przybyłych gości przywitał dyrektor SOK An-
drzej Karpiński, a o wystawie opowiedzia-

„Muzyczny ślad na tle kolei losu – Miernikowie”
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zbiórka pieniędzy na pana 
Maćka Zachariasza, uda-

ło się zebrać 2726,50 
zł, które zostały 
przekazane rodzinie 
pana Maćka. Zebra-
na kwota zostanie 
spożytkowana na le-
czenie i rehabilitację. 

Organizator - Ra-
dosław Kowalik 
dziękuje wszystkim, 
którzy przyszli na zorganizowany koncert, szcze-
gólnie tym którzy zaangażowali się w pomoc. Oli 
Świtek za piękny taniec, Kamilowi Mikowi za 
grę na bębnie (jak zawsze wspaniały), Marysi 

Pajek za pomoc w pro-
mocji wydarzenia i Ani 
Niemczyk za policzenie 
pieniążków. Jankowi Fi-
garskiemu, Jakubo-
wi Obara, Izabeli Ole-
chowskiej i Magdalenie 
Sułek dziękuję za pomoc 
w rozkładaniu i składaniu 
wszystkich rzeczy. Mate-

usz Sadza, Milena Sieczka, Ka-
rol Przeworski odpowiedzialni 
byli za realizację filmu, na który 
chyba wszyscy czekamy. Seweryn 

Brzoza wykonywał zdję-
cia.

Radek Kowalik mówi: 
-Mamie i tacie dziękuję, że 
wspierają wszystkie moje 
pomysły. Bardzo dziękuję 
wszystkim Państwu za za-
ufanie i że pokazują Pań-
stwo, że w Suchedniowie 

zachodzi zmiana. Chciałbym życzyć Panu Maćkowi 
powrotu do zdrowia, dużo miłości i siły również dla 
całej rodziny.

Jacenty Kita

Kultura

W czwartek 2 maja w parku w Suchedniowie 
odbył się koncert pod nazwą Afirmacja deszczu. 

Był to koncert o tyle wyjątkowy, że widownia 
była zarówno sceną. Suchedniowianie zgroma-
dzeni w parku grali na kieliszkach i grzechotkach, 
Kamil Mik uświetnił koncert grą na bębnie. Mia-

ły miejsce dwa solowe występy taneczne - solist-
ka Ola Świtek wykonała piękną interpretację 
muzyki granej na żywo, Radek Kowalik wyko-
nał taniec z ogniem. Koncertowi towarzyszyła 

2726,50 zł dla Maćka z „Afirmacji deszczu”



maj 2019 • Gazeta Suchedniowska 15

Suchedniowska
GazetaGazeta

Kultura

Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty
Podczas pikniku muzycznego w dniu  

1 maja na scenie przed suchedniowską Kuź-
nicą zastępca burmistrza Dariusz Miernik 
wręczył nagrody zwycięzcom konkursu pla-
stycznego zorganizowanego przez Suche-
dniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suche-
dniowie zatytułowany Kartka na Wielkanoc 
Wesołego Alleluja!. Na konkurs wpłynęło 16 
prac w kategorii do 12 lat oraz 8 prac w kate-
gorii osoby dorosłe, a oceniało je jury w skła-

dzie: Grażyna Kabała - przewodnicząca, plastyk, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek - kierownik 
artystyczny SOK Kuźnica oraz Andrzej 
Karpiński - dyrektor ośrodka 

W kategorii wiekowej dzieci do lat 12 
zwyciężyła Gabriela Turska (Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie), 
II miejsce zajęła Nela Bujnowska (Sa-
morządowa Szkoła Podstawowa w Osto-
jowie), a III miejsce Bartosz Serafin ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. 

Natomiast w  kategorii wiekowej osoby do-
rosłe I miejsce zajęła Edyta Chrząszczyk, 
II miejsce Agnieszka Maślak, III zaś Danu-
ta Świerzewska.

Jury doceniło przede wszystkim duży wkład 
pracy dzieci biorących udział w konkursie, na-
uczycieli plastyki oraz osób dorosłych startu-
jących w swojej kategorii. Poziom prac uznało 

za zadowalający i zaleca kontynuowanie tej formy kultywowania tradycji ludowych. Jury dokonując 
oceny, zwracało szczególną uwagę na samodzielność i autentyczność prac konkursowych.

Jacenty Kita

Sukces naszych młodych recytatorek
25 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się rejonowe eliminacje do XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Lite-

ratury Dziecięcej i Młodzieżowej. To najważniejsza impreza recytatorska dla dzieci 
w kraju. 

Recytatorów oceniały Barbara Kurek ze Starachowickiego Centrum Kultury 
i Anna Paluch z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach. Do eliminacji 
wojewódzkich zakwalifikowały się mieszkanki naszej gminy: Wiktoria Nowak 
(SP Ostojów), Gabriela Pokrzywka (SP nr3 Suchedniów) oraz Nikola Moraw-
ska (SP nr3 Suchedniów). Bezpośrednio do finału przeszły również: Jowita Ma-
zurek, Kornelia Bujanowska, Wiktoria Wiaderny oraz Maria Bolechowska 
(wszystkie reprezentują SOK Kuźnica).

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufun-
dowane przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Każdy uczestnik 
otrzymał również dyplom. 

Finał imprezy, w którym wezmą udział uczestnicy z całej Polski, odbędzie się w dniach 24 - 26 maja w Starachowicach.
(jaki)

„Z mojej sztalugi”
To tytuł wystawy malarstwa Marii Zofii Skro-

bacz, którą do końca maja można oglądać w go-
dzinach otwarcia naszej biblioteki.

Autorka urodziła się w Iwaniskach, obec-
nie mieszka w Połańcu. Od kilku kat maluje 
w technice olejnej. Od 2011 r. jest członkiem SAPŚ 

w Kielcach, efektem tego członkowstwa stało się 
uczestnictwo w licznych plenerach i wystawach. 
Jej prace można było podziwiać w Nowym Sączu, 
Krynicy, Kielcach, Skarzysku Kamiennej, Iłży, Po-
łańcu i w Warszawie.

(jk)
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świętojAnki ‚2019

Świętojanki ‘2019
Ta największa impreza kulturalno-rekreacyj-

na w Suchedniowie w roku bieżącym odbędzie się 
tradycyjnie na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Su-
chedniowie w dniu 22 czerwca 2019r. w godzinach 
17.00-2.00. Organizatorem jest Suchedniowski 
Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie. 
O samej imprezie słów kilka…

Głównym celem imprezy jest promocja gminy 
i regionu, zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
przybliżenie bogatej historii i tradycji oraz posze-
rzenie oferty spędzania wolnego czasu zarówno 
mieszkańcom Suchedniowa, jak i licznie przybywa-
jącym tu w tym okresie turystom. 

Na scenie wystąpią wykonawcy prezentujący 
różne gatunki muzyczne, zaprezentuje się  jeden 
z najlepszych w  kraju zespołów muzycznych gra-
jących muzykę rockową, zespół LUXTORPEDA oraz 
grający największe przeboje zespołu Czerwone Gi-
tary, zespół TRZY GITARY.

Będziemy promować suchedniowski dorobek 
kulturalny. Wystąpi Suchedniowska Orkiestra Dęta, 
zatańczy Formacja Taneczna AXIS, zaśpiewają mło-
dzi wokaliści ze Studia Piosenki oraz wystąpi kaba-
ret Kaffka. Odbędą się konkursy: m.in. na najład-
niejszy wianek, i inne. Kulminacyjnym punktem 
imprezy będzie fantastyczny pokaz sztucznych 
ogni a Świętojanki zakończy zabawa taneczna.  

Organizatorzy nie zapomnieli również o naj-
młodszych naszych pociechach dla których szyku-
jemy konkursy z nagrodami. Nie zabraknie dmu-
chańców, karuzeli i innych atrakcji. Instytucje, 
firmy czy osoby prywatne, które chciałyby 
reklamować się podczas świętojanek pro-
simy o kontakt z organizatorem. Kontakt 
email - sok.kuznica@wp.pl , tel. 41 2543-094 
i kom.604 143 776.

Gorąco zapraszamy. Spędźcie z nami ten 
cudowny, niepowtarzalny wieczór!!!

W związku z tym, że jest to impreza masowa, 
pragniemy czytelnikom Gazety Suchedniowskiej 
i naszym mieszkańcom przybliżyć kilka spraw do-
tyczących praw i obowiązków uczestników imprezy 
oraz zasady organizacyjne i porządkowe jak i pro-
gramu artystycznego imprezy. 

***
(wyciąg z regulaminu imprezy)
Prawa i obowiązki uczestników imprezy

5. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania 
jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestni-
kom imprezy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.

6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w im-

prezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na 
ich odpowiedzialność.

7. Zakaz wstępu na imprezę obowiązu-
je osoby:

1) wobec których zostało wydane orzeczenie za-
kazujące wstępu na imprezę masową;

2) wobec których został wydany zakaz zagra-
niczny;

3) odmawiające poddania się czynnościom okre-
ślonym w pkt. 12 ppkt. 2 i 3;

4) znajdujące się pod widocznym wpływem al-
koholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub innych podobnie działających środków;

5) posiadające broń lub inne przedmioty, mate-
riały, wyroby, napoje, środki lub substancje o któ-
rych mowa w pkt. 9 i 6, zachowujące się agresyw-
nie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zacho-
wywać się w sposób nie  zagrażający bezpieczeń-
stwu innych uczestników imprezy, a w szczególno-
ści przestrzegać postanowień regulaminów terenu 
i imprezy masowej.

9. Uczestnikom imprezy zabrania się wnosze-
nia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, piro-
technicznych, materiałów pożarowo niebezpiecz-
nych, napojów alkoholowych, środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe
10. Organizator imprezy zobowiązany jest do za-

bezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy 
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez ma-
sowych.

11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomo-
ści, że wstęp na teren jest równoznaczny z udziele-
niem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmo-
wanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego 
osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, 
rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerun-
ku z jakimkolwiek programem przedstawiającym 
imprezę (nie dotyczy to zespołu LUXTORPEDA 
i TRZY GITARY).

Fotografowanie przez fotoreporterów jest możli-
we tylko z miejsca pomiędzy sceną a barierkami za-
bezpieczającymi. Rejestracja telewizyjna i radiowa 
możliwa jest tylko z miejsca pomiędzy sceną a ba-
rierkami zabezpieczającymi. 

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

do uczestniczenia w imprezie
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku ta-

kich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia im-
prezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich toż-
samości;

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży 
osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 
przedmioty, o których mowa w pkt. 9;

4) wydawanie poleceń porządkowych osobom 
zakłócających porządek publiczny lub zachowują-
cych się niezgodnie z regulaminem imprezy ma-
sowej lub regulaminem terenu, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Po-
licji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopusz-
czających się czynów zabronionych;

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

13. Czynności wymienione w pkt. 12 powinny 
być wykonane w sposób możliwie najmniej naru-
szający godność ludzką oraz inne dobra osobiste, 
w stosunku  do której zostały podjęte.

IV. Przepisy karne wynikające z ustawy
14. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, 

wydanego na podstawie ustawy, regulaminu tere-
nu lub regulaminu imprezy masowej przez służby 
porządkowe lub służby informacyjne podlega karze 
grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze 
podlega ten kto w czasie trwania imprezy masowej 
przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla pu-
bliczności.

15. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez 
Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w 
czasie trwania imprezy masowej, podlega karze 
grzywny nie niższej niż 2000 zł.

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

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

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

Ojcze święty my jesteśmy Twą nadzieją.
Chociaż młodzi, zagubieni, pełni wad.
Lecz Twe polskie oczy do nas dziś się śmieją
i wskazują jak budować lepszy świat.

18 maja dla społeczności suchedniowskiego 
przedszkola to data bardzo ważna. Tego bowiem 
dnia przypada rocznica urodzin Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który od 2007 roku jest naszym 
Patronem. W związku z tym w miniony piątek 

świętowaliśmy ten dzień. Całą uroczystość przy-
gotowały starszaki z oddziału III wraz ze swoimi 
paniami, a dla wszystkich dzieci niespodzianką 
była inscenizacja przedstawienia Święty Jan Pa-

weł II – taki ja i ty w wykonaniu pań nauczycie-
lek. Występ, utrzymany w bardzo podniosłej at-
mosferze, dla wielu dorosłych okazał się chwilą 
do przywołania wspomnień i wzruszeń. Dzięki 
przedstawieniu dzieci mogły dowiedzieć się kim 

był ten Wielki Święty oraz przekonać się, iż jego 
życie zanim został księdzem właściwie niczym 
nie różniło się od życia każdego z nas. Natomiast 
krótki film animowany podsumował najważ-
niejsze wiadomości z czasów Jego pontyfikatu. 
Przedszkolaki słowem i piosenką podziękowały 
Janowi Pawłowi II za to, że:
pokazał nam jak mamy żyć;
bronił każdego życia;
nauczył nas modlić się;
dzięki Niemu potrafimy zaufać Panu Bogu;
teraz nieustannie wstawia się za nami  
u Dobrego Ojca.

Pragnąc pozostać myślami przy Ojcu Świętym 
na zakończenie wszyscy odśpiewaliśmy Jego 
ukochaną pieśń oazową Barkę, którą z sentymen-
tem wspominał za każdym razem, gdy odwiedzał 
Polskę. Wierzymy, że dzięki niej choć przez chwilę 
nasz ukochany Papież był z nami.

Justyna Bera

Święty Jan Paweł II - nasz Patron

Kino „Kuźnica” zaprasza na film
AVENGERS: KONIEC GRY w dniach: 24 - 27 

maja, projekcje 
o godz. 16:00 - wer-
sja 3D/dubbing oraz 
o godz. 19:15 - wer-
sja 2D/napisy. Pro-
dukcja: USA, gatu-
nek: akcja, fantasy, 
czas 182 min., do-
zwolony od lat 13.

Opis filmu: Po wy-
mazaniu połowy ży-

cia we Wszechświecie przez Thanosa, Avengersi 
starają się zrobić wszystko co konieczne, aby poko-
nać szalonego tytana.

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

portal.php
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log, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, 
ruchem, rekwizytem). 

W eliminacjach wojewódzkich brali udział 
uczestnicy zakwalifikowani na podstawie proto-
kołów jurorskich z wcześniejszych stopni elimi-
nacyjnych: gminnych i rejonowych. Dla naszych 

recytatorów był to już trzeci występ zakończo-
ny sukcesem.

w ssP ostojów

Cyklicznie od kilku lat SOK Kuźnica organizuje 
konkurs wielkanocny w ramach, którego nale-

I miejsce uczennicy SSP w Ostojowie w konkursie na kartkę  
wielkanocną

ży przygotować ozdobę lub kartkę. Celem tego 
przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji wiel-
kanocnych. 

Tematem konkursu w 2019 roku była Kartka na 
Wielkanoc -Wesołego Alleluja!. Gabrysia Turska 
– uczennica klasy I naszej szkoły  znalazła uzna-
nie w oczach jury i w dniu 1 maja 2019 r. podczas 
Muzycznego pikniku w Kuźnicy z okazji 15. rocz-
nicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
odebrała dyplom i nagrodę za zajęcie I miejsca 
w swej kategorii.

Wyróżnieniem zakończył się udział ucznia kla-
sy drugiej Oskara Pawelca. Prezentacja utwo-
rów: Juliana Tuwima Dwa wiatry i Wiery Badal-
skiej Ballada o kocie, co grał na harfie zyskała 
uznanie jury Konkursu. Drugą uczestniczką była 
Wiktoria Nowak. Uczennica pierwszej klasy re-
cytowała balladę Bolesława Leśmiana Dusiołek 
i Kokoszki Wandy Chotomskiej. 

Repertuar uczestników obejmował: w Turnieju 
Recytatorskim dwa dowolne utwory w całości lub 
fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment 
prozy); w Turnieju Wywiedzione ze słowa repertu-
ar i forma wypowiedzi były dowolne (np. mono-

Sukcesy najmłodszych recytatorów SSP w Ostojowie 

Obchody Święta Konstytu-
cji w SSP w Ostojowie

Nie zapominaj 
o polskiej Kon-
stytucji - pod 
takim hasłem 
uczniowie SSP 
w Ostojowie 7 
V 2019r. uczcili 
majowe święto. 
Na papierowych 
niebieskich 
płatkach sym-
bolizujących 
kwiat niezapo-
minajki wyra-
żali swoje myśli, 
kończąc zdanie: Nie zapominaj, że nasza Konstytu-
cja…. 

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i świa-
domością, jak istotnym aktem prawnym jest ten 
najważniejszy dokument w państwie. A oto kilka 
uczniowskich wypowiedzi: … nie powinna być 
łamana; … była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie, … określa ustrój państwa i reguluje pra-
wo, …daje mi prawo do nauki w szkole. 

Ze złożonych płatków powstały papierowe 
kwiaty niezapominajek, które stworzyły insta-
lację plastyczną. Uczniowie prócz tego na godzi-
nach wychowawczych przeglądali, czytali i anali-
zowali przyniesione z domów Konstytucje. 

Dopełnieniem działań było posadzenie przy-
niesionych przez uczniów kwiatów niezapomi-
najek w szkolnym ogrodzie jako symbolu pamięci 
o Konstytucji.
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w szkołAcH

Robimy pizzę! Warsztaty kulinarne w przedszkolu
W ramach realizacji tematyki związanej z zawodami, maluchy z Gr I, 

we wtorek 30 kwietnia odwiedził tata Aleksa K., który z zawodu jest 
regionalnym szefem kuchni w sieci Smak na Tak  oraz szef kuchni Pizzerii 
na Hali w Suchedniowie Rafał  Sokołowski. W pierwszej części warsz-
tatów Pan Sergiusz zaprezentował strój szefa kuchni oraz niezbędne 
akcesoria do pracy, a także przenośny piec do pieczenia pizzy. Wciela-
jąc się w role małych kucharzy, każdy przedszkolak otrzymał czapkę ku-
charza i fartuszek. Prezentując składniki do przygotowania pizzy Pan 
Sergiusz sprawdził znajomość nazw warzyw i produktów u przedszko-
laków. Następnie dzieci miały możliwość z pomocą Pana Sergiusza 
pokroić warzywa. W drugiej części warsztatów Pan Rafał przedstawił 
dzieciom z jakich produktów i w jaki sposób wyrobić ciasto na pizzę, 
a następnie zaprezentował przedszkolakom podrzucanie wyrobionego 
ciasta do góry. Kiedy ciasto było już gotowe, dzieci dostały małe kulki, 

które samodzielnie wałkowały i próbowały uformować w kształt koła. Każdy przedszko-
lak uformował swoją pizzę, którą później dekorował wybierając swoje ulubione składniki. 
Pod czujnym okiem szefa kuchni powstały ciekawe kompozycję wykonane z szynki, sera, 

papryki, kukurydzy, pomidor-
ków, pieczarek. Jak przystało 
na prawdziwych szefów kuchni 
z przygotowaniem pizzy dzie-
ci poradziły sobie znakomicie. 
Po udekorowaniu, pizze zostały 
wsadzone do pieca i upieczone.

Na koniec wszystkie przed-
szkolaki zasiadały do wspólnego stołu, aby zjeść przygotowane przez siebie pizze.

Zajęcia kulinarne, które przygotował Pan Sergiusz były dla dzieci fascynującą podróżą do 
świata smaków i kolorów. Dzięki zabawie  w gotowanie dzieci miały możliwość czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw. Uczestnicząc 
w zajęciach kulinarnych dzieci rozwijają swoją  kreatywność, samodzielność i sprawność manualną, a przyrządzanie posiłków jest okazją do wzmocnienia 
współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

Serdecznie dziękujemy Panu Sergiuszowi i Panu Rafałowi za przyjęcie naszego zaproszenia, za ogromne zaangażowanie i poświęcony czas w przygo-
towanie warsztatów. 

Agata Matysek

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w „Trójce”
10 maja w SSP nr 3 przeprowadzony został Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem  Podróże 

małe i duże. 
Celem zmagań konkursowych było kształtowanie 

umiejętności pięknego czytania, popularyzowanie 
literatury przygodowej i podróżniczej, oraz wzbo-
gacanie wiadomości o świecie, krajach, ludziach 
i obyczajach. 

W konkursie wzięło udział 17. uczniów z klas IV – VIII. Najpiękniej -zdaniem  jury- zaprezentowała się 
Michalina Maciejczyk z kl. VIb. Drugie miejsce zajęła Karlina Zolbach z kl. VIIIb, a trzecie – Jerzy 
Markiewicz z kl. IVb. Wyróżnienie otrzymali: Julia Nowak (kl. VIIa) i Igor Słoma (kl. VIIb). 

Uczestników oceniała komisja w składzie: Renata Wikło, Alicja Miernik oraz – z MGBP w Suchedniowie Dariusz Żołądek. 
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy, książki i drobne upominki a wszyscy – słodycze i zakładki do książek. Gratulujemy!

Małgorzata Rek
Aleksandra Gołębiowska
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zAProszeniA

To już piętnasty raz, kiedy Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów zaprasza do 
wspólnej integracyjnej przejażdżki. XV Suchedniowski Rajd Rowerowy Góry Święto-

krzyskie 2019 odbędzie się w dniu 
26 maja 2019 r. Start o godz. 
10.00, zakończenie o godz. 15.00.

W tym roku do wyboru osiem 
tras na dystansach od 15 km do 
110 km (przeznaczone dla rowe-
rów szosowych oraz górskich). 

Zapisy odbędą się także w dniu 
rajdu (26.05.2019r.) na terenie 
OSiR Suchedniów ul. Ogrodowa 
od godziny 8:30 do 9:45 (wpiso-
we to 10zł). Dla pierwszych 300 
osób, które dokonają wcześniej-
szej rejestracji przewidziano pa-
miątkowy medal.

Jak podkreślają organizato-
rzy rajd to nie wyścig, więc każ-
dy może jechać swoim tempem 
bez nacisku na czas przejazdu. 

Uczestnicy mogą dzielić się na własne grupy w których wspólnie pokonają wyzna-
czone trasy. Od godziny 14:00 w miejscowym Ośrodku Sportu i Rekreacji będzie dzia-
łał grill z ciepłym poczęstunkiem.
Trasy rajdu:
A.   110 km – szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, Łączna, Jęgrzna, Psary, Bodzentyn, 

Tarczek, Bostów,  Rudki, Włochy, Stara Słupia, Janowice, Jeżów, Wieloborowice, 
Brzezie, Jadowniki, Rzepinek, Radkowice, Bronkowice, Siekierno, Wzdół, Mich-
niów, Suchedniów – OSiR.

B.   85 km – szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, Łączna, Jęgrzna, Psary, Bodzentyn, 
Tarczek, Bostów, Rudki, Włochy, Wieloborowice, Brzezie, Jadowniki, Rzepinek, 
Radkowice, Bronkowice, Siekierno, Wzdół, Michniów,  Suchedniów – OSiR. 

C.   65 km – szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, Łączna, Jęgrzna, Psary, Bodzentyn, 
Tarczek, Jadowniki, Rzepinek, Radkowice, Bronkowice, Siekierno, Wzdół, Mich-
niów, Suchedniów – OSiR/

D.   40 km - szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, Łączna, Jęgrzna, Psary, Bodzentyn, 
Podkonarze, Siekierno, Wzdół, Michniów, Suchedniów – OSiR

E.   25 km – drogi leśne utwardzone (pożarowe), szosa: Suchedniów OSiR, ul. Żerom-
skiego, leśną drogą pożarową, Osełków, Ostojów, ul. Koszykowa, Berezów, Mich-
niów, droga pożarowa Opal, Suchedniów – OSiR.

F.   45 km – teren - trasa MTB - rowery górskie: Suchedniów OSiR, Berezów, Krzyżka, 
Podłazie, Góra Jamno, Zajamnie, zielonym szlakiem przez Górę Bukową, Psary Sta-
ra Wieś, drogą polną - Leśna, Skorucin, Orzechówka, drogą leśną, niebieski szlak, 
Kamień Michniowski, Opal, Suchedniów - OSiR

G.   25 km - teren - trasa MTB - rowery górskie: Suchedniów OSiR, Berezów, Krzyżka, 
Podłazie, Orzechówka, drogą leśną niebieski szlak, Kamień Michniowski, Opal, Su-
chedniów – OSiR.

H.   15 km - szosa - szutry - trasa rodzinna (dzieci z opiekunami): Suchedniów - OSiR, 
ul. Żeromskiego, leśną drogą pożarową, Osełków, Ostojów, ul. Koszykowa, Bere-
zów, Suchedniów – OSiR.

Zapraszamy na  XV Suchedniowski Rajd Rowerowy
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Seniorzy siedem rady na podium
27 kwietnia suchedniowscy bad-

mintoniści rywalizowali w Łódzkim 
Turnieju Seniorów LI-NING w Pabia-
nicach. 

Po raz kolejny bardzo dobre wy-
stępy odnotowali nasi zawodnicy 
i zawodniczki, stając siedem razy 
na podium. Poniżej miejsca w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych:

 Kategoria 25+
1.  Joanna Fidos/Monika Janduła
 Kategoria 30+
2.  Tomasz Stopa/Monika Janduła
3.  Joanna Fidos/Przemysław Ogrodziński (Warszawa)
 Kategoria 35+
2.  Agata Kornacka/Karolina Olejarz
 Kategoria 45+
1.  Marek Gałczyński/Tomasz Stopa
 Kategoria 50+
2.  Zbigniew Przyjemski/Stanisław Wikło
2.  Stanisław Wikło/Maria Brzeźnicka (Garwolin) 

Kolejny medal Wiktorii Dąbczyńskiej
Suchedniowianka Wiktoria Dąbczyńska kolekcjonuje tytuły. W dniach 26-28 kwiet-

nia w Krakowie zostały rozegrane Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie. Mi-
strzem Polski został zespół Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w składzie 
którego grała Wiktoria. Akademiczki w finale pokonały Uniwersytet Opolski 4:2. 

Jest to pierwszy tytuł i medal Wiktorii w tych mistrzostwach. Gratulujemy!

Kaja Ziółkowska i Jakub Dulemba 
na podium

W Imielinie w turnieju badmintonowym z cyklu Grand Prix 
grała Kaja Ziółkowska, niezrzeszona zawodniczka z Suche-
dniowa. Był to bardzo dobry występ utalentowanej badmin-
tonistki, ponieważ w swojej kategorii wiekowej U-11 dwa 
razy stanęła na podium. Podobnego wyczynu dokonał Ja-
kub Dulemba z Orlicza.

W deblu Kaja grając w parze z Dominiką Bartłomiej-
czuk (Orlicz) w finale wygrały z Aleksandrą Tokarz (Imie-
lin)/Julią Zioła (Bieruń) 2:0 (15:8, 15:8), wywalczając tym sa-
mym pierwsze miejsce. W grach pojedynczych Kaja również 
dotarła do finału, gdzie jej rywalką była Zioła. Po trzyseto-
wej walce, tym razem lepsza była przeciwniczka 1:2 (10:15, 
15:12, 10:15), ale druga lokata to kolejny sukces naszej za-
wodniczki. Wspomniana Julia Zioła w półfinale wygrała 
z Dominiką 2:0 (15:12, 15:13), co naszej badmintonistce dało 
trzecie miejsce.

W deblu pierwsze miejsce wywalczył Jakub Dulemba, 
grając w parze z Szymonem Gwiazdą (Pabianice), w finało-
wych meczach odnieśli komplet zwycięstw. W singlu Jakub 
dotarł do finału, gdzie zmierzył się z Maciejem Zmarz (Kę-
dzierzyn-Koźle). Przeciwnik wygrał 2:0 (15:9, 15:7), ale druga 
lokata to z pewnością sukces tego młodego badmintonisty.

Kaja jest uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej nr 1, ale 
w zawodach rywalizuje ze starszymi rywalkami. Tak też było 
w Imielinie, gdzie w kategorii wiekowej U-13 w singlu została 
sklasyfikowana na 17 miejscu, będąc najmłodszą badminto-
nistką w tej kategorii. 

Na zakończenie Kaja wystąpiła w deblu z Leną Jachimek 
z (Badminton School Gdynia), kończąc rywalizację na 7. miej-
scu. Gratulujemy!
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Od piątku 10 maja do niedzieli 12 maja Suched-
niów był gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Badmintonie, która jest jednocze-
śnie Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych 
w Badmintonie. Łącznie rywalizowało 117 bad-

mintonistów z 15 województw. Województwo 
świętokrzyskie reprezentowali: Oliwia Kocz, 
Weronika Zięba, Aleksandra Pawlukiewicz, 
Andrzej Pięta, Antoni Strzelec (Orlicz Suched-

niów), Marta Tomaszewska, Mateusz Frań-
czak (UKS Wschodnia 12 Kielce). 

Uroczysta ceremonia otwarcia, którą popro-
wadził Jacek Bieda, miał miejsce w piątek 10 
maja o godzinie 14.00, choć rozgrywki trwały już 
od 9.00 rano. Na początek minutą ciszy uczczo-

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w badmintonie

no pamięć Stefana Pawlukiewicza i Andrze-
ja Janeckiego, po czym przedstawiciele klubu 
MKS Orlicz Suchedniów udali się na grób Stefana 
Pawlukiewicza, by zapalić znicze. 

Tradycją jest, że każde zawody rangi mi-

strzostw Polski rozpoczynają się od podniesie-
nia flagi państwowej. Poczet flagowy zawodów 
stanowili: Aleksandra Pawlukiewicz (Orlicz 
Suchedniów), Mikołaj Piórkowski (KS Badmin-

ton Kobierzyce) i Weronika Górniak (UKS Mille-
nium Warszawa). 

Nie mogło zabraknąć flagi olimpijskiej, którą 
uroczyście wnieśli: Bożena Haracz-Wojtkow-
ska (uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Barce-
lonie w 1992 roku, wielokrotna  mistrzyni Polski, 
trener LKS Technik) Głubczyce), Jerzy Dołhan 
(uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
w 2012 roku, w charakterze trenera, trener SKB 
Litpol Malow Suwałki), Zdzisław Włodarczyk 
(ikona suchedniowskiego sportu, wielokrotny 
medalista mistrzostw Polski w LA, nauczyciel), 

Justyna Salwa (zawodniczka Olimpiad Specjal-
nych), Rafał Mróz (zawodnik Olimpiad Specjal-
nych), Antoni Strzelec (zawodnik MKS Orlicz 

Suchedniów). Ważną część ceremoniału olimpij-
skiego są ślubowania składane przez zawodni-
ków, sędziów i trenerów. W imieniu zawodników 
ślubowanie złożyła Oliwia Kocz, w imieniu sę-
dziów Marek Krawczyk (sędzia główny zawo-

dów), w imieniu trenerów Paweł Lenkiewicz. 
Specjalne podziękowania od samorządu woje-

wództwa świętokrzyskiego otrzymali Aleksan-
dra Dąbczyńska i Zbigniew Wojciechowski 
oraz Zdzisław Włodarczyk, który otrzymał od 
władz Suchedniowa okolicznościowy grawer-
ton, a od prezes MKS Orlicz Suchedniów Justyny 
Wierzbińskiej - kwiaty. 

Ceremonię otwarcie swoją obecnością uświet-
nili m.in. posłowie Maria Zuba i Adam Cy-
rański, Mariusz Gosek, przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego XXV OOM, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazi-
mierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, 
Agnieszka Buras, radna Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Tadeusz Bałchanowski, 
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członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Cezary 
Błach, burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, 
Dariusz Miernik, zastępca burmistrza, Krzysz-
tof Adamiec, przewodniczący Rady Miejskiej, 
Zbigniew Wojciechowski, prezes Świętokrzy-
skiego Związku Badmintona, Justyna Wierz-
bińska, prezes MKS Orlicz Suchedniów, Rafał 
Lorenz, dyrektor OSiR w Suchedniowie. 

W części artystycznej wystąpił Zespół Tanecz-
ny Axis działający przy Suchedniowskim Ośrodku 
Kultury Kuźnica oraz Zespół Ludowy Miniaturka ze 
Wzdołu Rządowego

W niedzielę o godz. 14.00 wręczono puchary 
i dyplomy dla najlepszych, a ceremonię zaszczy-
ciła m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Tym razem reprezentantom Orlicza nie udało 

się wywalczyć krążków. W singlu Oliwia Kocz 
odpadła w drugiej rundzie z późniejszą mi-
strzynią Polski Joanną Podedworny, Wero-
nika Zięba również odpadła w drugiej rundzie, 
a pierwszej nie przeszli Aleksandra Pawlukie-
wicz i Antoni Strzelec. W deblu najdalej zaszła 
Kocz, która grając w parze z Weroniką Stankie-
wicz (Victoria Kiełczów) odpadły w ćwierćfinale. 
Andrzej Pięta/Mateusz Frańczak (Wschodnia 
Kielce) odpadli w drugiej rundzie, a Pawlukie-
wicz/Marta Dolniak (AZSUM Łódź) i Strzelec/
Kacper Krawczyk (Korona Pabianice) w pierw-
szej. W mikście Pięta/Zięba nie przeszli dru-
giej rundy.

Wiele ciepłych słów popłynęło do osób, które 
w sposób szczególny przyczynili się do doskona-
łego przygotowania wydarzenia pod względem 
organizacyjnym. Byli to: Aleksandra Dąbczyń-
ska, Sebastian Dulemba, Robert Szumie-

lewicz oraz zawodnicy sekcji badmintona Orli-
cza: Izabela Pajek, Julia Pajek, Katarzyna 
Zięba, Jakub Dulemba, Joanna Więckow-
ska, Krzysztof Glijer, Miłosz Miernik, Szy-
mon Turski, Emilia Szumielewicz, Weronika 
Zięba, Aleksandra Pawlukiewicz oraz An-
drzej Pięta.

Oficjalnego otwarcia i zakończenia XXV Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Badmintonie 
dokonał burmistrz Cezary Błach.

W finałach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w sportach halowych Świętokrzyskie 2019 
łącznie uczestniczy ponad 4500 osób z całego 
kraju, w tym: ok. 3350 zawodników, 790 trene-
rów i opiekunów, 360 sędziów oraz 40 przed-
stawicieli polskich związków sportowych. Za-
wody odbywają się w 12 ośrodkach, z czego 10 
mieści się na terenie województwa świętokrzy-
skim. Chodzi o miasta: Kielce, Chęciny, Morawi-
ca, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Sielpia 

Wielka, Starachowice, Pińczów, Kostomłoty oraz 
Ostrowiec Świętokrzyski. Olimpiada potrwa do 
26 maja.

Jacenty Kita
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