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*  od kwietnia Gazeta bezpłatna  
a od dziś już w nowej formule,

*  podsumowanie roku burmistrza 
i samorządu

*  mamy budżet na 2017 rok,
*  kolejne zakupy i inwestycje w gminie,
*  świąteczna magia również w styczniu,
*  ankieta do Czytelników Gazety i portalu 

suchedniow.pl
*  wydarzenia sportowe.

W numerze m.in. Miliony płyną do Suchedniowa

Już wkrótce miliony unijnego i rządowego dofinansowania napłyną do naszej gminy na realizację in-
westycji. Gmina pozyskała pieniądze m.in. na modernizację miejskiej oczyszczalni oraz na budowę sieci  
kanalizacyjnej.        Czytaj na str. 2-3

Koncert Kolęd i Pastorałek w „Kuźnicy”

W dniu 22 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej suchedniowskiej Kuźnicy odbyła się tegoroczna  
edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek.     Czytaj na str. 24

Obchody upamiętniają-
ce 154. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego 
w naszym regionie na stałe 
wpisały się już w kalenda-
rium wydarzeń patriotycz-
nych.

Czytaj na str. 10-11

Znów pięknie zagraliśmy. 
Padł kolejny rekord!

Za nami 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Łącznie Suchedniów zasili Fundację 
Jurka Owsiaka o kwotę 26.701,41 zł. Padł więc 
kolejny rekord!

Czytaj na str. 12-13

Upamiętniliśmy bohaterów Powstania  
Styczniowego
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Wydarzenia Miesiąca

Gazeta bezpłatna
Od kwietnia Gazeta Suchedniowska będzie, 

podobnie jak we wszystkich samorządach wy-
dających pisma lokalne, miesięcznikiem bez-
płatnym. Ale już od dziś zmianie ulega jej wy-
gląd zewnętrzny, wielkość czcionki oraz układ 
materiałów.  Czekamy na opinie czytelników 
w tym względzie.

Dodatkowo w tym numerze zamieszcza-
my ankietę do Mieszkańców z prośbą o uwagi 
oraz postulaty dotyczące ewentualnych zmian 
i modyfikacji nie tylko Gazety, ale również 
strony internetowej gminy suchedniow.pl 

Jacenty Kita

Prawie 100 milionów złotych na budowę lub 
przebudowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni 
ścieków oraz sieci wodociągowych otrzyma 14 
projektów wybranych w ramach konkursu dla 
Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 

We wtorek, 20 grudnia w Suchedniow-
skim Domu Kultury Kuźnica marszałek Adam  
Jarubas i członek Zarządu Województwa  
Marek Szczepanik podpisali pre-umowy 
z przedstawicielami gmin, które otrzymały do-
finansowanie na zgłoszone projekty. Ze strony 
Gminy Suchedniów umowy na dwa projekty pod-
pisali burmistrz Cezary Błach i skarbnik gminy  
Urszula Nowak. 

Pierwszy z nich obejmuje budowę kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Cmentarnej, Jodłowej, 
Berezów, Koszykowej oraz wymianę wodocią-
gu azbestowego w ul. Koszykowej. W ramach 
drugiego projektu wybudowana zostanie kana-
lizacja sanitarna w ulicy Żeromskiego. Łącznie 
to prawie 9,61 km sieci kanalizacyjnej. Budowa 
zbiorczego systemu odbioru zanieczyszczeń 
przyczyni się do osiągnięcia efektów ekologicz-
nych w postaci podłączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej 1182 osób. Budowa kanalizacji sa-
nitarnej przyczyni się do ograniczenia niekon-
trolowanego odprowadzania ścieków do ziemi 
i wód gruntownych, a tym samym pozytywnie 
wpłynie na stan wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz poprawę jakości życia mieszkań-
ców.

Łącznie w województwie w ramach 14. pro-
jektów wybudowane zostanie m.in. 126,56 km 
kanalizacji sanitarnej, 7,18 km sieci wodociągo-
wej, zbudowana zostanie jedna oczyszczalnia 
ścieków, a pięć zostanie przebudowanych.

Przed nami kolejne nabory. Wnioski o dofi-
nansowanie w konkursie na inwestycje z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej można składać 
w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 16 lutego 

2017 r. Alokacja na konkurs wynosi 80 mln PLN. 
Kolejny konkurs zgodnie z harmonogramem 
zaplanowano na III kwartał 2017 r. z alokacją 89 
mln PLN. –Gmina Suchedniów złożyła wniosek 
na budowę kanalizacji na ul. Kieleckiej i w tym 
przypadku również bardzo liczymy na otrzy-
manie unijnego wsparcia – mówi burmistrz  
Cezary Błach.

Jacenty Kita

5,5 mln dla Suchedniowa na kanalizację

W kinie „Kuźnica” grają – 3-13 luty
- POWIDOKI - w dniach: 03 - 06 luty 2017 

r. o godz. 17.00 i 19.00. Produkcja: Polska  
Gatunek: Biograficzny, Dramat  Czas: 98 min   
Od lat: 15.

Opis filmu: Bohaterem filmu Powidoki jest Wła-
dysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się 
socrealizmowi i doświadczył dramatycznych 
skutków swoich wyborów artystycznych. To film 
o tym jak socjalistyczna władza zniszczyła chary-
zmatycznego, niepokornego człowieka.

- SING -  w dniach: 10 - 13 luty 2017 r. o godz. 
17.00. Produkcja: Japonia, USA  Gatunek: Anima-
cja, Familijny  Czas: 110 min  Od lat: b.o.

Opis filmu: W świecie zamieszkanym przez 
zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera 
Moona (Marcin Dorociński) popada w tarapaty. 
Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go 
ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wiel-
ki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy 
głos świata. Głos, który ocali teatr.

- WIELKI MUR - w dniach: 10 - 13 luty 2017 r. 
o godz. 19.00. Produkcja: Chiny, USA  Gatunek: 
Akcja, Przygodowy  Czas: 104 min  Od lat: 15.

Opis filmu: Elitarna jednostka do spraw specjal-
nych próbuje uczynić z jednej z najbardziej iko-
nicznych budowli świata - Wielkiego Muru Chiń-
skiego - ostatni bastion dla ludzkości. W fotelu 
reżyserskim zasiadł sam Zhang Yimou, twórca fil-
mów Zawieście czerwone latarnie, Dom latających 
sztyletów i Cesarzowa. W obsadzie: Matt Damon, 
Willem Dafoe, Pedro Pascal oraz wielkie gwiazdy 
kina chińskiego - Lin Genxin i Zheng Kai.

Kup bilety online:
https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_portal.php
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To kolejny zakup inwestycyjny ZGK w minio-
nych dwóch latach. Przypomnijmy, że wcześniej  
w ramach leasingu operacyjnego zakupił na swe 
potrzeby samochód dostawczy marki Renault 
Master za kwotę 99.704,84 złote rozłożone na 
trzy lata w ramach leasingu operacyjnego.

Natomiast jesienią 2015 roku zakupiono przy-
czepę jednoosiową Gomar o wartości 23.000 zło-

tych, posypywarkę piasku Pronar za 48.585 zło-
tych, a jeszcze wcześniej nowoczesną wykaszarkę 
do trawy na wysięgniku podczepianej do ciągni-
ka.

(jaki)

aktualności

Nowe auto w magistracie

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie zaku-
pił nowy, ekologiczny samochód służbowy mar-
ki Toyota. Decyzja ta była podyktowana złym sta-
nem technicznym samochodu osobowego marki 
CHEVROLET z 2004 r. - koszty naprawy przewyższa-
ły jego wartość. Auto zostało sprzedane  w drodze 
przetargu ofertowego nieograniczonego za kwotę 
1.286 zł .

Gmina zdecydowała się na zakup Toyoty Auris 
Hybrid. Samochód jest wyposażony w dwa rodza-
je zasilania – elektryczny i spalinowy, dzięki czemu 
emisja spalin do otoczenia jest mniejsza.

Według danych producenta model hybrydowy 
o łącznej mocy 136 KM generowanej przez dwa sil-
niki, powinien zużywać w cyklu mieszanym śred-
nio 3,6l/100km, emitując przy tym 79-82g CO2/km. 
Koszt zakupu pojazdu wyniósł 78.700 zł.

Paulina Pedryc

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchednio-
wie wzbogacił się o kolejny nowy sprzęt niezbęd-
ny do jak najlepszego wykonywania zadań statu-
towych.

Pod koniec grudnia zakład kosztem niemal 
130.000 złotych zakupił minikoparkę japońskiej 
firmy YANMAR SV18. Minikoparka z ultrakrótkim 
promieniem obrotu zapewnia łatwy dostęp i pra-
cuje w ciasnych miejscach. Jej moc i wyjątkową 
wydajność, która powiązana jest z doskonałą sta-
bilnością, pozwala na komfortową pracę w każ-
dych warunkach. W cenie zakupu jest też przy-
czepa do jej przewozu. 

W dniu 11 stycznia 2017 r. podpisano umowę 
z wykonawcą zadania pn. Opracowanie projek-
tu budowlanego wielobranżowego przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie 
gospodarki osadowej. Najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu przetargowym złożyło Biuro 
Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej HY-
DROSAN Sp. z o.o. z Gliwic. – całkowita cena ofer-
towa brutto – 218.940,00 zł. Termin realizacji za-
dania – 31.01.2018 r.

Zakłada się, że projektowane będą co najmniej 
następujące nowe obiekty:

1. Węzeł sitopiaskownika.
2. Osadnik wtórny z komorą rozdziału i pom-

pownią osadu recyrkulowanego i nadmier-
nego.

3. Stacja dmuchaw.
4. Komora magazynowania osadu.
5. Budynek odwadniania osadu i produkcji na-

wozu wraz z magazynem osadu.
W ogólnym ujęciu rzeczowym zakres komplet-

nej dokumentacji projektowo-kosztorysowej bę-
dzie obejmował co najmniej wykonanie:
•	 Modernizacji	 części	 mechanicznej	 oczysz-

czalni – wykonania nowego węzła sitopia-
skownika.

•	 Modernizacji	 układu	 tłocznego	 z	 wykona-

niem nowej komory rozdziału ścieków.
•	 Modernizacji	 i	 rozbudowy	 reaktora	 biolo-

gicznego (pod kątem dostosowania do ilości 
i składu ścieków - na bazie bilansu ścieków).

•	 Wykonania	 nowego	 osadnika	 wtórnego	
z pompownią recyrkulacji i osadu nadmier-
nego.

•	 Wykonania	nowej	stacji	dmuchaw.
•	 Renowacji	zagęszczacza	grawitacyjnego.
•	 Wykonania	 zbiornika	magazynowania	 osa-

du.
•	 Wykonania	węzła	odwadniania	osadu	i	pro-

dukcji nawozów.
•	 Wymiany	 systemu	 AKPiA	 i	 elektroenerge-

tycznego oraz elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy powyżej 40 kW.

 Wykonana inwestycja ma doprowadzić do 
powstania projektu kompletnej i zdolnej do 
funkcjonowania oczyszczalni, z pełnym ciągiem 
oczyszczania ścieków, obróbki osadów, produkcji 
granulatu - nawozu wapnowego oraz zapleczem, 
bez konieczności wykonywania żadnych prac ani 
robót dodatkowych.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020.

Nowe wiaty przystankowe

Na terenie gminy systematycznie wymieniane są 
wiaty przystankowe. W ostatnim czasie sześć no-
wych pojawiło się na ul. Warszawskiej, Berezów, 
Bugaj oraz w Ostojowie. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł 29.861,94 zł.

Poprzednie konstrukcje zostały zdemontowane, 
a w ich miejscu stanęły kompletnie wyposażone 
przystanki z tabliczkami na rozkład jazdy, znakami 
przystanku, koszami na śmieci i ławkami dla pasa-
żerów.

Umowa na projekt modernizacji miejskiej oczyszczalni podpisana

ZGK ponownie doposażony

Koleżance
Danucie Rokita

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmieci Siostry

Ś.P. Sabiny Pająk
składa

Zarząd Oddziału 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 

w Suchedniowie
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PółMetek kadencji

Szanowni Państwo! 
Na półmetku czteroletniej kadencji samorzą-

du lokalnego i kadencji burmistrza, warto pod-
jąć próbę podsumowania kilku najważniejszych  
obszarów charakteryzujących kondycję Miasta 
i Gminy Suchedniów na początku 2016 roku:
•	 zadłużenie	w	stosunku	do	dochodów	gminy	

ogółem na koniec roku 2016 wyniosło 36,72 
%, co oznacza spadek zadłużenia o ponad 
21 pkt. procentowych (na koniec 2015 r. wy-
nosiło 58,20  %); zadłużenie spadło z 14,55 
mln zł do 13,85 mln zł;

•	 2,8	mln	złotych	zyskała	Gmina	Suchedniów	
dzięki zwiększeniu dofinansowania dwóch 
projektów zrealizowanych ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO WŚ 2007-2013 na  
rozbudowę Suchedniowskiego Ośrodka Kul-
tury KUŹNICA oraz budowę osiedla JASNA I  
i JASNA II;

•	 ponad	 679	 tysięcy	 złotych	 Gmina	 Suched-
niów uzyskała z tzw. białych  certyfikatów
-świadectw efektywności energetycznej za 
przedsięwzięcia o najwyższej efektywności 
energetycznej. 

W roku 2016 sfinalizowano i przyjęto uchwa-
łą Rady Miejskiej trzy dokumenty strategiczne 
stanowiące  formalną podstawę do ubiegania się 
o dofinansowanie projektów ze środków Unii Eu-
ropejskiej, tj: 
•	 Strategię	Rozwoju	Miasta	 i	Gminy	Suched-

niów na lata 2016-2026,
•	 Program	 Rewitalizacji	 Miasta	 i	 Gminy	 Su-

chedniów na lata 2016-2023 - w 90% dofi-
nansowany ze środków UE w ramach Fun-
duszu Spójności Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020,

•	 Program	 Gospodarki	 Niskoemisyjnej,	 Stra-
tegia Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów 
na lata 2016-2026 - w 79% dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.  

 Dużo lepsza sytuacja finansowa Gminy po-
zwoliła na realizację wielu zadań inwesty-
cyjnych:

•	 zakończono	budowę	oświetlenia	ulicznego	
w ulicy Stokowiec na odcinku od skrzyżowa-
nia z ulicą Langiewicza do wysokości ulicy 
Poziomkowej oraz po zachodniej stronie to-

Podsumowanie roku 2016 burmistrza i samorządu
rów kolejowych;  

•	 zakończono	 budowę	 chodnika	w	 ulicy	 Ko-
ściuszki;

•	 wykonane	 zostały	 remonty	 nawierzchni	
asfaltowych na ulicach: Kieleckiej, Koszy-
kowej, Placowej, Leśnej, Kościuszki, Da-
widowicza, Stokowiec, Powstańców oraz 
Sportowej, 

•	 wykonana	została	nawierzchnia	jezdni,	par-
king i chodnik z kostki brukowej w ulicy Bu-
gaj – Telegraf; 

•	 sfinalizowano	 przebudowę	 i	 remont	 ulic	
Gajzlera i Kościelnej wraz przebudową in-
frastruktury komunalnej; zadanie zreali-
zowano z udziałem dotacji w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

•	 zakończono	inwestycję	polegającą	na	budo-
wie kanalizacji w ul. Cmentarnej wraz z re-
montem jezdni i chodnika; 

•	 wykonano	 przebudowę	mostu	w	 ulicy	 Że-
romskiego; inwestycja została sfinansowa-
na z budżetu powiatu skarżyskiego oraz re-
zerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;

•	 zakończono	 montaż	 dziewięciu	 nowych	
wiat przystankowych z tabliczkami na roz-
kład jazdy, znakami przystanku, koszami 
na śmieci i ławkami dla pasażerów, przy 
ulicach Warszawskiej, Berezów, Bugaj oraz 
w Mostkach i Ostojowie; 

•	 wykonano	 remont	 chodnika	 w	 ulicy	 Da-
widowicza z udziałem środków z budże-
tu Gminy;

•	 wykonano	remont	chodnika	w	ulicy	Langie-
wicza z udziałem środków z budżetu Gminy;

•	 wykonana	 została	 renowacja	 betonowego	
kanału deszczowego na parkingu pomiędzy 
budynkiem Urzędu Miasta a Biedronką, któ-
ra zlikwidowała istniejące od lat zastoisko 
wodne; 

•	 w	 ramach	 programu	 Innowacyjna gmina,  
w Suchedniowie zainstalowano Paczko-
mat InPost;

•	 pozyskano	 dotację	 5,5	 miliona	 złotych	 ze	
środków UE EFRR ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na 
budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Cmentarnej (etap zakończony), Jodłowej, 

Berezów, Koszykowej, wymianę wodociągu 
azbestowego w ul. Koszykowej oraz kanali-
zację w ulicy Żeromskiego; 

•	 pozyskano	 dotację	 4,5	 miliona	 złotych	 ze	
środków UE EFRR ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 
przebudowę oczyszczalni ścieków w zakre-
sie gospodarki osadowej, której celem jest 
wprowadzenie procesu polegającego na 
przetworzeniu osadu z oczyszczalni ścieków 
w stały, sterylny i suchy produkt;

•	 na	 terenie	 Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekreacji	 za-
kończono budowę 4-pokojowego domku 
letniskowego z 14 miejscami  noclegowych  
i z pełnym węzłem sanitarnym. Ponadto za-
kupiono maszynę do czyszczenia parkietu 
oraz doposażono halę sportową;

•	 Zakład	 Gospodarki	 Komunalnej	 w	 Suche-
dniowie został wyposażony w nową mi-
nikoparkę japońskiej firmy YANMAR SV18, 
oraz nowy, 7-osobowy samochód marki Re-
nault Master;

•	 kino	 SOK	 Kuźnica w Suchedniowie zostało 
wyposażone w nowy projektor w technolo-
gii 4K/3D; zakup sprzętu został dofinanso-
wany z  funduszy Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej; 

•	 zakończył	 się	 remont	 w	 Urzędzie	 Miasta	
i Gminy obejmujący korytarz II piętra oraz 
klatkę schodową; 

•	 zakupiony	 został	 nowy	 ekologiczny	 samo-
chód służbowy marki Toyota - Auris Hybrid;

W celu zaangażowania mieszkańców w proce-
sy planowania rozwoju Gminy, w 2016 r. powo-
łane zostały zespoły robocze, w skład których 
włączeni zostali przedstawiciele społeczności lo-
kalnej, w tym: 
•	 Zespół		ds.	Strategii	Rozwoju	Miasta	i	Gminy	

Suchedniów na lata 2016–2026;
•	 Zespół	 ds.	 Programu	 Rewitalizacji	 Miasta	

i Gminy Suchedniów na lata 2016–2026;
•	 Zespół	ds.	organizacji	obchodów	jubileuszu	
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PółMetek kadencji - W saMorządzie
55-lecia nadania praw miejskich miastu  
Suchedniów,

•	 Komisja	Konkursowa	w	konkursie	na	opra-
cowanie logo i hasła promującego Miasto 
i Gminę Suchedniów. 

W obszarze kultury i dziedzictwa narodowe-
go, oraz edukacji również osiągnięte zostały wy-
mierne efekty:
•	 po	 trzyletniej	 przerwie	 wznowiona	 zosta-

ła działalność Kina Kuźnica, które zostało 
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
w technologii 4K/3D, 

•	 w	 SOK	 Kuźnica powstał Teatr Bulwarowy 
Kuźnica, jesienią 2016 r. miały miejsce dwie 
premiery teatru;

•	 Stowarzyszenie	 Grupa	 Inicjatywna	 POD	
PRĄD we współpracy z Urzędem Miasta wy-
dało publikację pn. Zeszyty suchedniowskie. 
Historia nr 1/2016 – pierwsze  wydawnictwo 
cykliczne o charakterze popularno – nauko-
wym w Gminie Suchedniów;

•	 rozpoczęły	się	prace	nad	Monografią	Suche-
dniowa, która zostanie opracowana do koń-
ca 2018 roku przez  sześcioosobowy zespół 
autorski, w skład którego wchodzą history-
cy z tytułami naukowymi;

•	 realizowany	 jest	 projekt	 pn.	 Kompetencje 
kluczowe szansą na sukces obejmujący m.in. 
dodatkowe zajęcia z matematyki, języka 
angielskiego, zajęcia przyrodnicze meto-
dą eksperymentu, warsztaty z przedsię-
biorczości dla uczniów z suchedniowskiego 
gimnazjum. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Tak oto w telegraficznym skrócie wyglądał rok 
2016 w naszym mieście. Do zrobienia jest wciąż 
bardzo wiele, ale - jak powiedział Henry Ford - 
patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zro-
bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w któ-
rym nie ma rzeczy niemożliwych.  

Życzę Państwu wspaniałych i ambitnych celów 
na rok 2017, a także energii i odwagi w ich reali-
zacji. Niech każdy z 365 dni nowego roku będzie 
kolejnym etapem w realizacji Państwa osobi-
stych planów, a także kolejnym etapem w budo-
waniu Suchedniowa, o jakim marzy każdy z nas.

Cezary Błach

Nowe władze LGD
W dniu 19 stycznia 2017 roku w Centrum Edu-

kacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W I części porządek obrad obejmował przed-
stawienie sprawozdań z działalności Zarządu, 
Rady oraz Komisji Rewizyjnej w okresie 2014 – 
2016 i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi Stowarzyszenia w kadencji 2014 – 2016.

W II części przyjęto uchwały w sprawie wyboru 
członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej 
w kadencji 2017-2019.

Gminę Suchedniów reprezentować będą na-
stępujące osoby: w Zarządzie - Damian Orze-
chowski - reprezentujący sektor mieszkańców, 
w Radzie - Karolina Gałczyńska-Szymczyk - 
reprezentująca sektor publiczny oraz Piotr Ziół-
kowski - reprezentujący sektor prywatny, zaś 
w Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Włodarczyk 
- Mazurek - reprezentująca sektor publiczny 

Informacje  o naborach wniosków  ogłaszanych 
przez  LGD Wokół Łysej Góry można znaleźć na 
stronie http://www.wokollysejgory.pl

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecz-
nej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
kadencji 2016-2020 odbyło się w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach. 

Nominacje nowym członkom rady wręczyła 
Teresa Śliwa z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej UMWŚ. Wśród członków rady znalazła 
się radna rady miejskiej Lidia Frątczak oraz su-
chedniowianin Mariusz Pasek - zastępca dyrek-
tora Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Siedmiooso-
bowa rada powołana została na 4 
lata. W wyniku naboru kandyda-
tów do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego 
wpłynęło 46 zgłoszeń, spośród 
których wybrano siedem osób.

Do zadań rady należy m.in.: in-
spirowanie przedsięwzięć zmie-

Lidia Frątczak i Mariusz Pasek w składzie rady  
ds. niepełnosprawnych

rzających do integracji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opi-
niowanie projektów wojewódzkich programów 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
projektów uchwał i programów przyjmowanych 
przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 
pod kątem ich skutków dla osób niepełnospraw-
nych.

Na ostatniej sesji rady miejskiej odbytej  
29 grudnia gratulacje radnej z wyboru złożył bur-
mistrz Cezary Błach.  

(jaki)
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Mamy budżet na 2017 rok
Na ostatniej w minionym roku sesji rady miej-

skiej, odbytej 29 grudnia, rada miejska – przy 
jednym głosie przeciwnym – uchwaliła budżet 
na rok 2017. Dochody budżetu zaplanowano 
w wysokości 36.949.429,50 zł, (z tego: docho-
dy bieżące - 34.987.759,50 zł, dochody mająt-
kowe - 1.961.670,00 zł), zaś wydatki w wyso-
kości 37.629.429,50 zł, z tego: wydatki bieżące 
- 33.536.997,84 zł oraz wydatki majątkowe (inwe-
stycyjne) 4.092.431,66 zł – to najwięcej nie tylko 
ze wszystkim gmin w powiecie (tyle w przybliże-
niu wydadzą razem Bliżyn i Skarżysko Kościelne), 
ale i samego powiatu!

W pierwszej części sesji – po przyjęciu porząd-
ku obrad – o głos poprosił starosta skarżyski Je-
rzy Żmijewski, który na początek poinformował 
iż powiat uzyskał zgodę kolei na dobudowanie 
fragmentu chodnika po lewej stronie ul. Langie-
wicza od torów. W 2017 roku powiat chce dokoń-
czyć budowę chodnika w Mostkach oraz opraco-
wać projekt budowy chodnika na ul. Zagórskiej. 

Później Ewa Antosik zwróciła uwagę na nie-
chlujny wywóz śmieci (resztki pozostają zarówno 
przy jak i w koszach) oraz pytała o komunalizację 
ul. Harcerskiej i Partyzantów, zaś Eugeniusz Ze-
gadło podziękował za montaż wiat przystanko-
wych.

W dalszej części Krzysztof Ślęzak podzięko-
wał staroście za uwzględnienie jego wniosków 
dotyczących remontowanego chodnika na ul. 
Langiewicza (radny zgłaszał wcześniej m.in. nie-
prawidłowy montaż osadników w studzienkach) 

oraz prosił o dalsze prace w roku 2017 przy tej in-
westycji. 

Marian Leski podziękował za inwestycję 
w rejonie cmentarza i koło Piekarni Telegraf z jed-
noczesną sugestią, aby wiosną 2017 roku wyko-
nać tam drobne poprawki. Z kolei Waldemar 
Krogulec dziękował staroście za uwzględnienie 
do realizacji przez powiat w 2017 roku budowy 
chodnika w Mostkach. 

Później o głos poprosił burmistrz Cezary 
Błach, który wyjaśnił, że od 1 stycznia wywo-
zem śmieci zajmie się nowa firma Andrzeja Po-
gorzelskiego. Ul. Cmentarna objęta jest 5.letnią 
gwarancją i poprawki wykonane zostaną wiosną. 
Gmina zamontowała 6 przystanków – 3 na ul. 
Warszawskiej, 1 na ul. Berezów oraz 2 większe – 
przy SP w Ostojowie i koło przejazdu kolejowego 
na ul. Bugaj. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na 2016 rok oraz przyjęli gmin-
ne programy profilaktyki antyalkoholowej i an-
tynarkotykowej na 2017 rok, zaś skarbnik gminy 
Urszula Nowak zapoznała radnych z projektem 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-
2038 oraz opinią RIO w sprawie tej uchwały. 

Zastrzeżenia zgłosił K. Ślęzak, który stwier-
dził, że na 2016 roku w budżecie zaplanowano 
5 tys. zł na opracowanie koncepcji kanalizacji ul. 

Langiewicza, w roku planuje się nieco ponad 6 
tys. zł. –Czy jest to tylko przepisane? Nie widzę 
woli burmistrza do realizacji tego zadania. Do do-
finansowania unijnego nie złożono też wniosku 
o kanalizację Mostek, a tam mieszkańcy na doku-
mentację wydali 100 tys. zł., podobnie jak projek-
tem rozbudowy SP 1, który kosztował 200 tys. zł 
– argumentował radny. Odpowiadając burmistrz 
powiedział, że WPF jest zbiorem zamierzeń, póź-
niej są one precyzowane i idą do realizacji w pew-
nej kolejności. Teraz będą realizowane inwestycje 
kanalizacyjne, w które poprzez społeczne komi-
tety zaangażowali się mieszkańcy. Zaś Walde-
mar Krogulec wyraził żal do poprzednich władz 
gminy, że kanalizację w Mostkach planowali bez 
zabezpieczenia finansowego. –Rozgoryczenie 
mieszkańców jest wielkie, bo za ich pieniądze 
powstał projekt, bez zabezpieczenia pieniędzy – 
dodał.

W dalszej części projekt budżetu i opinię RIO 
w sprawie projektu uchwały budżetowej przed-
stawił burmistrz Cezary Błach. 

Radni zgłosili też swe propozycje. K. Ślęzak 
wnioskował o zdjęcie z wykupu gruntów 30.000 
złotych i przeznaczenie tej sumy na doświetle-
nie ul. Granicznej. Z kolei komisja budżetowa na 
wniosek radnej Ewy Gałczyńskiej wnioskowała 
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o zdjęcie kwoty 25.000 zł z remontu mostu koło 
startego młyna na Berezowie i przeznaczenia tej 
kwoty na remont ul. osiedlowej od ul. Dawido-
wicza. Protestował Eugeniusz Zegadło argu-
mentując, że w 2016 roku własnym sumptem ten 
most został częściowo wyremontowany, ale na-
dal zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 
Ostatecznie radni oba wnioski odrzucili.

Po przyjęciu budżet burmistrz podziękował za 
wynik głosowania dodając, że dyskusja dzisiejsza 
była niepotrzebna, gdyż za 2016 rok budżet bę-
dzie miał nadwyżkę, które będzie można w trak-
cie roku przeznaczyć na proponowane inwesty-
cje.

Najważniejsze dla życia mieszkańców miasta 
są inwestycje. Inwestycje wieloletnie zaplanowa-
ne do częściowej realizacji w roku 2017 za kwotę 
3.351.200 zł to (planowana kwota do poniesienia 
w 2017 roku):

-  budowa kanalizacji ul. Koszykowej i Berezów – 
445.050 zł,

-  budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żeromskiego 
– 100.000 zł,

-  budowa kanalizacji Langiewicza, Jarzębinowej 
i Słonecznej – 6150 zł,

-  przebudowa oczyszczalni ścieków w Suche-
dniowie – 50.000 zł,

-  przebudowa ul. Powstańców oraz ul. Krótkiej, 
Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z prze-
budową infrastruktury – I etap rewitalizacji – 
500.000 zł,

-  rozbudowa i przebudowa wraz zagospodaro-
waniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szere-
gów – 1.000.000 zł,

-  termomodernizacja budynku szkoły przy ul. 
Szarych Szeregów – 400.000 zł,

-  zagospodarowanie terenu parku wraz z pro-

Policjanci podsumowali rok
24 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji 

w Skarżysku- Kamiennej odbyła się narada rocz-
na podsumowująca pracę skarżyskich policjan-
tów za 2016 rok. Uczestniczył w nim burmistrz 
Cezary Błach.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku 
Pierwszemu Zastępcy Komendanta  Wojewódz-
kiego Policji w Kielcach insp. Arturowi Bielec-
kiemu przez Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Ka-
miennej podinsp. Krzysztofa Leśniewskiego. 
W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Po-
wiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. 

menadą oraz z zagospodarowaniem – II etap 
rewitalizacji – 50.000 zł,

-  dokumentacja projektowa zadania Rozbudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 751 na terenie Gmi-
ny Suchedniów – 200.000 zł,

-  przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna – 
600.000 zł.
Inwestycje roczne w 2017 roku (łączne nakłady 

to 741.231,66 zł):
-  budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sze-

rokiej i modernizacja sieci w ul. Pasternik – 
70.000 zł,

-  przebudowa drogi gminnej przy CKI w Mich-
niowie (Fundusz Sołecki) – 39.193 zł,

-  zakup przystanków – 20.000 zł,
-  przebudowa ul. Szerokiej i Stokowiec wraz z in-

frastrukturą – 100.000 zł,
-  budowa chodnika przy ul. Sportowej – 

100.000 zł,
-  wykup gruntów – 300.000 zł,
-  modernizacja budynku OSP w Ostojowie – wy-

miana c.o. (Fundusz Sołecki) – 23.747 zł,
-  termomodernizacja budynku przychodni przy 

ul. E. Peck – 12.300 zł,
-  zakup pomp – 20.000 zł,
-  oświetlenie ul. Wrzosowej – 55.000 zł.

Jacenty Kita

Tomasz Śliwiński, który na wstępie przywitał 
zaproszonych gości. 

W głównej części spotkania Komendant Po-
wiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. 
Tomasz Śliwiński szczegółowo omówił pracę 
podległych mu policjantów w obszarze służby 
kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. Ko-
mendant Śliwiński zwrócił uwagę na liczbę 
przestępstw w powiecie, która na przestrzeni 
lat stale się zmniejsza (2015 r. – 1538, 2016 r. – 
1403) oraz na rosnącą wykrywalność, która w od-
niesieniu do ogólnej liczby przestępstw w 2016 
roku wyniosła aż 75 %.  W ocenie komendan-
ta niepokojącym trendem w minionym roku był 
wzrost liczby wypadków drogowych oraz ofiar 
śmiertelnych. W zdarzeniach drogowych zginę-
ło wówczas 5 osób. Szef skarżyskich policjantów 
podkreślił, iż podniesienie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym będzie jednym z głównym priory-
tetów funkcjonariuszy na obecny rok.

Komendant Śliwiński na koniec wystąpienia 
podziękował wszystkim służbom i podmiotom, 
które dzięki wspólnie podejmowanym działa-
niom przyczyniają się do poprawy bezpieczeń-
stwa w powiecie skarżyskim. Swe podziękowania 

skierował również do funkcjonariuszy oraz pra-
cowników cywilnych komendy podkreślając, że 
bez zaangażowania  tych osób, nie byłoby moż-
liwe uzyskanie tak dobrych wyników.

Odprawę podsumował Pierwszy Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach 
insp. Artur Bielecki. W swym wystąpieniu na-
wiązał także do aspektu uspołeczniania działań 
policji, podkreślając istotę i wagę komponentów 
takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, aplikacja Moja Komenda czy program Dziel-
nicowi bliżej nas. 

Opracowane na podstawie: http://www.ska-
rzysko-kamienna.swietokrzyska.policja.gov.pl/
tsk/dzialania-policji/aktualnosci/20121,Policjanci
-podsumowali-rok.html
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Najpierw Jerzy Żmijewski poinformował 
o działaniach zarządu powiatu w minionych la-
tach związanych m.in. z restrukturyzacją zadłu-
żenia oraz działaniami naprawczymi w szpitalu. 

Wiele miejsca poświęcił zrealizowanym i pla-
nowanym inwestycjom. Powiat wykonał bowiem 
sześć znaczących inwestycji drogowych za blisko 
6,5 mln zł na terenie gmin. Podkreślił, iż było to 
możliwe między innymi dlatego, że gminy doło-
żyły do tych inwestycji swoje środki budżetowe. 
Powiat pozyskał także na ten cel środki z budże-
tu państwa, od Wojewody Świętokrzyskiego oraz 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Między 
innymi przebudowano ul. Szydłowiecką oraz ul. 
Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej 
do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej 
i budową małego ronda, przebudowano ul. 1-go 
Maja i ul. Rycerską w Skarżysku-Kamiennej, prze-
budowano także drogę powiatową Mroczków 
- Rędocin w gminie Bliżyn, rozbudowano most 
w ciągu ul. Żeromskiego w Suchedniowie oraz 
przebudowano chodnik na ul. Langiewicza, rów-
nież w Suchedniowie. Uregulowano także stan 
prawny wszystkich dróg powiatowych na terenie 
Skarżyska. Starosta mówił także o planowanych 
przedsięwzięciach na kolejny rok.   

Na koniec składano sobie wzajemne życzenia 
dzieląc się opłatkiem. 

Jacenty Kita

W GMinie i okolicy

We wtorek 20 grudnia z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia w Komendzie Powiato-
wej Policji, Szpitalu Powiatowym oraz Starostwie 
Powiatowym odbyły się spotkania opłatkowe. 
Brali w nich udział nasi włodarze.

Spotkanie z policjantami
Spotkanie z policjantami rozpoczęło się od 

przywitania wszystkich zebranych gości oraz 
wspólnego odśpiewania kolędy. Następnie głos 
zabrał Komendant Powiatowy Policji w Skarży-
sku- Kamiennej  insp. Tomasz Śliwiński. 

Szef skarżyskich policjantów podziękował 
wszystkim pracownikom za dotychczasową pra-
cę, składając jednocześnie najlepsze życzenia 
świąteczne i noworoczne. Do życzeń dołączył się 
również Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, 
który przekazał na ręce komendanta świąteczną 
choinkę. Wspólną modlitwę poprowadził ks. Ra-
fał Widuliński. Później uczestnicy spotkania po-
dzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie 
świąteczne życzenia. Wśród obecnych był zastęp-
ca burmistrza Dariusz Miernik.

Życzenia i podziękowania w szpitalu
20 grudnia władze samorządowe powiatu, 

włodarze wszystkich gmin oraz dyrekcja szpitala 
powiatowego spotkali się z jego pracownikami na 
spotkaniu wigilijnym.

Na początku dyrektor szpitala Leszek Le-
piarz podziękował samorządowcom ze wszyst-
kich gminy, które przekazały na rzecz szpitala po 
10.000 złotych. Pieniądze te zostały przeznaczo-
ne na zakup gastroskopu. 

Po złożeniu życzeń przez dyrekcję szpitala głos 
zabrał starosta Jerzy Żmijewski, który poinfor-
mował o działaniach podjętych w celu poprawy 

sytuacji finansowej szpitala i zwiększania jako-
ści świadczonych usług. Następnie w imieniu 
wszystkich samorządowców życzenia pracowni-
kom szpitala złożyła Marzena Piętak – prze-
wodnicząca Rady Gminy Skarżysko Kościelne. 
Nasz samorząd na spotkaniu reprezentowali bur-
mistrz Cezary Błach wraz ze swym zastępcą Da-
riuszem Miernikiem. 

Opłatek u starosty skarżyskiego
We wtorek 20 grudnia starosta skarżyski Jerzy 

Żmijewski na tradycyjne spotkanie opłatkowe za-
prosił samorządowców i dziennikarzy.

Przybyli na nie przedstawiciele lokalnych me-
diów oraz: wiceprezydent Skarżyska-Kamiennej 
Andrzej Brzeziński, burmistrz Suchedniowa 
Cezary Błach, wójtowie: Bliżyna Mariusz Wa-
lachnia, Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woź-
niak i Łącznej Romuald Kowaliński, a także 
w komplecie członkowie zarządu oraz sekretarz 
i skarbnik powiatu.

PUP na 2017 rok to ponad 20 mln zł, o 3 mln wię-
cej aniżeli w 2016 roku), zaś Paweł Lunek z WUP 

w Kielcach na temat Krajowego Funduszu Szko-
leniowego.

(jaki)

16 stycznia w suchedniowskiej Kuźnicy odbyło 
się spotkanie konsultacyjne pod tytułem Współ-
pracuj z nami – rozwijaj swoją firmę zorganizowa-
ne przez PUP w Skarżysku-Kamiennej oraz suche-
dniowski magistrat.

Przybyłych – niestety niezbyt licznych – 
przedsiębiorców powitał dyrektor skarżyskiego 
urzędu pracy Roman Białek, słowa zagajenia 
do zebranych skierowali starosta Jerzy Żmijew-
ski i burmistrz Cezary Błach. Później Michał 
Skórski mówił o aktualnej sytuacji na rynku pra-
cy w powiecie i gminie Suchedniów, Elżbieta 
Niewczas na temat form wsparcia dla przedsię-
biorców w 2017 roku (a są one znaczne – budżet 

Przedświąteczne spotkania opłatkowe w powiecie

Spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców
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W minionym tygodniu do suchedniowskiego 
przedszkola samorządowego oraz najmłodszych 
uczniów klas szkół podstawowych dotarli dziel-
nicowi asp. sztab. Krzysztof Berus oraz mł. 
asp. Mariusz Kamiński, którzy przeprowadzili 
z dzieciakami pogadanki na temat bezpiecznych 
zachowań podczas rozpoczętych właśnie ferii zi-
mowych. Dzieciaki dowiedziały się m.in. na te-

Bezpieczniejsze ferie z policjantami i odblaskami

mat bezpiecznego korzystania ze stoków narciar-
skich, lodowiska, prawidłowego organizowania 
kuligów oraz bezpiecznego zachowania na dro-
dze.

Podczas tych spotkań, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków, bur-
mistrz Cezary Błach obdarował ich elementami 
odblaskowymi poprawiającymi ich widoczność 
na drodze.      (jaki)

III Orszak Trzech Króli  
przeszedł ulicami miasta

6 stycznia obchodziliśmy Święto Objawienia 
Pańskiego. Na tę okoliczność ulicami miasta prze-
szedł III Orszak Trzech Króli. Mroźna aura sprawiła, iż 
tym razem był on nieco mniej liczny, aniżeli w po-
przednich latach.

Orszak wyruszył sprzed stacji paliw, gdzie naj-
pierw modlitwę odmówił ks. Wojciech Marchew-
ka, następnie jego uczestnicy przeszli do kościoła 
parafialnego. Na czele orszaku  szli Trzej Królowie 
oraz Rycerze Kolumba, którzy byli organizatorami 
marszu, a także mieszkańcy miasta, w tym m.in. 
ks. proboszcz Marek Migocki, poseł Maria Zuba, 
przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Sty-

czeń. W świątyni królowie oddali pokłon Nowo 
Narodzonemu, później wspólnie śpiewano kolędy 
i pastorałki.       (jaki)

Czas świątecznych spotkań
Magia Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła 

nam nie tylko w grudniu, ale przeniosła się rów-
nież na pierwsze dni nowego 2017 roku.

W świetlicy środowiskowej Caritas z jej pod-
opiecznymi spotkali się ks. Łukasz Kutera, któ-
ry odmówił modlitwę, burmistrz Cezary Błach, 
prezes oddziału parafialnego Caritas Agata 
Kuźdub, Rycerze Kolumba oraz wolontariusze 
pomagający na codzień wychowawcy w prowa-
dzeniu zajęć z dziećmi.

Świąteczne spotkanie Rycerzy Kolumba w dniu 
14 stycznia rozpoczęło się Mszą św., którą odpra-

wił kapelan stowarzyszenia ks. Wojciech Mar-
chewka. 

Następnie w siedzibie Rycerzy w Domu Kultury 
Chrześcijańskiej odbyło się spotkanie świąteczno

-opłatkowe, w którym uczestniczyli m.in. poseł 
Maria Zuba, burmistrz Cezary Błach składając 
zebranym życzenia, do których dołączyli również 
ks. kapelan oraz lider stowarzyszenia Tadeusz 
Barański.      (jaki)
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Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybu-
chu Powstania Styczniowego w naszym regionie 
na stałe wpisały się już w ciąg uroczystości zor-
ganizowanych przez Związek Strzelecki Strzelec 
oraz Urzędy Miast i Gmin: Szydłowiec, Suched-
niów, Bodzentyn, Wąchock oraz samorząd Skar-
żyska Kościelnego.

20 stycznia w Szydłowcu rozpoczęły central-
ne obchody tej doniosłej w życiu naszego naro-
du rocznicy. Rozpoczęły się one o 13.00 na Ryn-
ku Wielkim w Szydłowcu, po złożeniu wiązanek 

kwiatów pod tablicą pamiątkową nastąpił prze-
marsz do miejscowej fary, w której dziekan ks. 
kan. Adam Radzimirski odprawił Mszę św. 
w intencji Powstańców i Ojczyzny. 

W dalszej części obchodów delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod tablicą ks. Aleksandra 
Malanowicza, uczestnika powstania, na mogi-

le powstańczej na cmentarzu parafialnym oraz 
przy kapliczce.

Na koniec obejrzeliśmy spektakl poetycko-mu-
zyczny pn. Godzina spisku w wykonaniu Teatru 
Poezji i Muzyki U Radziwiłła pod kierunkiem Sła-
wy Lorenc-Hanusz na scenie szydłowieckie-
go zamku.

Samorząd Suchedniowa podczas obchodów 
na ziemi szydłowieckiej reprezentowali bur-
mistrz Cezary Błach, sekretarz miasta Ewa Ka-
niewska i wiceprzewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec. Wśród gości byli też wice-

wojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, 
przedstawicielka Świętokrzyskiego Bractwa Kur-
kowego Maria Markiewicz, szef Strzelaca Da-
niel Woś oraz delegacje gmin będących organi-
zatorami obchodów.

Uroczystości w Suchedniowie rozpoczęły się 
w sobotę Mszą św. w kościele parafialnym, którą 
odprawił ks. Wojciech Marchewka.

Przed ołtarzem stanęły poczty sztandaro-
we organizacji strzeleckich, Gminy Suchedniów, 
kombatantów, szkół, Rycerzy Kolumba.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod 
Krzyż Powstańczy przy ul. Bodzentyńskiej, gdzie 
na komendę Daniela Wosia odśpiewany został 
Mazurek Dąbrowskiego, a meldunek o gotowo-
ści do rozpoczęcia uroczystości przyjął burmistrz  

Cezary Błach, który następnie powitał gości 
przybyłych do Suchedniowa. Wśród nich byli par-
lamentarzyści Maria Zuba i Krzysztof Lipiec, 
wicewojewoda Andrzej Bętkowski, delegacje 
z gmin będących współorganizatorem Central-
nych Obchodów. Przybyli przedstawiciele organi-
zacji strzeleckich.

Upamiętniliśmy bohaterów Powstania Styczniowego
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Po wystąpieniach zaproszonych odezwę Rządu 
Narodowego z 1863 roku odczytał Bogdan Ja-
worski, okolicznościowy wiersz recytował Mar-
cel Podniesiński, odczytano Apel poległych, na 

koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Po modlitwie do Bodzentyna wyruszył 24. 

Marsz Szlakiem Powstańców 1863 roku. Po odpo-
czynku w Michniowie maszerujący zatrzymali się 
we Wzdole Rządowym. W Zespole Szkół im. Od-
działu Armii Krajowej Wybranieccy obejrzeli Ja-
sełka przygotowane przez uczniów i wzięli udział 
w spotkaniu opłatkowym.

W Bodzentynie do strzeleckiej kolumny mar-
szowej dołączyły poczty sztandarowe, zaprosze-
ni goście, władze samorządowe, radni, mieszkań-
cy, członkowie grupy rekonstrukcji historycznej, 
w tym Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju.

Pochód pod narodowymi sztandarami prze-
szedł spod Urzędu Miasta i Gminy przez miasto 
udając się na Górny Rynek. Tutaj przeglądu od-
działów strzeleckich dokonał Komendant Mar-

szu starszy inspektor Daniel Woś. Podniosłym 
elementem obchodów był odczytany Apel Pole-
głych oraz salwa honorowa oddana przez Pułk 
Żuawów Śmierci. 

W Bodzentynie Gminę Suchedniów reprezen-
towali zastępca burmistrza Dariusz Miernik 
oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Łukasz 
Gałczyński, zaś Centralne Obchody zakończyły 
się w niedzielę w Wąchocku, gdzie obecna była 
przewodnicząca rady Małgorzata Styczeń i za-
stępca burmistrza Dariusz Miernik.

Jacenty Kita

Dzień Babci i Dziadka w SSP 
w Ostojowie

19 stycznia odbyła się w naszej szkole uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Przybyłych Gości witali uczniowie starszych 
klas, zapoznając z historią szkoły, salami lekcyj-
nymi, zwyczajami panującymi w szkole. Babcia 
i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu dziec-
ka, to drudzy rodzice, którzy mają więcej czasu 
i cierpliwości, dlatego do Święta uczniowie przy-

gotowali się z ogromnym zaangażowaniem i sta-
rannością, chcąc jak najlepiej uczcić święto uko-
chanych dziadków. 

Licznie przybyli goście zasiedli przy przy-
gotowanych dla nich stołach, ze wzruszeniem  
oglądali przygotowaną przez uczniów część ar-
tystyczną. Wszyscy z dumą i ogromnym wzru-
szeniem podziwiali wnuczęta, które poprzez 
występy wyraziły swoją miłość i szacunek. Dzie-
ci swoim dziadkom wręczyły własnoręcznie wy-
konane prezenty, a następnie zaprosili  babcie 
i dziadków na słodki poczęstunek, przygotowany 
przez rodziców naszych uczniów. 
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W dniu 15 stycznia 2017 r. w suchedniowskiej 
Kuźnicy odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy 
pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla za-
pewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że w tego-
rocznej edycji WOŚP, dzięki bezinteresownej po-
mocy osób, oraz hojności mieszkańców Gminy, 
Suchedniów zebrał kwotę 25.551,41 zł. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż powyższa suma bę-

Znów pięknie zagraliśmy. Padł kolejny rekord!

dzie wyższa, ponieważ wcześniej Bank Spółdziel-
czy wpłacił na konto WOŚP 1000 złotych, a Spół-
dzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości 150 zł. 
Łącznie Suchedniów zasili Fundację Jurka Owsia-
ka o kwotę 26.701,41 zł.

Od wczesnych godzin porannych 48. wolon-
tariuszy wyposażonych w finałowe puszki, ser-
duszka oraz identyfikatory prowadziło kwestę 
na terenie Suchedniowa, Ostojowa oraz Łącznej. 
Pragniemy wymienić wszystkich wolontariuszy 
z nazwiska i na ręce każdego z nich złożyć ser-
deczne podziękowania. Do grona 48. młodych, 
dzielnych ludzi, którzy działali w ramach Suche-
dniowskiego Sztabu WOŚP należą: Filip Obar-
ski, Anna Mirowska, Patrycja Radek, Amelia 
Kinsman, Zuzanna Chrząszcz, Milena Tsatu-
ryan, Urszula Markiewicz, Klaudia Breszko, 
Oliwia Karpińska, Paweł Kowalczyk, Karol 
Franczyk, Maja Błaszkiewicz, Natalia Le-
dwójcik, Katarzyna Król, Wiktoria Bogu-

siewicz, Jan Miernik, Zuzanna Serek, Izabe-
la Bolechowska, Natalia Chłopek, Klaudia 
Hutnikiewicz, Mateusz Grzela, Krzysztof 
Głuszek, Patrycja Przeworska, Katarzyna 
Michta, Julia Pająk, Kinga Kowalik, Mag-
dalena Fąfara, Małgorzata Dulęba, Błażej 
Turski, Anna Kazarjan, Alicja Sitarz, Kamila 
Frontczak, Wojciech Obarski, Norbert Soł-
kiewicz, Patrycja Gryz, Wiktoria Mądzik, 
Jan Figarski, Sandra Skarbek, Karina Ka-
zarjan, Olga Stando, Zuzanna Korus, Klau-
dia Wikło, Wiktoria Łakomiec, Aleksandra 
Szumielewicz, Wiktoria Miernik, Oliwia Si-
tarz, Szymon Turski, Katarzyna Łopacka. 
Najwięcej pieniędzy w puszce uzbierała Kinga 
Kowalik 1.328,19 zł.

Pragniemy również podziękować opiekunom 
wolontariuszy, którzy czuwali nad ich bezpie-
czeństwem oraz prawidłowym przebiegiem 
kwesty: Anita Sołkiewicz, Magdalena Mier-
nik, Agnieszka Łutczyk, Michał Wawrzeń-
czyk, Ewelina Bogus-Urbańczyk, Dominik 

Ziętkowski, Marek Gałczyński.
O bezpieczeństwo kwestujących wolontariu-

szy troszczyli się funkcjonariusze Komisariatu Po-
licji w Suchedniowie patrolując rejony, w których 
była prowadzona zbiórka. Ponadto, o ład i porzą-
dek zadbali również Strzelcy ze Związku Strze-
leckiego Strzelec w Suchedniowie, którzy okazali 
nieocenioną pomoc w trakcie imprezy, kwestując 
także na rzecz wielkiej orkiestry oraz odpalając fa-
jerwerki.

Finałowa impreza rozpoczęła się godz. 16.00 
w sali widowiskowej suchedniowskiej Kuźnicy , 
a poprowadziła ją Agnieszka Włodarczyk-Ma-
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zurek. Na początek Józef Lasota zaprezentował 
bardzo dwuznaczny wiersz pt: Czy dacie?. W im-
prezie wystąpiły barwne przedszkolaki z suche-
dniowskiego Przedszkola Samorządowego im. 
Jana Pawła II, a tuż po nich zaśpiewały dzieci 
z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Korpus Jodła 

w Łącznej. Podczas 25. Finału nie mogło także 
zabraknąć Suchedniowskiej Orkiestry Dętej pod 
batutą mjr Stefana Malinowskiego, orkiestra 
zaprezentowała część programu, który będzie 
nagrywany pod koniec stycznia. Również uda-
nie wystąpiła Formacja Taneczna AXIS prowa-
dzona przez Katarzynę Moskal. Pierwszy raz 
przed suchedniowską widownią zaprezentowała 
się grupa akrobatyczna, szlifująca swoje umiejęt-
ności na co dzień w Kuźnicy, pod kierunkiem za-
wodowego tancerza i choreografa Michała Ośki. 
Imprezę uświetniła swoim występem wokalistka 
Klaudia Tumulec, która wraz z pianistą Kubą 
Mariańczykiem i gitarzystą Piotrem Adam-
cem, zaprezentowała cztery znane hity muzyki 
rozrywkowej w swoich bardzo ciekawych aran-
żacjach.

Jak co roku głównym punktem imprezy sta-
nowiącej nieodzowny element każdego Finału 
WOŚP była aukcja fantów przekazanych przez 
mieszkańców Suchedniowa, którą poprowadził 
dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński. Wśród po-
nad 100 przedmiotów, które zostały zlicytowane 
znalazły się m.in. monety okolicznościowe ufun-

dowane przez Bank Spółdzielczy w Suchednio-
wie, torty ufundowane przez Zakład Cukierniczy 
Lazur, Piekarnię Moniki Kozłowskiej oraz Ze-
spół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suche-
dniowie, wina i nalewki domowej roboty przeka-
zane przez Józefa Lasotę, sprzęt AGD podarowany 
przez Sklep TELDOM Piotra Karbownika, kurt-
ki i bluzy z Maxolu, ręcznie wykonane z włóczki 
bałwanki, grzybki, gąski od Danuty Świerzew-
skiej, obraz autorstwa Jarosława Jędrzejskie-
go, który zlicytowany został za sumę 300 zło-
tych, podkoszulka Vive Kielce od Pawła Słomy, 
szlifierka od Stanisława Kowalczyka, zestawy 
książek Szymona Piasty, Stanisława Pają-
ka, odtwarzacz Blue Ray Sony od rodziny Gał-
ków oraz wiele, wiele innych rzeczy. W sumie 
z aukcji udało się uzyskać ponad 5.390,00 złotych. 
25. Finał Wielkiej Orkiestry zakończyło tradycyj-
nie światełko do nieba ufundowane przez suche-
dniowską Kuźnicę.

Ponadto w czasie finałowej imprezy działały 
sklepiki, w których można było nabyć m.in. pier-
niczki przygotowane przez Przedszkole Samorzą-
dowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie, ciast-
ka przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie oraz 
wziąć udział w kolejnej odsłonie suchedniow-
skich spotkań z Grami bez prądu, które zostały 
zorganizowane przez członków suchedniowskie-
go Stowarzyszenia Tygiel.

Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez 
wsparcia sponsorów, darczyńców oraz osób, któ-
re w różny sposób przyczyniły się do jej organi-
zacji.

Podziękowania kierujemy do: Banku Spół-
dzielczego w Suchedniowie, Spółdzielni 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suche-
dniowie, Zakładu Piekarniczo -Cukiernicze-
go LAZUR w Suchedniowie, Piekarni i Wy-
twórni Wyrobów Cukierniczych pani Moniki 
Kozłowskiej, Komisariatu Policji w Suche-
dniowie, Związku Strzeleckiego Strzelec 
w Suchedniowie, Firmy SamNET w Suche-
dniowie, Zespołu Szkół im. Henryka Sien-
kiewicza w Suchedniowie, Samorządowego 
Przedszkola im Jana Pawła II w Suchednio-
wie, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Kor-
pus Jodła w Łącznej, Sklepu TELDOM Piotr 
Karbownik, Firmy RENIX Rafał Kamiński, Sto-
warzyszenia Tygiel, Firmy Maxol, Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. Dziękujemy dyrekcji, 
pracownikom oraz instruktorom Suchedniow-
skiego Ośrodka Kultury Kuźnica: Andrzej Kar-
piński – dyrektor SOK Kuźnica, Maria Styczeń, 
Agnieszka Mazurek – Włodarczyk, Anna 
Świtek, Monika Pająk, Barbara Kwaśniew-
ska, Katarzyna Moskal, Stefan Malinowski 
oraz kierownik wydziału Strategii i Rozwoju Gmi-
ny Suchedniów Karolina Gałczyńska-Szym-
czyk wraz z rodziną. Za dokumentację fotogra-
ficzną imprezy dziękujemy Jacentemu Kicie oraz 
Sylwii Garbali. Zespołom artystycznym: Orkie-
strze Instrumentów Dętych pod batutą mjr Ste-
fana Malinowskiego, Formacji Tanecznej AXIS 
pod kierunkiem Katarzyny Moskal, oraz grupie 
akrobatycznej Michała Ośki. Wokalistce Klau-
dii Tumulec i muzykom Kubie Mariańczykowi 
i Piotrowi Adamcowi.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce 
Komisji, która przeprowadziła rozliczenie zebra-
nych pieniędzy: Maria Styczeń, Anita Sołkie-
wicz, Maciej Obarski.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomo-
gły w przygotowaniu i przeprowadzeniu fina-
łowej imprezy, wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali przedmioty do licytacji. Dziękujemy 
mieszkańcom miasta i gminy Suchedniów za hoj-
ność, dobre serca oraz chęć niesienia bezintere-
sownej pomocy.

Do zobaczenia za rok :)
Sie ma !!!!!

Za Suchedniowski Sztab WOŚP 
- Paweł Zubiński
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Minął miesiąc w przedszkolu
Warsztaty z Rodzicami Świąteczne 
pierniczki

W dniu 16 grudnia w ramach przygotowań 
do Świąt Bożego Narodzenia a także wzmac-
niania więzi rodzinnych oraz integracji środowi-
ska z przedszkolnym spotkaliśmy się z dziećmi 

i rodzicami na pieczeniu świątecznych pierników. 
Wspólne wyrabianie ciasta, wałkowanie z rodzi-
cami a następnie wykrawanie różnych kształtów 
to dopiero była zabawa. 

W szkołach

Jasełka opowiedziane kolędą
Czas świątecznych przygotowań wypełniony 

troską o najbliższych, planami wspólnego świę-
towania, celebrowania każdej chwili najdłuższej 
nocy, kiedy przychodzi do nas Bóg uczniowie SSP 
w Ostojowie ubogacili przedstawieniem Jasełek. 
Pismo Święte, opłatek, błogosławieństwo, ży-
czenia, wspólny stół, prezentacja znaczenia ele-

W karnawale same bale.....

Zgodnie z tradycją i przysłowiem w naszej 
szkole w dniu 14 stycznia odbyła się zabawa kar-
nawałowa dla klas 0-III.

Poprowadzili ją przedstawiciele Szkółki Tańca 
i Dobrych Manier. Przy modnych w tym sezonie 
przebojach bawili się nasi najmłodsi uczniowie. 
Prowadzący przeprowadzili mnóstwo konkur-
sów, potrafili zachęcić wszystkich do wspaniałej 
zabawy. Łącznik zapełnił się bajkowymi posta-

W czasie gdy  pierniczki pod czujnym okiem 
tatusiów nabierały złocistej barwy, my mogli-
śmy spędzić czas na wspólnej zabawie: Ubiera-
my choinkę, Jaki to prezent?. Gdy po przedszkolu 
unosił się aromat pieczonych pierników to poczu-
liśmy magię zbliżających się Świąt. Wiele radości 
i twórczej zabawy dostarczyło nam dekorowanie 
pierniczków różnokolorowymi lukrami, barwny-
mi posypkami, kolorowymi pisakami. Oczywiście 
trudno było się oprzeć słodkim cukiereczkom, lu-
krom i nie skosztować choćby odrobinki. Część 
słodkości została spakowana w małe torebeczki 
aby ozdobiły choinki i stoły wigilijne w domach 
dzieci a część została przekazana na świąteczny 
kiermasz. 

Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy ko-
lędę i poczuliśmy świąteczny, cudowny na-
strój. Dziękujemy Rodzicom  za zaangażowanie  
i wspólnie spędzony czas.

Ach! Co za noc! – przedstawienie jasełek
Tradycją naszego przedszkola jest przygoto-

wywanie co roku przez dzieci z najstarszych grup, 
pod opieką nauczycieli, spotkania wigilijnego. 

Na początku artyści zaprezentowali przedsta-
wienie jasełkowe pt:  „Ach! Co za noc!”. Licznie 
zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła 
przeżyć historie narodzin Jezusa. Grupa akto-
rów, aniołki, chór gwiazdek, pasterze, zwierzęta 

ciami. Królewny, księżniczki, rycerze, egzotycz-
ne zwierzątka pięknie prezentowały się w tańcu. 
Nikt nie podpierał ścian!

Niezawodna Rada Rodziców przygotowała dla 
wszystkich słodki poczęstunek.

Dyrekcja szkoły, dzieci i wychowawcy ser-
decznie dziękują Paniom: Iwonie Milaszkie-
wicz, Agnieszce Gryz, Monice Bator, Małgo-
rzacie Tumulec, Adzie Lisowskiej za pomoc 
w zorganizowaniu balu dla naszych najmłod-
szych uczniów.

Oczywiście do zobaczenia za rok na równie 
udanym balu.

i królowie – to wszystko złożyło się na niezwykły 
spektakl. Wśród tajemniczej, urokliwej scenerii 
dzieci z wielkim zaangażowaniem i oddaniem za-
prezentowały swoje umiejętności wokalne, recy-
tatorskie i taneczne. Wszyscy ulegli magii przed-
stawianych Jasełek i niejednej osobie zakręciła 
się łezka w oku. Całość przedstawienia przepla-
tana była kolędami i pastorałkami, tworzącymi 
ten niepowtarzalny klimat radości i refleksji nad 
Bożym Narodzeniem. 

Nie byłoby tego wspaniałego występu, gdyby 
nie zaangażowanie nauczycieli,  personelu przed-
szkola oraz rodziców. Z całego serca dziękujemy 
wszystkim za okazaną pomoc i obecność. 

Po obejrzeniu jasełek udaliśmy się do swo-
ich sal, aby dalej wspólnie świętować czas wi-
gilii. Nie obyło się oczywiście bez połamania się 
opłatkiem, złożenia sobie życzeń oraz tradycyj-
nych potraw wigilijnych. Takie podniosłe chwile 
utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwycza-
jów świątecznych.  Atmosfera była prawdziwie 
rodzinna i świąteczna.

Monika Kamionka

mentów dekoracji i obrzędowości Bożego Naro-
dzenia, kolędy, zapach świeżo pieczonego chleba 
i pierników uwieńczyła historia przyjścia Pana 
opowiedziana przez uczniów w Jasełkach. Ma-
ryja z Józefem, królowie, pasterze, aniołowie, 
czyli uczniowie reprezentujący wszystkie klasy 
dialogiem, śpiewem, tańcem przypomnieli ten 
niezwykły czas, kierując do narodzonego w ser-
cach Boga słowa modlitwy i prośby o błogosła-
wieństwo.

O Boże Dziecię, podnieś rączkę małą!
Błogosław dzieci z ich rodzicami,
aby to słowo, co ciałem się stało,
dziś zamieszkało między nami!
Jasełka przygotowane przez uczniów SSP 

w Ostojowie zostały także wystawione 6 stycznia 
w kościele parafialnym pw. Św. Alojzego Orione  
w Ostojowie.
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ANKIETA  
DOTYCZĄCA ODBIORU SPOŁECZNEGO GAZETY SUCHEDNIOWSKIEJ  

ORAZ OFICJALNEJ STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIOWIE  
  

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej lokalnych źródeł informacji: Gazety Suchedniowskiej oraz 
oficjalnego portalu informacyjnego www.suchedniow.pl. Informacje uzyskane od Państwa stanowić będą podstawę do 
wprowadzenia zmian mających na celu  dostosowanie  formy i treści tych mediów do  aktualnych potrzeb i oczekiwań 
Mieszkańców Suchedniowa.  
Formularz ankiety jest dostępny również na internetowej: www.suchedniow.pl  w zakładce ANKIETY.  
 
1. Skąd czerpie  Pani/ Pan informacje na temat życia lokalnej społeczności ?  
a. rozmowy z ludźmi  b. telewizja (która)……………… c. prasa lokalna (jakie tytuły)……………………… 
d. ogłoszenia parafialne  e. słupy i tablice ogłoszeniowe       f. internet (jakie strony)……………………………  
g.  inne – jakie …………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Które z tych  źródeł  jest najważniejsze? ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
GAZETA SUCHEDNIOWSKA  

 
2. Jak często czyta Pani/Pan „Gazetę Suchedniowską”  

a. czytam regularnie prawie każdy numer 
b. czytam od czasu do czasu  
c. czytam sporadycznie  

 
3. Ile osób razem z Panią/Panem czyta ten sam egzemplarz Gazety Suchedniowskiej ?  

Proszę podać liczbę osób ……………………… 
 

4. Proszę zaznaczyć, które tematy w Gazecie Suchedniowskiej najbardziej Pana/Panią interesują?  
(można podkreślić kilka odpowiedzi) 
 

1) SPRAWY SAMORZĄDU LOKALNEGO  
a. teksty/ wyjaśnienia Burmistrza  
b. relacje z Sesji Rady Miejskiej  
c. gospodarka i inwestycje w gminie 
d. budżet miasta i gminy 
e. ogłoszenia Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów  
 

3)  HISTORIA  
a. wspomnienia mieszkańców 
b. teksty dotyczące historii miasta i gminy   
c. ciekawostki i fotografie z archiwum 
d. inne …………………………………. 

2)   RELACJE Z WYDARZEŃ/ IMPREZ  
a. relacje z wydarzeń kulturalnych 
b. działalność lokalnych organizacji społecznych 
c. relacje ze szkół i przedszkoli 
d. rocznice i jubileusze 
e. relacje z wydarzeń religijnych  
 

4) ZAPROSZENIA/OGŁOSZENIA  
O NADCHODZĄCYCH WYDARZENIACH 
  
5)  SPORT LOKALNY  
 

5. Proszę dokończyć zdania:  
W  „Gazecie Suchedniowskiej”  jest za dużo…………..…………………………………………………………….. 
W  „Gazecie Suchedniowskiej”  jest za mało …………..………………………………………………………….…. 
W  „Gazecie Suchedniowskiej”  brakuje ……..…………..………………………………………………………… 
 
6. Która opinia na temat „Gazety Suchedniowskiej” jest według Pani/Pana prawdziwa? 
(można podkreślić tylko JEDNĄ odpowiedź) 
a. Gazeta Suchedniowska  jest potrzebna Mieszkańcom 
b. Gazeta Suchedniowska  musiałby się zmienić, żeby była potrzebna 
c. jest mi obojętne czy Gazeta Suchedniowska się ukazuje 
d. Gazeta Suchedniowska jest niepotrzebna bo ………………………………………………………………………... 
e. inne  (proszę wyrazić jednym zdaniem  swoją opinię) …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Jak Pani/Pan ocenia „Gazetę Suchedniowską” ? 
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne aspekty  poprzez wstawienie w odpowiednie miejsce znaku „X”, gdzie: 
1- oznacza - bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze.  
 

Kryterium oceny  OCENA 
1 2 3 4 5 

Aspekty  techniczne:  jakość papieru/druku/zdjęć        
Dobór/zakres tematyczny tekstów      
Zawartość merytoryczna – atrakcyjność /poziom merytoryczny  tekstów       
Funkcja informacyjna       
Grafika: przejrzystość, czytelność układu graficznego, rodzaj czcionki, 
rozmieszczenie tekstu/zdjęć itp.   

     

Unikalność treści w stosunku do innych gazet       
 

STRONA WWW.SUCHEDNIOW.PL 
 

8. Czy w celu uzyskania informacji korzysta Pani/Pan z oficjalnego portalu informacyjnego Urzędu 
www.suchedniow.pl? 

a) TAK   
b) NIE (przejdź do pytania nr 13) 

jeśli nie - proszę uzasadnić – dlaczego? ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Czy strona jest prosta i intuicyjna w użytkowaniu? 
a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) trudno powiedzieć d) raczej nie e) zdecydowanie nie 

uwagi ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Jak Pani/Pan ocenia czas odnalezienia informacji na stronie? 
a) szybki   b) zbyt długi 

uwagi ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Czy informacje na stronie www.suchedniow.pl są przydatne, wystarczające i zrozumiałe? 
a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) trudno powiedzieć d) raczej nie e) zdecydowanie nie 

uwagi…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

12. Jak ocenia Pani/Pan funkcję  informacyjną strony internetowej Urzędu? 
a) zdecydowanie dobrze b) raczej dobrze     c) trudno powiedzieć d) raczej źle e)  zdecydowanie źle 

uwagi ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13. Inne uwagi/sugestie/opinie dotyczące Gazety Suchedniowskiej oraz strony www.suchedniow.pl 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14. METRYCZKA (proszę podkreślić właściwe)  
Płeć 
 

Wiek  
 

Wykształcenie  
 

kobieta  
mężczyzna  
 

poniżej 18 roku życia               40-49 
18-29                                       50-60 
30-39                                         powyżej 60 roku życia 

podstawowe                 średnie 
zawodowe                    wyższe 
zasadnicze 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZWROT ANKIET 
Wypełnione ankiety należy zwrócić do dnia 31 marca 2017 r.  do Urzędu  Miasta i Gminy w Suchedniowie, SOK Kuźnica  lub   
Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchedniowie. 
Ankiety można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: rozwoj.strategia@suchedniow.pl,   lub przesłać pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów  
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nasze dziedzictWo

Trudna sytuacja na suchedniowskim rynku 
pracy, w ostatnich latach skutkowała dużą 
emigracją. Ale i dawniej w naszym mieście 
i jego okolicach nie było różowo, o czym do-
nosiły media w okresie międzywojennym.
Mimo dobrej koniunktury w latach 20-tych 
ubiegłego stulecia, nie starczało dla wszyst-
kich miejsc pracy. Szczególnie dotyczyło to 
należących do gminy suchedniowskiej wsi. 
Usiłowano więc organizować wyjazdy na ro-
boty sezonowe, jak się to wówczas określało 
- do Prus. Ale np. w kwietniu 1929 roku na 
50 wolnych miejsc, zgłosiło się ponad 300 
chętnych, szczególnie z Łącznej, Gozdu i Za-
lezianki.
Większość musiała odejść z przysłowio-
wym kwitkiem. Nie ma się więc co dziwić, 
że wielu mieszkańców Suchedniowa i oko-
lic, korzystało z nielegalnego przekraczania 
granicy w pow. częstochowskim, należącym 
wówczas do woj. kieleckiego.
(Nasz Suchedniów z 3 maja 2014)

IV

www.naszsuchedniow.blogspot.com

Suchedniowska emigracja

Utworzenie Domu Dziecka
W czasie okupacji i bezpośrednio po zakoń-
czeniu działań wojennych siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr Najświętszego Imienia Je-
zus zorganizowały cztery domy dziecka, w 
tym w Suchedniowie. Tak opisały ten fakt w 
swojej kronice.
Dom Dziecka w Suchedniowie, wówczas 
w dystrykcie radomskim w Generalnej Gu-
berni, został zorganizowany 7 lipca 1942 
roku przez s. Bonawenturę Reginę Kumor i 
miejscowego lekarza, Witolda Poziomskiego, 
który w tym dniu przyprowadził do domu 
zakonnego dwóch osieroconych chłopców z 
prośbą o ich przyjęcie. Liczba sierot szyb-
ko rosła i w 1942 roku wynosiła 75 dzieci. 
Sierociniec chwilowo umieszczono w budyn-
ku internatu i prowadzono go przy pomocy 
Rady Głównej Opiekuńczej w Kielcach.
Po wyzwoleniu Zakład Opiekuńczo-Wycho-
wawczy dla dzieci mieścił się przy ulicy Dłu-
giej 19. Fundatorem jego był dr Witold Po-
ziomski, a pierwszą przełożoną s. Fidelisa 
Seweryna Sacawa, która miała do pomocy 9 
sióstr. Placówka została założona w listopa-
dzie 1945 roku (niektóre dokumenty wska-
zują rok 1946), a przeniesiono do niej osiero-
cone dzieci z Kieleckiej 62, gdzie wznawiano 
działalność żeńskiej szkoły zawodowej z in-
ternatem. Zgromadzenie  otworzyło tam dru-
gi dom zakonny, a 25 kwietnia 1946 roku 
miała miejsce erekcja kaplicy półpublicznej 
w tym domu.
(Nasz Suchedniów z 8 maja 2014)

Cesja Praw na Kruku
Przelew - inaczej cesja praw - to nic innego 
jak umowa cywilnoprawna zawarta pomię-
dzy wierzycielem (zbywca wierzytelności) a 
osobą trzecią (nabywcą wierzytelności), na 
podstawie której wierzyciel przenosi swo-
ją wierzytelność wobec dłużnika na osobę 
trzecią. Oto cesja praw zawarta przed wój-
tem gminy Suchedniów Wincentym Sołkie-
wiczem.
Cesja Praw
Ja niżej podpisana Zuzanna z A... K... córka 
Wincentego i Apolonii z K... małż. A... w asy-
stencji męża swego Feliksa K... będąc praw-
ną spadkobierczynią do osady rolnej o prze-
strzeni 16 mórg 247, prawa spadkowe do 
której to osady rolnej przysługują mi z tytułu 
sukcesji po matce Apolonii z K... A..., spad-
kobierczyni swego ojca Pawła K..., zapisa-
nej w tabeli nadawczej na wieś Suchedniów 
Zachodni gminy Suchedniów pod Nr. 26 na 
imię Wincentego N... - na zasadzie niniejszej 
cesji ceduję i przelewam w całości wszystkie 
swe prawa spadkowe do wyszczególnionej 
wyżej osady rolnej na rzecz Antoniny L... 
żony Ignacego.
Za sprzedanie praw spadkowych do osady 
rolnej Nr. tabeli 26 w Suchedniowie Zachod-
nim (przysiółek Kruk) otrzymałam od Anto-
niny L... sumę 1000 zł słownie jeden tysiąc 
złotych i z odbioru tej sumy kwituje.
Równocześnie oświadczam, że czuję się za 
zupełnie spłaconą do wszystkiego gruntu 
przypadającego mi do osady rolnej pozo-
stałej po Pawle K... i zobowiązuje się raz na 
zawsze nie rościć żadnych pretensji z tego 
tytułu.
Suchedniów dnia 4 maja 1933r.
Pod spodem jest pięć znaczków opłaty stem-
plowej oraz podpis wójta z pieczątką gminy 
Suchedniów. A teraz na tych morgach jak 
również na innych są nieużytki i nikt się nie 
kwapi z ich przejmowaniem. 
(Nasz Suchedniów z 28 maja 2014)

Dożywianie 
w czasie okupacji

Zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Naj-
świętszego Imienia Jezus w Suchedniowie 
oprócz prowadzenia Średniej Szkoły Zawo-
dowej Żeńskiej (o czym napiszę wkrótce) i 
Domu Dziecka (o czym już pisałem), jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym prowa-
dziły przedszkole, a w czasie okupacji świe-
tlice dożywiające dzieci. 
Od 1929 roku siostry w przedszkolu, liczą-
cym 70 dzieci, prowadziły go przez trzyna-
ście lat.
Siostry w czasie okupacji w latach 1940-
1945 prowadziły w Suchedniowie kuchnię. 
Dziennie wydawano 200 posiłków. Obok 
kuchni siostry prowadziły cztery świetlice, 
mające na celu dożywianie dzieci. Świetlice 
te utrzymywane były w znacznym stopniu 
przez zgromadzenie, które samo w tym cza-
sie bardzo ubogie, starało się nieść pomoc 
uboższym od siebie. Świetlica w Suchednio-
wie dożywiała ok. 70 dzieci.
W latach 1929-1939 siostry w Suchednio-
wie współpracując ze Stowarzyszeniem Pań 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, roz-
taczały opiekę nad chorymi przez posługę 
pielęgniarską, nad ubogimi przez udzielanie 
pomocy materialnej kilkunastu rodzinom, 
pozostającymi w skrajnej nędzy oraz bezro-
botnymi przez okresowe wydawanie obia-
dów z kuchni domu zakonnego. W okresie 
okupacji niemieckiej siostry w ramach pracy 
przy parafii pomagały kilku rodzinom, dając 
odzież, artykuły spożywcze, a czasami nie-
wielkie zapomogi pieniężne.
(Nasz Suchedniów z 9 maja 2014)
Powyższe informacje były opublikowane 
na stronie internetowej 
Nasz Suchedniów. 
Zebrał i opracował Szymon Piasta.

Cesja Praw na Błocie
Dzisiaj przedstawiam koleją cesję praw za-
wartą tym razem na Błocie w roku 1937. 
Jeszcze w latach 60-tych ubiegłego stulecia 
na tym terenie na palcach jednej ręki moż-
na było policzyć odłogi, a teraz odwrotnie 
- można policzyć działki uprawiane.
Ja niżej podpisany mieszkaniec Chojny k. 
Łodzi ul. Pawia L. Stanisław syn Andrzeja i 
Józefy L. jestem spadkobiercą w jednej szó-
stej części do osady rolnej we wsi Błoto gmi-
ny Suchedniów zapisanej w tabeli nadaw-
czej na wieś Suchedniów Zachodni pod 
numerem 137 na imię mego ojca Andrzeja L.
Swoje prawo do tej osady w całości przele-
wam na brata swego Ignacego L. za sumę 
dwieście pięćdziesiąt złotych 250 zł którą 
przy niniejszym przelewie otrzymałem w 
całości.
Oświadczam przytem iż w przyszłości nie 
będę rościł do pomienionej wyżej osady żad-
nej pretensji z tytułu przypadającej mi suk-
cesji po ojcu gdyż uważam się za zupełnie 
zaspokojonego przez otrzymaną od brata 
Ignacego L. spłatę.
Suchedniów dnia 31 maja 1937r. plus 
znaczki opłaty stemplowej za 1 zł 30 groszy, 
własnoręczny podpis Stanisława L. oraz 
świadków Jana Kowalika i Stanisława Ko-
walika. 

(Nasz Suchedniów z 9 czerwca 2014)

Kronika Przedszkola (1)
Mam niespodziankę dla najstarszych miesz-
kańców Suchedniowa. Od dnia dzisiejszego 
będę publikował zapisy z kroniki Przed-
szkola. Proszę zwrócić uwagę, że w tamtych 
czasach nie było św. Mikołaja jak również 
na tytuły wierszy i piosenek oraz portrety 
na ścianie. Pierwsze informacje dotyczą 
roku 1952, a więc dzisiejsi prawie 70-let-
ni mieszkańcy naszego miasta będą mogli 
powspominać dawne czasy i rozpoznać się 
na zdjęciach oraz być może odniosą się do 
tych zapisków.

W dniu 9 stycznia 1952 roku odbyła się w 
przedszkolu „Uroczystość choinkowa”. Na 
program uroczystości złożyło się:
1. Moment otwarcia drzwi do sali gdzie znaj-
dowała się ubrana i oświetlona choinka.
2. Przywitanie przez dzieci choinki piosenką 
p.t. „A kto tę choinkę”.
3. Opowiadanie p.t. „Śpiewająca choinka” 
Marii Niemirowskiej przez Kier. Przedszkola.
4. Przybycie „Dziadka Mroza”.
5. Przywitanie „Dziadka Mroza” przez dzieci 
oraz wygłoszenie wierszyków p.t.:
a) „Pokój”, „Górnicy”, „Odbudowa Warsza-
wy”, „Plan 6-letni”, „Nowy Rok”.
b) Śpiewanie piosenek p.t.: „Choineczka”, 
„Kiedy pokój jest na świecie”, „A w naszej 
Warszawie”, „Z dalekiego Śląska”.
6. Tańce ludowe w wykonaniu zespołu 
(oddz. starszy) „Grozik”, „Krakowiak”.
7. Tańce ludowe w wykonaniu Koła Z.M.P. 
ze szkoły Podst. T.P.D. Nr. 1 w Suchednio-
wie:
a) „Kozak”, b) „Trojak”.
8. Rozdanie podarunków gwiazdkowych.
9. Uroczysty obiad. 
cdn.
(Nasz Suchedniów z 10 czerwca 2014)
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   ENGLISH ?  WHY NOT. 

           Shopping spree to szał zakupów. Zwłaszcza panie lubią  
wypuścić się na zakupy. Pretekstów jest dużo, a to nie ma się w 
co ubrać na najbliższe przyjęcie, a to trzeba poprawić sobie 
nastrój, a to znowu jest czas zimowej  lub letniej wyprzedaży - 
winter sale lub summer sale i absolutnie nie można tego 
przegapić. 
           Do wyboru są  małe lokalne sklepiki – local shops lub 
centra handlowe – shopping mall/shopping centre, gdzie 
mamy duży wybór artykułów pod jednym dachem. 
           Największą przyjemność sprawia nam znalezienie  
jakiejś okazji – bargain.  W okresie wyprzedaży obniżka cen – 
discount – może wynieść nawet do 70%. W USA taką okazją 
gdzie możemy coś taniej kupić jest  Czarny Piątek - Black 
Friday który przywędrował również do nas. Jest to pierwszy 
dzień  po Święcie Dziękczynienia, rozpoczynający okres 
zakupów świątecznych i można wtedy kupić naprawdę tanie 
prezenty pod choinkę. Drugim takim dniem kiedy są 
wyprzedaże jest Boxing Day, 26 grudnia kiedy w Polsce 
obchodzimy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Nazwa ta 
pochodzi od średniowiecznego zwyczaju, kiedy to w uznaniu 
za całoroczną pracę obdarowywano służbę prezentami 
zapakowanymi w pudełka – boxes. Miejscem gdzie można coś 
taniej kupić są obok second -hand shops, które dobrze znamy, 
także charity shops. Charity shops to sklepy gdzie ludzie 
oddają niepotrzebne, ale jeszcze w dobrym stanie rzeczy, a inni 
mogą je kupić po symbolicznych cenach. Dochód z takich 
sklepów przeznaczony jest na cele charytatywne. Jest to   
przykład trzech pożytecznych akcji w jednym:  pozbywamy się 
rzeczy które nie są nam potrzebne, mniej zamożni mogą je 
kupić za niewielką cenę a dodatkowo wspomagamy 
potrzebujácych. 
           Kiedy mówimy o zakupach, nie można nie wspomnieć  
Harrodsa. Harrods to ekskluzywny dom towarowy – 

department store - znajdujący się 
w eleganckiej  dzielnicy 
Knightsbridge w Londynie. 
Znaleźć tu można luksusowe 
artykuły takie jak sukienki od  
światowej sławy projektantów, 
najlepsze  gatunki szampana czy 
prestiżowe zegarki. W Harrodsie 

zakupy robi wiele sław  m.in. Kate Winslet, Madonna, rodzina 
królewska a także sama królowa Elżbieta. Podobno można tam 
kupić wszystko i w1967 roku pewien klient poprosił o żywego 
słonia.  
           Zejdźmy jednak na ziemię… Gdy idziemy do sklepu i 
spodziewamy się że nasze zakupy będą mniejsze, wtedy 
bierzemy koszyk – basket, kiedy chcemy zrobić zakupy na cały 
tydzień wtedy wygodniejszy jest wózek – trolley. Wiadomo, że 
najlepiej zrobić listę zakupów – shopping list i trzymać się jej 
ściśle, w przeciwnym wypadku okazuje się, że wychodzimy ze 
sklepu objuczeni zakupami których nie planowaliśmy i które po 
przyjściu do domu okazują się niepotrzebne. Jeśli 
zachowaliśmy paragon – receipt , niektóre artykuły możemy 
oddać – return i otrzymać zwrot pieniędzy – refund. 

           Duże sklepy tzw. „sieciówki” – chain store lub high-
street store starają się przyciągnąć i utrzymać klienta – 
customer - wydając karty lojalnościowe – loyalty cards a także 
karty upominkowe - gift cards, które są bardzo wygodne jeśli 
nie znamy gustu osoby, którą chcemy obdarować. Czasami nie 
mamy zamiaru nic kupować, ale chcemy się zorientować co jest 
modne, chcemy sobie po prostu pooglądać. Gdy w takiej 
sytuacji podejdzie sprzedawca i spyta: 
Can I help you? - odpowiadamy 
I'm just looking, thanks.  
Kiedy chcemy przymierzyć jakąś rzecz zwykle rozglądamy się 
za przymierzalnią - fitting room. Po zrobieniu zakupów 
kierujemy się do kasy –till. Tutaj mamy  wybór, możemy 
zapłacić  gotówką – pay in cash – lub kartą – pay by card. 
           Zupełnie inny charakter mają małe lokalne sklepiki takie 
jak: 
baker’s – piekarnia                   newsagent’s – kiosk z gazetami 
butcher’s  - sklep mięsny         grocer’s – sklep spożywczy 
fishmonger’s – sklep rybny     shoe shop – sklep obuwniczy 
greengrocer’s – sklep               florist’s – kwiaciarnia 
                           warzywny 
gdzie ceny przeważnie są wyższe, ale równocześnie  artykuły 
są lepszej jakości i często mamy zaprzyjaźnionego sklepikarza 
który zna nasze upodobania. Zwróćcie uwagę na apostrof  i „s” 
na końcu wyrazu, jest to skrót od  np. baker’s shop, gdzie dla 
uproszczenia pominięto wyraz shop.  
           A na koniec małe sprostowanie. W artykule o jedzeniu 
pojawił się chochlik drukarski, a ponieważ wiadomo że 
chochliki są wyjątkowo złośliwe, więc i ten nabałaganił ile 
tylko mógł. Połączył niektóre wyrazy oraz poprzesuwał tekst, 
czyniąc go miejscami niezrozumiałym. No cóż, tak to z 
chochlikami bywa. Mam nadzieję, że zwroty okażą się 
przydatne. Jeśli macie jakieś uwagi albo propozycje proszę o 
kontakt na adres:MargaretTeacher11@gmail.com

 
See you soon and thank you for your attention.                                                             
 

shopping spree –szał zakupów                        customer - klient                          
local shops – małe sklepiki                              loyalty cards – karty lojalnościowe       
bargain - okazja                                               gift cards – karty upominkowe 
discount -  obniżka cen                                    fitting room - przymierzalnia 
Black Friday - Czarny Piątek                         till - kasa 
Boxing Day – wyprzedaże poświąteczne        pay in cash – płacić gotówką 
box -pudełko                                                      pay by card – płacić kartą 
charity shop - sklep z rzeczami używanymi   baker’s - piekarnia 
department store – dom towarowy                  butcher’s – sklep mięsny 
basket – koszyk                                                  fishmonger’s – sklep rybny 
trolley – wózek                                                   greengrocer’s – sklep warzywny 
shopping list – lista zakupów                            newsagent’s – kiosk z gazetami   
receipt - paragon                                                grocer’s – sklep spożywczy 
return – zwrócić                                                 shoe shop – sklep obuwniczy 
refund – zwrot pieniędzy                                   florist’s – kwiaciarnia 
Can I help you?  
I'm just looking, thanks. 
chain store/high street store – sklepy należące do sieci handlowej          
winter/summer sale – zimowe/letnie wyprzedaże   
shopping mall/shopping centre – centrum handlowe 
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Pomoc prawna w 2017 roku
Powiat skarżyski rozstrzygnął przetarg na pro-

wadzenie punktów nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od 
dnia 2 stycznia 2017r. trzy punkty nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się na 
terenie gminy Suchedniów w budynku Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica przy ul. Bo-
dzentyńskiej 18,  26-130 Suchedniów. tel. 41/25-
43-094

Punkt będzie czynny w  każdy:
- Poniedziałek - w  godz. 9.00 – 13.00    
- Wtorek - w godz. 13.00 – 17.00  
- Środa  - w godz.  9.00 – 13.00
- Czwartek - w godz. 12.00 – 16.00 
- Piątek  - w godz.  10.00 – 14.00
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc 

prawna przysługuje osobie:

-  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej po-
mocy prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
i wobec której w tym okresie nie wydano decy-
zji o zwrocie nienależnie pobranego świadcze-
nia, 

-  lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodzi-
ny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014r  o Karcie Dużej Rodziny, 

-  lub która uzyskała zaświadczenie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, 

-  lub która posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowanego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011r. o weteranach działań poza granicami 
państwa, 

-  lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukoń-
czyła 65 lat, 

-  lub która w wyniku wystąpienia klęski żywio-
łowej, katastrofy naturalnej lub awarii tech-
nicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub 
poniesienia straty. 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie 

nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 

w zakresie: prawa pracy, przygotowania do roz-
poczęcia działalności gospodarczej, prawa cywil-
nego, prawa karnego, prawa administracyjnego, 
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzin-
nego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych  z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Pomoc nie będzie nato-
miast obejmowała spraw z zakresu prawa cel-
nego, dewizowego, handlowego i działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Ka-
miennej

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI  2017 r.

UWAGA: JEŻELI DZIEŃ WYWOZU WYPADA W ŚWIĘTO, WÓWCZAS ODBIÓR ODPADÓW Z DANEGO TERENU  
NASTĘPUJE W NAJBLIŻSZY DZIEŃ ROBOCZY

PLASTIK – (ostatni roboczy piątek miesiąca) 27.01.2017, 24.02.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 26.05.2017, 30.06.2017, 28.07.2017, 
25.08.2017, 29.09.2017, 27.10.2017,  24.11.2017,  29.12.2017
SZKŁO - (ostatni roboczy czwartek kwartału)  30.03.2017, 30.06.2017,  29.09.2017, 29.12.2017
OPONY - (ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada)  27.04.2017, 30.11.2017,
ODPADY BIODEGRADALNE - (od kwietnia do października – ostatnia robocza sobota miesiąca) 29.04.2017, 27.05.2017,  24.06.2017,  
29.07.2017, 26.08.2017,  30.09.2017, 28.10.2017
POPIÓŁ - (od października do kwietnia ostatnia robocza sobota miesiąca) - 28.01.2017, 25.02.2017,  25.03.2017,  29.04.2017, 28.10.2017,   
25.11.2017,  30.12.2017
MAKULATURA -  (ostatni roboczy wtorek półrocza) 27.06.2017,  19.12.2017
ODPADY  WIELKOGABARYTOWE - (2 razy w roku) - 26 kwietnia 2017, 25 października 2017
ODPADY NIEBEZPIECZNE - (z terenu Gminy w ostatni roboczy piątek kwartału) - 31.03.2017,  30.06.2017,  29.09.2017,  29.12.2017

1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca Graniczna, Jarzębinowa, Langiewicza, Przechodnia, Słoneczna, Wspólna, Źródłowa,  Mostki

1 i 3 wtorek każdego miesiąca
Harcerska, Jodłowa, Kielecka, Kopalniana, Młynarska, Partyzantów, Świerkowa, Topolowa, 
Warszawska, Gajówka Rejów, Wrzosowa i Zagórska

1 i 3 środę każdego miesiąca
Bodzentyńska, Ogrodowa, Pasternik, Żeromskiego, Krzyżka, Ostojów, Ostojów- Dulęba 
i Ostojów- Ogonów

1 i 3 czwartek każdego miesiąca Berezów, Choroszewskiego, Józefów, Koszykowa, Leśna, Placowa, Sosnowa, Sportowa, Michniów

1 i 3 piątek każdego miesiąca
Bugaj, Cmentarna, Dawidowicza, Dworcowa, Fabryczna, Gajzlera, Jagodowa, Kościelna, Niska,  
Os. Piłsudskiego, Porzeczkowa, Powstańców, Poziomkowa, Przejściowa, Spokojna, Staszica,  
Stokowiec, Szarych Szeregów, Szeroka, Traugutta

1 i 3 sobota każdego miesiąca
Jasna, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Os. Jasna I i II, E. Peck, Poziomskiego, Słowackiego, 
Suchyni.
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SUCHEDNIOWSKI SPORT
Nr. 01 (452)/2017

Redaguje: SZYMON PIASTA  

Suchedniowski Sport

W poniedziałek, 9 stycznia siatkarze Zdrowy 
Ty Orlicz podejmowali Hetmana Włoszczo-
wa w meczu o mistrzostwo 3 ligi. Niestety 
rywal był zbyt wymagający i wygrał to spo-
tkanie w trzech setach. Szkoda straconych 
punktów, tym bardziej, że przez tę porażkę 
Orlicz stracił kontakt z czołówką. MVP spo-
tkania wybrano Mateusza Jędrycha z Het-
mana, a wyróżnienie przypadło dla Kamila 
Drożdża.
Zdrowy Ty Orlicz - Hetman 0:3 (15:25, 
19:25, 22:25)
Skład: Adrian Zatorski, Jakub Garbala, 
Rafał Erbel, Igor Parszowski, Bartosz 
Kosowski, Sebastian Nowak, Michał 
Dziarmaga, Marek Działowski, Maksymi-
lian Marszałek, Tomasz Makuch, Kamil 
Dróżdż.
W ósmym meczu o mistrzostwo 3 ligi siat-
kówki, Zdrowy Ty Orlicz przegrał w Staszo-
wie z tamtejszym klubem Siatkarz. Biało-
niebiescy nie mogą się przełamać i ponieśli 
trzecią kolejną porażkę, choć gra naszych 
zawodników nie jest zła. Jednak w najważ-
niejszych momentach meczów brakuje tej 
symbolicznej kropki nad i.
Siatkarz Staszów - Zdrowy Ty Orlicz 3:1 
(23:25, 25:18, 25:22, 25:22)
Skład: Jakub Garbala, Sebastian Nowak, 
Rafał Erbel, Maciej Kosowski, Bartosz 
Kosowski, Igor Parszowski, Michał Dziar-
maga, Maksymilian Marszalek, Kamil 
Drożdż, Marek Dzialowski.
Orlicz zajmuje piąte miejsce, z 9. punktami.

Porażki siatkarzy

W 2016 roku sportowcy suchedniowskich 
klubów zdobyli 12 medali rangi Mistrzostw 
Polski.
W tegorocznych startach badmintonistki 
wywalczyły 6 tytułów mistrzowskich, czyli 6 
złotych medali, 2 srebrne i 4 brązowe. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że grach deblowych i 
w drużynie medale otrzymywali wszyscy to 
w sumie jest ich 22. Kompletne zestawienie:
Mistrzostwa Polski Juniorów
1 – Zuzanna Glijer (debel)
3 – Zuzanna Glijer (singiel)
Mistrzostwa Polski Młodzików
3 – Aleksandra Pająk (debel)
Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych
1 – Julia Pająk, Julia Pajek (debel)
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
U-17 OOM
1 – Wiktoria Dąbczyńska (singiel)
1 – Izabela Pajek (debel)
1 – Izabela Pajek (mikst)
2 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Polski Elity (seniorów)
2 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
Mistrzostwa Polski Juniorów (Drużynowe)
1 – Orlicz (Wiktoria Dąbczyńska, Zuzanna 
Glijer, Izabela Pajek, Aleksandra Pająk, 
Katarzyna Zięba)
Mistrzostwa Polski Młodzików (Drużynowe)
3 – Orlicz (Julia Pająk, Julia Pajek, Alek-
sandra Pawlukiewicz, Weronika Zięba)
Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych 
(Drużynowe)
3 – Orlicz (Julia Pająk, Julia Pajek, Joan-
na Więckowska)

12 medali 
Mistrzostw Polski356 medali rangi Mistrzostw Polski, w tym 

133 złote - 92 srebrne - 131 brązowych, 
zdobyli sportowcy suchedniowskich klu-
bów. Wspomniane krążki były wywalczone 
w dwóch dyscyplinach: badminton i łucz-
nictwo, przez dwa kluby: Orlicz i Olimpię 
(Olimp). Medale były zdobywane od 1994 
roku, kiedy Marcin Więckowski wywalczył 
trzecie miejsce w mikście. Trzeba wiedzieć, 
że medalami odznaczano wszystkich człon-
ków drużyn lub par deblowych, stąd tak ich 
ilość.
47 badmintonistów zdobyło 204 meda-
le (69-38-97), a 17 łuczników 152 medale 
(64-54-34). W klasyfikacji indywidualnej, 
spośród 64 sportowców, multimedalistami 
są siostry Niemiec: Urszula 35 i Izabela 
34. Na czwartym miejscu jest już Wiktoria 
Dąbczyńska, piątym Izabela Pajek i siód-
mym Zuzanna Glijer, które w niedalekiej 
przyszłości mogą „zamieszać” na szczytach 
tabeli. Poniżej przedstawiam pierwszą dzie-
siątkę:
1. Niemiec Urszula łuki 13 14 8 -35
2. Niemiec Izabela łuki 12 11 11 -34
3. Karpińska Krystyna łuki 12 0 0-12
4. Dąbczyńska Wiktoria bad. 10 6 3 -19
5. Pajek Izabela bad. 9 2 1 -12
6. Fąfara Karolina łuki 8 11 5 -24
7. Glijer Zuzanna bad. 8 1 4 -13
8. Uba Żaneta łuki 7 2 2 -11
9. Młynarczyk Aleksandra łuki 5 0 1 -6
    Zięba Katarzyna bad.  5 0 1 -6

356 medali

W aplikacji Endomondo, w rywalizacji „Su-
chedniowskie kalorie” chodziło o to, aby 
spalić jak najwięcej kalorii będąc po prostu 
w ruchu. I tutaj poza zasięgiem był Karol 
Furmańczyk 418.902 kcal, wyprzedzając 
ulotnego 319.969, Grzegorza Gałczyń-
skiego 285.635, Piotra Wilka 239.394, Sła-
womira Żołądka 204.119, Pepka 197.097, 
Mariusza Kuszewskiego 196.798, Rober-
ta Żmijewskiego 187.820. Wszystkich 
uczestników było 31. Z kobiet najwięcej ka-
lorii spaliła Renata Flasińska 113.054 i jej 
przypadła nagroda niespodzianka. Zapra-
szam do tegorocznej rywalizacji.

Suchedniowskie kalorie

Wraz z końcem roku 2016 zakończyła się 
rywalizacja polegająca na pokonaniu jak 
największej ilości kilometrów za pomocą 
aplikacji Endomondo. „Suchedniów 1962”, 
to nic innego jak 1962 kilometry, które na-
leżało pokonać w przeciągu całego 2016 
roku. A dlaczego taki a nie inny dystans, 
po prostu pamiętnego roku Suchedniów 
otrzymał prawa miejskie. Kilometry można 
było zaliczać spacerując, biegając, jeżdżąc 
na rowerze.
W zabawie uczestniczyły 32 osoby, któ-
re w sumie pokonały 69.618 kilometrów. 
Wspomniany dystans 1962 km zaliczyli: 
Karol Furmańczyk 13017 km., Grzegorz 
Gałczyński 5742, Krzysztof Kroner 5446, 
ulotny 5141, Ryszard Niemiec 4032, Mi-
chał Gałczyński 3867, Super Man 3590, 
Szymon Piasta 3361, Sławomir Żołądek 
3092, Piotr Wilk 3009, Mariusz Kuszew-
ski 2554, Pepek 2542, Robert Żmijewski 
2492, Maciej Piasta 2376.
Podobnie jak w ubiegłym roku została wy-
losowana nagroda spośród wszystkich 
uczestników, która przypadła dla Piotra 
Wilka. Zapraszam jednocześnie do tego-
rocznej rywalizacji.

Suchedniów 1962

W poniedziałek, 16 stycznia piłkarze Orli-
cza wznawili treningi po zimowej przerwie. 
Zajęcia poprowadził nowy trener Bogusław 
Dąbrowski, który zastąpił na tym stanowi-
sku Dariusza Góreckiego. Górecki prowa-
dził biało-niebieskich od 14 września 2015 
roku do 10 kwietnia 2016 roku oraz od 18 
lipca 2016 do końca rundy jesiennej. W tym 
czasie Orlicz rozegrał 29 meczów mistrzow-
skich, z czego 11 wygranych, 3 zremisowa-
ne i 15 przegranych.
Dąbrowski jest 44 szkoleniowcem Orłów 
w powojennej historii klubu. W ostatnim 
okresie to już szósta zmiana trenera, po 
Jarosławie Kotwicy, Jarosławie Mosioł-
ku, Dariuszu Góreckim (2 razy), Jerzym 
Rot, teraz jest Dąbrowski. Nowemu trene-
rowi życzymy sukcesów, które będa bardzo 
potrzebne, ponieważ Orlicz znajduje się tuż 
nad strefą spadkową.

Orlicz wznowił treningi

W sobotę, 14 stycznia w suchedniowskiej 
hali sportowej został rozegrany Ogólnopol-
ski Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młod-
szych i Młodzików w badmintonie.
Junior młodszy U-17
W grze pojedynczej chłopców pierwsze miej-
sce wywalczył Miłosz Miernik. W rywali-
zacji dziewcząt Aleksandra Pająk wygrła 
w finale z kadrowiczką Dominiką Kwaśnik. 
Patrycja Arabasz odpadła w eliminacjach.
W deblu Pająk z Kwaśnik wygrały turniej, a 
na drugim miejscy uplasowała się Arabasz 
z Julią Jackowską. Wśród chłopców An-
drzej Pięta z Dawidem Piwowarczykiem 
zakończyli zawody na trzecim miejscu.
W mikście najlepsza była para Miernik z 
Kwaśnik, a Pająk z Mateuszem Wudarskim 
zajęli drugie miejsce.
Młodzik U-15
W finale Julia Pająk w wygrała z Weroni-
ką Zięba, natomiast Aleksandra Pawlu-
kiewicz nie wyszła z grupy. W rywalizacji 
chłopców Pięta przegrał w półfinale, a Da-
wid Piwowarczyk nie wyszedł z grupy.
W deblu triumfowała Zięba z Zuzanną Jan-
kowską, a Pająk z Pawlukiewicz ukończyły 
zawody na trzecim miejscu.
W mikście Pająk z Patrykiem Panasiewi-
czem zajęli drugie miejsce, a Zięba z Olafem 
Warneckim nie wyszli z grupy.

Wygrane badmintonistów
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Z uwagi na małą ilość miejsca, prezentuję 
tylko najlepsze czasy. Kompletne listy na 
stronie internetowej Nasz Suchedniów.
1. Chmiel Piotr – 1.23,35
2. Chmiel Piotr – 1.23,36
3. Magdziarz Gerard - 1.26.59
4. Jasiński Kamil - 1.27.31
5. Orzechowski Damian - 1.28.27
6. Jasiński Kamil - 1.29.16
7. Żmijewski Robert - 1.29.49
8. Tomaszewski Tomasz – 1.30.30
9. Magdziarz Gerard – 1.30.32
10. Magdziarz Gerard - 1.30.34
kolejni z rekordowymi wynikami:
- Dąbczyński Marcin - 1.30.41
- Ziółkiewicz Radosław – 1.35.40
- Persona Tomasz - 1.36.25
- Kuszewski Mariusz - 1.37.42
KOBIETY
1. Osuch Anna – 1.49,27
2. Magdziarz Ewelina – 1.50,27
3. Żołądek Justyna – 1.54,55
4. Pajek Marta - 1.56.22
5. Żołądek Małgorzata – 1.59,28
6. Żołądek Małgorzata – 2.00.19
7. Żołądek Justyna – 2.01,34
8. Osuch Anna - 2.02,47
9. Magdziarz Ewelina – 2.03,09
10. Bolechowska-Paszkiel Luiza - 2.07.50
kolejne z rekordowymi wynikami:
- Zaczek Sylwia – 2.08.59
- Obara Aneta - 2.10.37
- Żmijewska Wioletta - 2.10.41

Ranking w półmaratonie

Pora na podsumowanie startów suche-
dniowskich maratończyków. Co się zmieni-
ło od notowań na koniec 2015 roku? Przede 
wszystkim został poprawiony rekord, który 
co prawda w dalszym ciągu należy do Pio-
tra Chmiela, ale jest lepszy aż o 7 minut. W 
rywalizacji kobiet rekord został poprawiony 
o ponad pół godziny(!) i należy teraz do Ju-
styny Żołądek.
Rok temu było sklasyfikowanych 7 bie-
gaczy, w tym roku do tego grona dołączył 
jako ósmy Grzegorz Gałczyński. Kobiet 
sklasyfikowanych mamy cztery, przybyły: 
Żołądek i Karolina Fiutek. Oficjalne rekor-
dy Suchedniowa w maratonie - mężczyźni: 
Piotr Chmiel 3.05,30; kobiety: Justyna 
Żołądek 4.26,47. W nadchodzącym 2017 
roku oczekujemy na przełamanie 3 godzin, 
a dokonać tego może przynajmniej trzech 
naszych biegaczy.
Lista rankingowa:
1. Chmiel Piotr – 3.05,30
2. Orzechowski Damian – 3.12,56
3. Chmiel Piotr – 3.12,57
4. Jasiński Kamil - 3.13,14
5. Jasiński Kamil - 3.20.26
6. Orzechowski Damian - 3.20.40
7. Chmiel Piotr - 3.23.02
8. Żmijewski Robert – 3.26,59
9. Orzechowski Damian - 3.29.19
10. Orzechowski Damian - 3.36.53
Pozostali z rekordowymi wynikami:
- Baltyn Stefan - 3.47.25
- Kuszewski Mariusz - 3.49.24
- Gałczyński Grzegorz – 3.57,11
- Durlej Jakub - 4.08.48
KOBIETY
1. Żołądek Justyna – 4.26,47
2. Obara Aneta – 5.00,10
3. Żmijewska Wioleta – 5.00,11
4. Fiutek Karolina – 5.12,11

Ranking w maratonie
Suchedniowska Liga Futsalu minęła pół-
metek. Po siedmiu kolejkach na czele tabeli 
bez straty punktów znajduje się drużyna 
Drew-rut, a na przeciwległym biegunie z 
zerowym kontem są Sienkiewicz i Tsunami.

Wyniki IV kolejki
* Chillout – Radcar  6:3
Michał Zegadło 5, 17, 27, Maciej Banacz-
kowski 9, Grzegorz Skarbek 23, Sebastian 
Szafraniec 27 / Radosław Porębski 3, Ro-
bert Notzel 4, Paweł Bałchanowski 15
* Euro Mobil – PMP-sko.pl 4:4 
Bartosz Ozan 3, 12, Dawid Dulęba 22, 
Bartłomiej Graba 24 / Przemysław Sułek 
7, Mateusz Witkowski 16, Maciej Kwa-
śniewski 29, Michał Bator 30
* Las Palmas – Sienkiewicz 7:1
Robert Miernik 5, 12, 18, Maksymilian 
Marszałek 3, 26, Patryk Herman 8, Łu-
kasz Serek 30 / Mateusz Bąk 22
* WI – 2115 Gang 5:0
Mariusz Grzejszczyk 10, Karol Świtowski 
14, Krystian Szwed 29, Mikołaj Piórkow-
ski 30, Arkadiusz Jeleń 30
* AKS Wzdół – Tsunami 11:1
Mateusz Kołodziejski 8, 25, 29, Paweł 
Łapka 18, 24, Mateusz Wikło 18, 26, Do-
minik Chrzanowski 19, 22, Tomasz Brze-
ziński 20, Piotr Ryba 28 / Przemysław 
Telka 10
* Piekarnia 1 – Drew-rut 3:9
Piotr Grzejszczyk 8, 24, Daniel Lasota 
13 / Przemysław Gnat 1, 9, 12, 21, 29, 
Krzysztof Chatys 4, Mariusz Płusa 4, Al-
bert Bińkowski 14, Kamil Ślęzak 19

Wyniki V kolejki
* Las Palmas – Piekarnia 1  2:4
Mateusz Tomaszewski 29, Grzegorz Ka-
mieński 30 / Piotr Grzejszczyk 4, Rafał 
Grudniewski 15, Bartosz Piętak 15, Da-
mian Przeworski 18
* Tsunami – 2115 Gang 1:5
Patryk Dulęba 18 / Mateusz Lesisz 8, Da-
wid Zolbach 13, Karol Kamiński 15, Ja-
kub Babiarz 29, Patryk Ślusarczyk 30
* AKS Wzdół – Chillout 13:2
Mateusz Kołodziejski 4, 10, 23, 30, Domi-
nik Chrzanowski 2, 11, 22, Paweł Łapka 
7, Piotr Chrzanowski 12, Tomasz Brze-
ziński 13, Dominik Wikło 14, Mateusz 
Wikło 27, Tomasz Mendak 28 /
* Sienkiewicz – Euro Mobil 3:9
Piotr Gniaździński 13, Wojciech Niedzie-
la 21, Łukasz Tuśnio 25 / Damian Kita 
21, 25, 28, Bartosz Ozan 3, 11, 23, Bar-
tosz Pająk 12, Dawid Dulęba 22, samobój-
cza (Marcin Serek) 1
* Drew-rut – Radcar 6:3
Kamil Rut 6, 20, Przemysław Gnat 11, 25, 
Adam Imiela 12, 30 / Mateusz Sikora 4, 
24, Kamil Moskal 8
* PMP-sko.pl – WI 4:4 
Michał Bator 3, 19, Tomasz Ziomek 13, 
Przemysław Sułek 25 / Mariusz Grzejsz-
czyk 23, Karol Rogoziński 29, Krystian 
Szwed 29, Gabriel Badowski 30

Wyniki VI kolejki
* Chillout – Piekarnia 1:8
Artur Miernik 26 / Piotr Grzejszczyk 10, 
10, 19, 26, 28, 30, Paweł Działak 2, 7
* Radcar – Tsunami 8:0
Mateusz Sikora 5, 13, 13, 16, Kamil Mo-
skal 21, Radosław Porębski 24, Robert 
Notzel 26, Damian Kowalik 28

Suchedniowska Liga Futsalu
* WI – AKS Wzdół 2:8
Krystian Szwed 5, 11 / Piotr Ryba 10, 18, 
19, Mateusz Kołodziejski 10, 20, Mateusz 
Wikło 18, 27, Paweł Łapka 24
* Sienkiewicz – Drew-rut 5:8
Łukasz Tuśnio 7, 24, Mateusz Bąk 23, 30, 
Marcin Serek 11 / Adam Imiela 3, 24, 26, 
30, Przemysław Gnat 1, 12, Kamil Rut 9, 
Andrzej Gadecki 19
* 2115 Gang – PMP-sko.pl 1:8
Dawid Zolbach 12 / Michał Bator 2, 16, 
18, 19, Przemysław Sułek 13, 22, 24, 28
* Euro Mobil – Las Palmas 5:2
Damian Kita 1, 22, Maksymilian Frątczak 
7, Piotr Mądzik 20, Bartłomiej Graba 29 
/ Patryk Herman 12 , Krystian Żakowicz 
16

Wyniki VII kolejki:
* Tsunami – Chillout 2:6
Mateusz Dulęba 25, Mateusz Krawczyk 
30 / Grzegorz Skarbek 9, 15, 26, 29, Łu-
kasz Rumiński 11, Artur Miernik 27
* PMP-sko.pl – Las Palmas 2 – 2
Michał Bator 14, Paweł Rzeszowski 23 / 
Patryk Herman 5, 27
* Sienkiewicz – 2115 Gang 1:3
Łukasz Tuśnio 26 / Patryk Ślusarczyk 
10, 17, Patryk Relidzyński 7
* AKS Wzdół – Piekarnia 1  7:3
Mateusz Wikło 2, 15, 19, Mateusz Koło-
dziejski 8, 25, Dominik Wikło 14, Paweł 
Łapka 19 / Piotr Grzejszczyk 4, 17, 27
* Radcar – Euro Mobil 0:5
Piotr Mądzik 5, Bartosz Ozan 23, Damian 
Kita 26, Maksymilian Frątczak 29, Dawid 
Flantowicz 30
* Drew-rut – WI  5:4
Przemysław Gnat 11, 19, 22, Andrzej 
Gadecki 12, Kamil Ślązak 24 / Mariusz 
Grzejszczyk 6, 23, Krystian Szwed 19, 
Karol Rogoziński 29

Bardzo dobry wynik osiągnęły zawodnicz-
ki Orlicza w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w badmintonie, 
rozegranych w Imielinie 19-22 stycznia. W 
reprezentacji Polski wystąpiły: Wiktoria 
Dąbczyńska, Aleksandra Pająk i Izabela 
Pajek.
Tytuł mistrzowski i złoty medal wywalczyła 
Izabela grając w parze z Wiktorią Adamek. 
W ćwierćfinale odpadła Wiktoria grająca 
z Aleksandrą Goszczyńską, a w pierwszej 
rundzie Aleksandra z Dagmarą Pękala.
Dwa kolejne, srebrne medale wywalczyła 
Wiktoria Dąbczyńska. Najpierw w singlu 
dotarła do finału, gdzie przegrała z roz-
stawioną z numerem pierwszym Węgierką 
Vivien Sandorhazi, a następnie powtórzyła 
swój wyczyn w mikście. Grając z Robertem 
Cybulskim przegrali w decydującym poje-
dynku z Danulo Bosniuk/Yevgeniya Paksy-
utova (Ukraina).
Ponadto Iza z Radosławem Wróblem w 
mikście odpadli w drugiej rundzie, a Ola 
z Piotrem Gajdą w pierwszej. W singlu Ola 
przegrała w drugiej rundzie z Hanną Szy-
mańską.
Gratulujemy naszym badmintonistkom 
zdobycia trzech medali. Są to 29, 30 i 31 
krążek przywieziony z zawodów tej rangi 
przez zawodniczki Orlicza!

Złoto i dwa srebra
na MMPJ w badmintonie
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28 medali 
badmintonistek

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego 
jest znamienitym czasem na podsumowa-
nie sportowego dorobku suchedniowskich 
sportowców. Po zakończeniu rundy jesien-
nej przedstawiłem dorobek drużyn Orlicza 
w piłce nożnej. Dzisiaj z kolei zaprezentuję 
zestawienie badmintonistek w zawodach 
międzynarodowych mających rangę mi-
strzostw danego kraju.
Jest to pierwsze takie podsumowanie, do-
tychczas jeszcze nigdzie nie publikowa-
ne. Wiktoria Dąbczyńska była pierwszą 
badmintonistką klubu Orlicz Suchedniów, 
która grając w reprezentacji Polski na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Słowacji w 
kategorii juniorów, przywiozła medal. Było 
to w 2014 roku.
Od tej pory Wiktoria z międzynarodowych 
mistrzostw przywiozła 20 medali, w tym 4 
złote, 4 srebrne i 12 brązowych. Ale to nie 
wszystko, ponieważ z medalami wracały 
również Zuzanna Glijer i Izabela Pajek. 
Zuzanna wywalczyła 5 krążków - 2 srebrne 
i 3 brązowe, a Izabela 3, wszystkie w kolorze 
brązu. A więc dorobek naszych muszkiete-
rek (jak je kiedyś nazwałem) jest imponują-
cy. 28 medali - 4 złote, 6 srebrnych i 18 brą-
zowych. Gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy na miedzynarodowych arenach!
Lista wszystkich medali:

2014 – 2
Mistrzostwa Slovak Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
Mistrzostwa Denmark Juniorów
2 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2015 – 10
Mistrzostwa Lithuanian Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Zuzanna Glijer (mikst)
Mistrzostwa Slovak Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Zuzanna Glijer (mikst)
Mistrzostwa Czech Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2 – Zuzanna Glijer (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Estonian Juniorów
2 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Izabela Pajek (mikst)

2016 – 16
Mistrzostwa Polish Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Zuzanna Glijer (debel)
Mistrzostwa Romanian Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Valamar Chorwacja Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Czech Juniorów
2 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)
3 – Izabela Pajek (debel)
Mistrzostwa Slovak Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2 – Zuzanna Glijer (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Izabela Pajek (mikst)
Mistrzostwa Estonian Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)

W środę, 4 stycznia w Restauracji „Ara-
mis” w Skarżysku-Kamiennej odbyła się 
Wieczornica Sportowa podsumowująca 
osiągnięcia młodych sportowców powiatu 
skarżyskiego w 2016 roku. Organizatorem 
tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku-Kamiennej.
W spotkaniu uczestniczył: Starosta Skarży-
ski Jerzy Żmijewski, Wicemarszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, 
Katarzyna Bilska Członek Zarządu Powia-
tu Skarżyskiego, Skarbnik Powiatu Bogu-
sława Wilczyńska, a także przedstawiciele 
klubów. Jak zaznaczył Starosta Skarżyski 
Jerzy Żmijewski, wieczornica to rodzaj po-
dziękowania dla wszystkich sportowców, 
tych młodszych i starszych, którzy swoją 
codzienną pracą kreują pozytywny wizeru-
nek powiatu skarżyskiego i propagują zdro-
wy, aktywny styl życia.
Wśród nagrodzonych zawodników i trene-
rów z terenu powiatu skarżyskiego, którzy 
w 2016 rok osiągnęli   sukcesy oraz czołowe 
miejsca we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez ogólnopolskie związki 
sportowe znaleźli się, zawodniczki: Wikto-
ria Dąbczyńska, Zuzanna Glijer, Alek-
sandra Pająk, Julia Pająk, Izabela Pajek, 
Julia Pajek, Aleksandra Pawlukiewicz, 
Joanna Więckowska, Katarzyna Zięba, 
Weronika Zięba i trenerzy: Aleksandra 
Dąbczyńska, Stefan Pawlukiewicz z Or-
licza oraz zawodnicy: Marek Gałczyński, 
Zbigniew Przyjemski, Tomasz Stopa, Sta-
nisław Wikło (również jako trener) z TKKF 
Olimpik. Gratulujemy!

Kolejne wyróżnienia
dla badmintonistek

Suchedniowski Sport

W dniach 7-8 stycznia w Pabianicach ro-
zegrano Łódzki Turniej Seniorów Li-Ning w 
badmintonie. Bardzo dobrze zaprezentowali 
się reprezentanci Suchedniowa, którzy wy-
walczyli jedno pierwsze miejsce, trzy drugie 
i jedno trzecie.
W mikście (kategoria wiekowa 45+) w fina-
le spotkali się suchedniowianie. Stanisław 
Wikło i Maria Brzeźnicka pokonali Marka 
Gałczyńskiego i Jolantę Karską.
W singlu (45+) Tomasz Stopa wywalczył 
drugie miejsce.
W deblu (40+) Zbigniew Przyjemski i Wi-
kło minimalnie przegrali finał i zajęli drugie 
miejsce, a Gałczyński i Stopa (35+) wywal-
czyli trzecią lokatę, ulegając dwóm pierw-
szym parom tylko gorszym stosunkiem se-
tów.

Seniorzy wygrywali

W dniach 6-8 stycznia w Przemyślu roze-
grano dwa turnieje Grand Prix Złoty Carpa-
tia Bad z udziałem reprezentantów Orlicza. 
W Grand Prix Młodzików Młodszych (U-13) 
Julie wywalczyły dwa trzecie miejsca. Na-
tomiast w Grand Prix Juniorów Młodszych 
(U-17) miejsce tuż za podium przypadło 
Aleksandrze Pająk.
Kategoria U-13
W singlu Julia Pająk zagrała w najlepszej 
czwórce turnieju i ostatecznie zajęła trzecie 
miejsce. Natomiast Julia Pajek w swojej 
grupie wygrała wszystkie pojedynki, co jaj 
dało piątą lokatę.
Julie w deblu zagrały o trzecie miejsce z 
zawodniczkami Feniksa Kędzierzyn Koźle i 
wygrały wysoko w dwóch setach, stając na 
najniższym stopniu podium.
Kategoria U-17
Aleksandra Pająk w grze pojedynczej po 
wygraniu grupy eliminacyjnej zagrała w 
najlepszej czwórce turnieju. Ostatecznie zo-
stała sklasyfikowana na czwartym miejscu, 
przegrała z rozstawionymi zawodniczkami 
(nr 1 i 2), ale wygrała z późniejszą mistrzy-
nią Hanną Szymańską.
Miłosz Miernik  w singlu po grach elimi-
nacyjnych wylądował w grupie zawodników 
rywalizujących o miejsca 9-12, gdzie wygrał 
swoje spotkania i ostatecznie został sklasy-
fikowany na 9 miejscu.
W mikście Ola z Miłoszem grali o miejsca 
9-13 i po odniesieniu kompletu zwycięstw 
zajęli 9 lokatę.

Dwa trzecie miejsca
badmintonistek

Zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Pol-
ski w badmintonie rozgrywane w Białym-
stoku. Były one bardzo udane dla Orlicza 
Suchedniów, ponieważ reprezentantki tego 
klubu wywalczyły trzy medale.
Złoty medal i tytuł mistrzowski zdobyły ju-
niorki, które rok temu były mistrzyniami 
w kategorii junior młodszy. Wiktoria Dąb-
czyńska, Zuzanna Glijer, Aleksandra Pa-
jąk, Izabela Pajek, Katarzyna Zięba wy-
grały z Chojnikiem Jelenia Góra 4:1, Unią 
Bieruń 5:0 i Energią Lubliniec 5:0. Aby tak 
dalej, z roku na rok suchedniowianki prze-
chodzą z niższej do wyższej kategorii i odno-
szą sukcesy. 
Brązowy medal przypadł dla młodziczek, 
grającym w składzie: Julia Pająk, Julia 
Pajek, Aleksandra Pawlukiewicz, Weroni-
ka Zięba. Nasze dziewczęta wygrały z SKB 
Suwałki i Hubalem Białystok po 3:2, ale 
przegrały z Feniksem Kędzierzyn-Koźle 2:3 
i Unią Bieruń 1:4. Trzecie miejsce należy 
uznać za sukces, przecież reprezentantki 
Orlicza były dużo młodsze od rywalek.
Drugi medal brązowy wywalczyły młodzicz-
ki młodsze Julia Pająk, Julia Pajek, Joan-
na Więckowska. W decydującym pojedyn-
ku pokonały miejscowy Hubal 3:1.
Gratulacje dla badmintonistek Orlicza oraz 
trenerów Aleksandry Dąbczyńskiej i Ste-
fana Pawlukiewicza.

Złoto i dwa brązowe 
medale Mistrzostw Polski

W czwartek, 15 grudnia w Filharmonii 
Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste pod-
sumowanie roku sportowego 2016. Podczas 
uroczystości nagrodzono prawie 200 spor-
towców w różnych kategoriach wiekowych, 
którzy zdobywali medale mistrzostw świa-
ta, Europy i Polski. Wyróżniono również 
szkoleniowców i działaczy, kluby, związki 
sportowe, samorządy lokalne, a także in-
westorów najbardziej znaczących obiektów 
sportowych.
Miło mi poinformować, że w gronie wyróż-
nionych znaleźli się przedstawiciele Orlicza 
Suchedniów, a dokładniej zawodniczki i tre-
nerzy z sekcji badmintona. Podziękowania i 
nagrody otrzymali: Wiktoria Dąbczyńska, 
Zuzanna Glijer, Izabela Pajek, Julia Pa-
jek, Julia Pająk oraz Aleksandra Dąbczyń-
ska i Stefan Pawlukiewicz. Gratulujemy!

Wyróżnienia 
w badmintonie
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kaliści poruszający się w stylistyce soul, R&B, 
funk czy jazz. Zajmiemy się również interpretacją 
utworów wybranych przez uczestników.

Codziennie uczestnicy wszystkich klas będą 
mieli okazję spotkać się razem na wieczornych 
Jam Session. Zwieńczeniem 5 dniowych warsz-
tatów będzie koncert finałowy uczestników oraz 
kadry pedagogicznej. 

Kto prowadzi? 
Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem do-

świadczonych pedagogów. 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy sieBIEGA, Grupa Bie-
gajacy Suchedniów oraz Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, 
mają przyjemność zaprosić wszystkie panie na III Suchedniowski 
Bieg Kobiet.

Już 5 marca 2017 w Suchedniowie odbędzie się trzecia edycja 
biegu, który dedykowany jest tylko płci pięknej. Odbędzie się on 
pod hasłem Nie cyckamy się z rakiem, a organizatorzy mają nadzie-
ję, że bieg poza świetną zabawą będzie też zwracać uwagę na pro-
filaktykę nowotworową wśród kobiet, w szczególności na profilak-
tykę raka piersi.

Bieg ma charakter happeningu, nie liczy się czas ani miejsce, 
ważna będzie dobra zabawa i idea jaka przyświeca temu wydarze-
niu.

Dla uczestniczek biegu – organizatorzy przygotowali kilka nie-
spodzianek, m.in. porady lekarskie, pamiątkowe medale, nagrody 
niespodzianki i oczywiście skromny poczęstunek na mecie.

Zapraszamy na już II edycję warsztatów wokal-
no - instrumentalnych Muzyczne Mostki, która od-
będzie się w dniach 6-10 luty 2017 roku w Wiej-
skim Domu Kultury w Mostkach.

Dla kogo? 
Zapraszamy instrumentalistów, którzy pragną 

rozwijać swoje umiejętności w klasie instrumen-
tów klawiszowych, gitary basowej oraz perkusji, 
a także wokalistów chcących zgłębić tajniki do-
brej techniki wokalnej, którą posługują się wo-

Nie cyckamy się z rakiem czyli… 
III Suchedniowski Bieg Kobiet

-  Klasa wokalu - Patrycja Zarychta
-  Klasa instrumentów klawiszowych - Marek 

Pędziwiatr
-  Klasa perkusji - Marcin Rak 
-  Klasa gitary basowej - Paweł Rozmary-

nowski
Zapraszamy na stronę: http://muzycznemost-

ki.pl/?page=kontakt
Kontakt: Patrycja Zarychta tel. 606/126-250, 
email: patrycjazarychta.wokal@gmail.com

„Muzyczne Mostki – edycja druga

naSze zapowiedzi

III

28 medali 
badmintonistek

Zbliżający się koniec roku kalendarzowego 
jest znamienitym czasem na podsumowa-
nie sportowego dorobku suchedniowskich 
sportowców. Po zakończeniu rundy jesien-
nej przedstawiłem dorobek drużyn Orlicza 
w piłce nożnej. Dzisiaj z kolei zaprezentuję 
zestawienie badmintonistek w zawodach 
międzynarodowych mających rangę mi-
strzostw danego kraju.
Jest to pierwsze takie podsumowanie, do-
tychczas jeszcze nigdzie nie publikowa-
ne. Wiktoria Dąbczyńska była pierwszą 
badmintonistką klubu Orlicz Suchedniów, 
która grając w reprezentacji Polski na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Słowacji w 
kategorii juniorów, przywiozła medal. Było 
to w 2014 roku.
Od tej pory Wiktoria z międzynarodowych 
mistrzostw przywiozła 20 medali, w tym 4 
złote, 4 srebrne i 12 brązowych. Ale to nie 
wszystko, ponieważ z medalami wracały 
również Zuzanna Glijer i Izabela Pajek. 
Zuzanna wywalczyła 5 krążków - 2 srebrne 
i 3 brązowe, a Izabela 3, wszystkie w kolorze 
brązu. A więc dorobek naszych muszkiete-
rek (jak je kiedyś nazwałem) jest imponują-
cy. 28 medali - 4 złote, 6 srebrnych i 18 brą-
zowych. Gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy na miedzynarodowych arenach!
Lista wszystkich medali:

2014 – 2
Mistrzostwa Slovak Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
Mistrzostwa Denmark Juniorów
2 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2015 – 10
Mistrzostwa Lithuanian Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Zuzanna Glijer (mikst)
Mistrzostwa Slovak Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Zuzanna Glijer (mikst)
Mistrzostwa Czech Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2 – Zuzanna Glijer (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Estonian Juniorów
2 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Izabela Pajek (mikst)

2016 – 16
Mistrzostwa Polish Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Zuzanna Glijer (debel)
Mistrzostwa Romanian Juniorów
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Valamar Chorwacja Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
Mistrzostwa Czech Juniorów
2 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)
3 – Izabela Pajek (debel)
Mistrzostwa Slovak Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2 – Zuzanna Glijer (debel)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Izabela Pajek (mikst)
Mistrzostwa Estonian Juniorów
1 – Wiktoria Dąbczyńska (debel)
2 – Wiktoria Dąbczyńska (mikst)
3 – Wiktoria Dąbczyńska (pojedyncza)

W środę, 4 stycznia w Restauracji „Ara-
mis” w Skarżysku-Kamiennej odbyła się 
Wieczornica Sportowa podsumowująca 
osiągnięcia młodych sportowców powiatu 
skarżyskiego w 2016 roku. Organizatorem 
tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku-Kamiennej.
W spotkaniu uczestniczył: Starosta Skarży-
ski Jerzy Żmijewski, Wicemarszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, 
Katarzyna Bilska Członek Zarządu Powia-
tu Skarżyskiego, Skarbnik Powiatu Bogu-
sława Wilczyńska, a także przedstawiciele 
klubów. Jak zaznaczył Starosta Skarżyski 
Jerzy Żmijewski, wieczornica to rodzaj po-
dziękowania dla wszystkich sportowców, 
tych młodszych i starszych, którzy swoją 
codzienną pracą kreują pozytywny wizeru-
nek powiatu skarżyskiego i propagują zdro-
wy, aktywny styl życia.
Wśród nagrodzonych zawodników i trene-
rów z terenu powiatu skarżyskiego, którzy 
w 2016 rok osiągnęli   sukcesy oraz czołowe 
miejsca we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez ogólnopolskie związki 
sportowe znaleźli się, zawodniczki: Wikto-
ria Dąbczyńska, Zuzanna Glijer, Alek-
sandra Pająk, Julia Pająk, Izabela Pajek, 
Julia Pajek, Aleksandra Pawlukiewicz, 
Joanna Więckowska, Katarzyna Zięba, 
Weronika Zięba i trenerzy: Aleksandra 
Dąbczyńska, Stefan Pawlukiewicz z Or-
licza oraz zawodnicy: Marek Gałczyński, 
Zbigniew Przyjemski, Tomasz Stopa, Sta-
nisław Wikło (również jako trener) z TKKF 
Olimpik. Gratulujemy!

Kolejne wyróżnienia
dla badmintonistek

Suchedniowski Sport

W dniach 7-8 stycznia w Pabianicach ro-
zegrano Łódzki Turniej Seniorów Li-Ning w 
badmintonie. Bardzo dobrze zaprezentowali 
się reprezentanci Suchedniowa, którzy wy-
walczyli jedno pierwsze miejsce, trzy drugie 
i jedno trzecie.
W mikście (kategoria wiekowa 45+) w fina-
le spotkali się suchedniowianie. Stanisław 
Wikło i Maria Brzeźnicka pokonali Marka 
Gałczyńskiego i Jolantę Karską.
W singlu (45+) Tomasz Stopa wywalczył 
drugie miejsce.
W deblu (40+) Zbigniew Przyjemski i Wi-
kło minimalnie przegrali finał i zajęli drugie 
miejsce, a Gałczyński i Stopa (35+) wywal-
czyli trzecią lokatę, ulegając dwóm pierw-
szym parom tylko gorszym stosunkiem se-
tów.

Seniorzy wygrywali

W dniach 6-8 stycznia w Przemyślu roze-
grano dwa turnieje Grand Prix Złoty Carpa-
tia Bad z udziałem reprezentantów Orlicza. 
W Grand Prix Młodzików Młodszych (U-13) 
Julie wywalczyły dwa trzecie miejsca. Na-
tomiast w Grand Prix Juniorów Młodszych 
(U-17) miejsce tuż za podium przypadło 
Aleksandrze Pająk.
Kategoria U-13
W singlu Julia Pająk zagrała w najlepszej 
czwórce turnieju i ostatecznie zajęła trzecie 
miejsce. Natomiast Julia Pajek w swojej 
grupie wygrała wszystkie pojedynki, co jaj 
dało piątą lokatę.
Julie w deblu zagrały o trzecie miejsce z 
zawodniczkami Feniksa Kędzierzyn Koźle i 
wygrały wysoko w dwóch setach, stając na 
najniższym stopniu podium.
Kategoria U-17
Aleksandra Pająk w grze pojedynczej po 
wygraniu grupy eliminacyjnej zagrała w 
najlepszej czwórce turnieju. Ostatecznie zo-
stała sklasyfikowana na czwartym miejscu, 
przegrała z rozstawionymi zawodniczkami 
(nr 1 i 2), ale wygrała z późniejszą mistrzy-
nią Hanną Szymańską.
Miłosz Miernik  w singlu po grach elimi-
nacyjnych wylądował w grupie zawodników 
rywalizujących o miejsca 9-12, gdzie wygrał 
swoje spotkania i ostatecznie został sklasy-
fikowany na 9 miejscu.
W mikście Ola z Miłoszem grali o miejsca 
9-13 i po odniesieniu kompletu zwycięstw 
zajęli 9 lokatę.

Dwa trzecie miejsca
badmintonistek

Zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Pol-
ski w badmintonie rozgrywane w Białym-
stoku. Były one bardzo udane dla Orlicza 
Suchedniów, ponieważ reprezentantki tego 
klubu wywalczyły trzy medale.
Złoty medal i tytuł mistrzowski zdobyły ju-
niorki, które rok temu były mistrzyniami 
w kategorii junior młodszy. Wiktoria Dąb-
czyńska, Zuzanna Glijer, Aleksandra Pa-
jąk, Izabela Pajek, Katarzyna Zięba wy-
grały z Chojnikiem Jelenia Góra 4:1, Unią 
Bieruń 5:0 i Energią Lubliniec 5:0. Aby tak 
dalej, z roku na rok suchedniowianki prze-
chodzą z niższej do wyższej kategorii i odno-
szą sukcesy. 
Brązowy medal przypadł dla młodziczek, 
grającym w składzie: Julia Pająk, Julia 
Pajek, Aleksandra Pawlukiewicz, Weroni-
ka Zięba. Nasze dziewczęta wygrały z SKB 
Suwałki i Hubalem Białystok po 3:2, ale 
przegrały z Feniksem Kędzierzyn-Koźle 2:3 
i Unią Bieruń 1:4. Trzecie miejsce należy 
uznać za sukces, przecież reprezentantki 
Orlicza były dużo młodsze od rywalek.
Drugi medal brązowy wywalczyły młodzicz-
ki młodsze Julia Pająk, Julia Pajek, Joan-
na Więckowska. W decydującym pojedyn-
ku pokonały miejscowy Hubal 3:1.
Gratulacje dla badmintonistek Orlicza oraz 
trenerów Aleksandry Dąbczyńskiej i Ste-
fana Pawlukiewicza.

Złoto i dwa brązowe 
medale Mistrzostw Polski

W czwartek, 15 grudnia w Filharmonii 
Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste pod-
sumowanie roku sportowego 2016. Podczas 
uroczystości nagrodzono prawie 200 spor-
towców w różnych kategoriach wiekowych, 
którzy zdobywali medale mistrzostw świa-
ta, Europy i Polski. Wyróżniono również 
szkoleniowców i działaczy, kluby, związki 
sportowe, samorządy lokalne, a także in-
westorów najbardziej znaczących obiektów 
sportowych.
Miło mi poinformować, że w gronie wyróż-
nionych znaleźli się przedstawiciele Orlicza 
Suchedniów, a dokładniej zawodniczki i tre-
nerzy z sekcji badmintona. Podziękowania i 
nagrody otrzymali: Wiktoria Dąbczyńska, 
Zuzanna Glijer, Izabela Pajek, Julia Pa-
jek, Julia Pająk oraz Aleksandra Dąbczyń-
ska i Stefan Pawlukiewicz. Gratulujemy!

Wyróżnienia 
w badmintonie
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koncert kolęd i Pastorałek
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Koncert kolęd w Łącznej
Z udziałem naszych zespołów już po raz czwar-

ty w Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tade-
usza w Łącznej, 6 stycznia odbył się Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek.  

Podczas koncertu wystąpiło 12. wykonawców 
wśród których znaleźli się Schola Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży  w Suchedniowie oraz 

W dniu 22 stycznia 2017 r. w sali widowisko-
wej suchedniowskiej Kuźnicy odbyła się tegorocz-
na edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek, którego 
celem jest popularyzowanie jednego z najpięk-

niejszych zwyczajów bożonarodzeniowych, czyli 
śpiewania kolęd. Na scenie zaprezentowało się 
ponad stu wykonawców wchodzących w skład 6 
zespołów. Podczas koncertu wystąpili: Chór Se-

nior prowadzony przez Jerzego Fąfarę, Zespół 
Pieśni i Tańca Skokotliwi z Mostek wraz z Kapelą 
Mostki, suchedniowski zespół wokalny Sonatina 
prowadzony przez Urszulę Piastę – Kuszew-
ską, Zespół Pieśni i Tańca Sorbin pod kierunkiem 
Dariusza Figarskiego, Kapela Świętokrzyskie 
Scyzoryki oraz Suchedniowska Orkiestra Dęta pod 
batutą mjr. Stefana Malinowskiego.

Bardzo licznie zgromadzona publiczność wy-
słuchała 30 najpiękniejszych polskich kolęd i pa-
storałek, wśród których znalazły się m.in. Oj, Ma-

luśki, Maluśki, Obchodząc Jezusa dziś narodzenie, 
Gdy śliczna Panna, Mizerna cicha, To już pora na 
wigilię, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Na zakończe-
nie wszystkie zespoły biorące udział w tegorocz-

nej edycji koncertu wraz z całą z publicznością 
wykonali kolędy Gdy się Chrystus rodzi oraz Bóg 
się rodzi.

Paweł Zubiński

KGW Michniowianki.
Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi.

(jaki)

Koncert Kolęd i Pastorałek w „Kuźnicy”


