
* zapraszamy na: 
- pikniki rodzinne do Michniowa (26.05), Mostek (9.06) i Ostojowa (10.06), 
- VI Turniej Tenisa Stołowego (26.05), XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy 

(3.06), uroczystości patriotyczne na Wykusie (16.06),
* wizyta marszałka Adama Jarubasa w Kuźnicy,
* porozumienie w sprawie zakupu energii podpisane,
* niepewna przyszłość rozbudowy Mauzoleum,
* w Kuźnicy, w szkołach oraz wydarzenia sportowe.
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Rajd diecezjalny KSM
W sobotę 19 maja z ul. Zagórskiej na Świnią Górę z udziałem 105. osób wyruszył diecezjalny IV Pieszy Rajd Patriotyczny Katolickiego Stowarzyszenia Mło-

dzieży pod hasłem Pamiętajmy o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi – Świnia Góra ‘2018

Czytaj na str. 24

II Turniej MRM w piłce siatkowej
Z udziałem 6 drużyn w sobotę 19 maja na hali sportowej w Suchednio-

wie rozegrany został II Turniej Młodzieżowych Rad w piłce siatkowej o Pu-
char Burmistrza Suchedniowa.

Czytaj na str. 23

Święto Majowej Konstytucji 
Suchedniów aktywnie włączył się w obchody 227. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, w Kuź-
nicy otwarto wystawę poświęconą rodzinie Ostachowskich oraz odbył się 
uroczysty koncert Kuźnica - Miastu.

Czytaj na str. 2, 6, 12-13
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Nabożeństwo uświetniła  Orkiestra Dęta pod batutą mjr Stefana  
Malinowskiego.

Konstytucja 3 Maja był największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu 
Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 r. Autora-

mi projektu konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław 
August Poniatowski i ks. Hugo Kołłątaj. Od chwili uchwalenia Konstytucja 3 
Maja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenno-

ści Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń ze-
wnętrznych.

Jacenty Kita

Święto Majowej Konstytucji

Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Suchedniowie od-
były się uroczystości upamiętniające to ważne w dziejach Polski wydarze-
nie. Połączone one zostały ze Świętem Rzemiosła zorganizowanym przez 
Spółdzielnię Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Przed godz. 10.00 przed kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła zgromadzi-
ły się poczty sztandarowe, delegacje władz miasta i organizacji społecznych 
funkcjonujących w mieście, kombatanci, Rycerze Kolumba, delegacje szkół. 

Na uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny zaprosił ks. proboszcz Ma-
rek Migocki. Wcześniej dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod tablicami wmurowanymi 
w ściany świątyni. W imieniu 
samorządu Suchedniowa wią-
zankę złożyli: przewodniczą-
ca rady miejskiej Małgorzata 

Styczeń, burmistrz Cezary Błach i sekretarz miasta Ewa Kaniewska. 

Święto Konstytucji, Rzemiosła i Przedsiębiorczości
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Marszałek zwiedził wystawę w „Kuźnicy”
W piątek 11 maja w suchedniowskiej Kuźnicy gościł Marszałek Województwa Adam 

Jarubas, który zwiedził wystawę zaty-
tułowaną Spotkanie pokoleń pod znakiem 
Niepodległa – Suchedniowskie rody Osta-
chowscy. Jej organizacja wsparta została 
m.in. ze środków samorządu wojewódz-
twa.

Marszałek zwiedził nie tylko wystawę, 
ale z zainteresowaniem obejrzał rów-

nież Izbę Tradycji, po której opro-
wadził go dyrektor Kuźnicy Andrzej  
Karpiński. 

Gościowi towarzyszyli m.in. 
wnuk Jana Ostachowskiego, głów-
nego bohatera wystawy Krzysz-

tof Ostachowski, członek 
zarządu powiatu kieleckiego 
Józef Szczepańczyk, Stani-
sław Durlej i Andrzej Marek 
Łach – przyjaciele rodziny Osta-
chowskich, zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik oraz dyrek-
tor Kuźnicy Andrzej Karpiński 

oraz Agnieszka Włodarczyk-Mazurek, autorka wystawy.
(jaki)

Porozumienie w sprawie wspólnych zakupów energii
Przedstawiciele 12 gmin w dniu 15 maja podpisali w Urzędzie Miasta Skarżyska

-Kamiennej porozumienie w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej, która zajmie się 
wspólnym zakupem energii elektrycznej. W imieniu Gminy Suchedniow porozumienie 
podpisał burmistrz Cezary Błach.

-Stworzenie Grupy Zakupowej ma wpływ na cenę. Dzięki takiemu porozumieniu są-
siadujące ze sobą gminy mogą zoptymalizować wydatki związane z zakupem i dystry-
bucją energii elektrycznej - mówi burmistrz.

Poprzednio Grupę Zakupową, której liderem również było Skarżysko, stworzyło 
pięć gmin. Obecnie 
porozumienie pod-
pisali włodarze 12 
gmin: Skarżyska-Ka-
miennej, Skarżyska 
Kościelnego, Bliżyna, 
Suchedniowa, Wą-
chocka, Łącznej, Mir-

ca, Mirowa, Chlewisk, Jastrzębia, Borkowic, Orońska.
Gmina Skarżysko, jako lider Grupy Zakupowej, odpowiedzialna będzie za przygoto-

wanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup 
i dystrybucję energii elektrycznej.

(jaki)
Zdjęcia: Izabela Szwagierek

W kinie „Kuźnica” grają
* Tam, gdzie mieszka Bóg, w terminie 25 - 28 maja o godz. 

17:00.
Produkcja: Argentyna. Gatunek: familij-

ny. Czas: 90 min. Od lat: 7, wersja: dubbing.
Opis filmu: Mały Andrew ucieka z domu, 

by odszukać położone w górach sanktuarium 
Jezusa. W ślad za chłopcem wyrusza czwórka 
jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem 
przeżyją wiele niezapomnianych przygód na 

leśnym szlaku. A przede wszystkim zrozumieją, że z Bożą pomocą 
są w stanie stawić czoła największym przeciwnościom.

* Katyń – ostatni świadek, w terminie 25 - 28 maja o godz. 
19:00.

Produkcja: Wielka Brytania, Polska. Ga-
tunek: thriller. Czas: 97 min. Od lat: 15.

Opis filmu: Film odsłania kulisy jednej 
z najbardziej  poruszających historii czasów 
II wojny światowej - ukrywanej przez lata  
prawdzie o zbrodni katyńskiej. Zainspirowa-
ny biografią jej naocznego  świadka, Iwana 
Kriwoziercewa alias Michał Łoboda, próbuje 

dojść  przyczyny przedwczesnej śmierci mężczyzny w podejrzanych 
okolicznościach w Wielkiej Brytanii w 1947 roku. W roli brytyjskie-
go dziennikarza, który  odkrywa dla zachodniego świata przera-
żającą prawdę o popełnionym przez  Sowietów mordzie katyńskim 
zobaczymy Alexa Pettyfera (Jestem numerem cztery). Michała Ło-
bodę gra Robert Więckiewicz, zaś jego przyjaciela  Andrzeja No-
waka – Piotr Stramowski (Pitbull. Niebezpieczne kobiety). Inspi-
racją do napisania scenariusza stała się osobista historia reżysera 
Piotra Szkopiaka, który w Katyniu stracił dziadka.

* Rampage: Dzika Furia, w terminie 1 - 4 czerwca o godz. 
17:00 i 19:00.

Produkcja: USA. Gatunek: akcja, przygo-
dowy. Czas: 115 min. Od lat: 13.

Opis filmu: Prymatolog Davis Okoye 
(Dwayne Johnson), który trzyma ludzi na 
dystans, nawiązał silną więź z George’em 
- niezwykle inteligentnym gorylem srebr-
nogrzbietym, którym opiekuje się od czasu 
jego narodzin. Niestety wskutek nieudane-

go eksperymentu genetycznego ta łagodnie usposobiona małpa 
zmienia się w gigantyczną, rozwścieczoną bestię. Na domiar złego 
wkrótce okazuje się, że istnieją też inne zwierzęta, które uległy po-
dobnej przemianie. Nowo stworzone drapieżniki alfa przedzierają 
się przez Amerykę Północną, niszcząc wszystko na swojej drodze. 
Okoye łączy siły z odrzuconym przez środowisko inżynierem gene-
tycznym, aby znaleźć antidotum. Jednocześnie stara się przetrwać 
na nieustannie zmieniającym się polu walki i nie tylko zapobiec 
globalnej katastrofie, ale też uratować przerażającą istotę, która 
niegdyś była jego przyjacielem.
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w GMinie i oKolicy

„Kuźnica” pozyskała dotację
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica otrzy-

mał dotacje z Instytutu Muzyki i Tańca w progra-
mie Myśl w ruchu w kwocie 42.477,50 zł. 

W ramach projektu dzieci z Suchedniowa, 
Ostojowa, Łącznej i Gozdu oraz seniorzy będą 
mieli możliwość uczestniczyć w  bezpłatnych 
warsztatach tanecznych i wyjazdach do teatrów 
tańca – Lublin, Łódź, Warszawa Kraków. Warsz-
taty taneczne w 12 stylach:  towarzyski standard  
i latino, ludowy, contemporary, eksperymental-
ny, hip hop, jazowy, klasyczny, Broadway jazz, 
disco oraz współczesny przeprowadzą eksperci 
z całej Polski. Dodatkowo odbywać się będą lekcje 
tańca z muzyką na żywo przy akompaniamencie 
instrumentów klawiszowych i orkiestry rozryw-
kowej oraz wykłady z teorii tańca. 

Zwieńczeniem projektu będzie przedstawienie 
finałowe Eko taniec w każdym wieku wyreżysero-
wany przez Michała Ośkę. Przedstawienie bę-
dzie miało na celu promowanie Puszczy Jodłowej 
i Gór Świętokrzyskich na obszarze których znaj-
duje się Suchedniów. W ten sposób uczestnicy 
będą mieli możliwość przekazania poprzez taniec 
ważnych treści i emocji związanych z ich środowi-
skiem naturalnym. 

Rekrutacja uczestników zaplanowana jest na 
drugą połowę maja w szkołach nr 1 i 3 w Suche-
dniowie, w szkole w Ostojowie, Goździe i Łącznej, 
poprzez Stowarzyszenie Pod prąd oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Sportowej. Liczba 
miejsc ograniczona jest do 70. uczestników. 

Zajęcia warsztatowe rozpoczynają się już 
w miesiącu czerwcu natomiast wydarzenie fina-
łowe przewidziane jest na miesiąc listopad.

(jaki)

MWK unieważniło przetarg
Muzeum Wsi Kieleckiej unieważniło przetarg 

na dokończenie prac w Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich w Michniowie. Oferty, które na nie-
go złożono, były zbyt drogie. 

Muzeum Wsi Kieleckiej od kilku lat, przy po-
tężnym wkładzie ministerstwa kultury, tworzy 
Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. W tym roku 
w stojących już budynkach miała zostać utworzo-
na wystawa. Niestety, koszt jej wykonania zapro-
ponowany przez firmy był zdecydowanie wyższy 
niż możliwości muzeum. – Zgodnie z kosztory-
sem prace miały nie przekraczać 13 milionów zło-
tych – mówi Mariusz Masny, dyrektor muzeum. 

Tymczasem najwyżej oceniona przez komisję 
oferta opiewała na 20 milionów 880 tysięcy zło-
tych. Szukanie dodatkowych źródeł finansowania 
nie rozwiązuje problemu. 

–Zgodnie z przepisami, jeśli wartość prac prze-
kroczy 5 milionów euro, nie otrzymamy dotacji 
unijnej. Wybór tej oferty właśnie to by oznaczał. 
W obecnej sytuacji pozostaje nam zmniejszyć za-
kres prac: są rzeczy, z których możemy zrezygno-
wać bez szkody dla wartości merytorycznej i po-
nownie ogłosić przetarg – dodaje Masny. 

Podmioty zainteresowane udziałem w prze-
targu miały czas na składanie ofert do 15 marca 
br., po otwarciu ofert okazało się jednak, że jedy-
ną ofertę mieszczącą się w zakładanym budżecie 
trzeba było unieważnić, a oferta najwyżej ocenio-
na przez komisję konkursową przekraczała możli-

wości Muzeum o 7 mln PLN. Przetarg ostatecznie 
w ub. tygodniu unieważniono.

Okazuje się, że problemem jest nie tylko brak 
dodatkowych środków na sfinansowanie zada-
nia, problemem jest również to, że w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ra-
mach którego Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało 
dotację, można realizować projekty, których war-
tość nie przekracza 5 mln EUR (a zwycięska oferta 
ten próg przekroczyła).

Muzeum już wystąpiło do resortu kultu-
ry z wnioskiem o zmianę harmonogramu prac 
w Michniowie. Inwestycja powinna się zakoń-
czyć do czerwca przyszłego roku, ale to, z powo-
du nierozstrzygniętego przetargu, nie jest możli-
we. Wkrótce możemy spodziewać się ogłoszenia 
kolejnego przetargu na realizację ww. zadania - 
możliwe jednak, że zmniejszeniu ulegnie zakres 
projektu do realizacji i wymagania, które zostaną 
postawione przed potencjalnymi wykonawcami. 

Przypomnijmy, że w ramach realizacji projektu 
przewidziano m.in. wykonanie robót wykończe-
niowych w budynku Mauzoleum, zakup i mon-
taż wszelkich urządzeń ochrony i zabezpiecze-
nia obiektu i zbiorów, zakup i montaż urządzeń 
audiowizualnych do celów ekspozycji, urządze-
nie ekspozycji (w tym wyposażenie wnętrz, uzu-
pełnienie kolekcji eksponatów, zakup wszelkich 
urządzeń i wyposażenia służącego ekspozycji 
itp.), a także urządzenie ekspozycji zewnętrznej 
tj. konserwacja Krzyży Pamięci, ustawienie ich 
(Las Krzyży).

(jaki)

W tegorocznej edycji Międzynarodowe-
go Konkursu Matematycznego KANGUR nasi 
uczniowie osiągnęli sukces. III miejsce zajęli 
w kategorii Maluch uczniowie klasy III: Ju-
lia Mirek, Daria Dulęba, Bartosz Niem-
czyk i uczennica kl. IV Maja Borowiec, a w 
kategorii Beniamin uczennica klasy VI Ma-
ria Obara.

Gratulujemy!

Brawo Ostojowskie Kangury!
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gmin, przedstawiciele służb i inspekcji współpra-
cujących ze strażą podczas wypełniania codzien-
nych obowiązków.

Podczas odegrania Mazurka Dąbrowskiego na 
maszt wciągnięto flagę państwową, po czym ko-
mendant powiatowy PSP Marcin Machowski 
oficjalnie powitał wszystkich przybyłych. Później 
nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń i awan-
sów na wyższe stopnie. Brązowym medalem Za 
zasługi dla pożarnictwa uhonorowany został Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas.

Następnie kapelan powiatowy strażaków ks. 
Jerzy Karbownik poświęcił nowy wóz bojowy, 
a zaproszeni goście strażakom wręczyli akt prze-

kazania oraz kluczyki do nowoczesnego wozu bo-
jowego o wartości 1,2 mln zł.

Na koniec statuetki wręczono świętującym 
sportowe sukcesy skarżyskim strażakom, a za-
proszeni goście zabrali głos.

Jacenty Kita

przywitał wszystkich przybyłych gości.  Przybli-
żył historię Świętego Floriana i złożył wszystkim 
strażakom życzenia z okazji strażackiego święta. 
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Floriana 
wpisuje się w uroczyste obchody 100 lecia odzy-
skania niepodległości przez nasz kraj. 

Figura została wyrzeźbiona z piaskowca szy-
dłowieckiego, wraz z cokołem waży trzy tony. 
Dawid Szlufik jest autorem wielu rzeźb znajdu-
jących się w całej Polsce, między innymi potężne-
go posągu Temidy, która stanęła przed siedzibą 
Sądu Okręgowego w Radomiu. Młody artysta jest 
też laureatem Świętokrzyskiego Scyzoryka.

(jaki)

Świętowali stRaŻacy

Przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Ka-
miennej w piątek, 4 maja, w Dniu Strażaka, odsłonięto pomnik Świętego Flo-
riana autorstwa rzeźbiarza Dawida Szlufika z Suchedniowa.

W uroczystościach wzięli udział: Andrzej Bętkowski - wicewojewoda 
świętokrzyski, bryg. Tomasz Bajerczak - Zastępca Świętokrzyskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, Jerzy Karbownik - kapelan 
skarżyskich strażaków, insp. Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Po-
licji w Skarżysku, Jerzy Żmijewski - Starosta Skarżyski, Jacek Krzepkowski 
- Inspektor w Powiatowym Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, strażacy 
ochotnicy z terenu powiatu skarżyskiego oraz funkcjonariusze komendy po-

wiatowej. Obecny był również Jerzy Tokarczyk z firmy Kamex, gdzie rzeźba została wykonana.
 Na początku st. bryg. Marcin Machowski Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej 

Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
o wartości 1,2 mln złotych przekazano 18 maja) 
KP PSP w Skarżysku-Kamiennej podczas powia-
towych obchodów Dnia Strażaka. Gminę Suched-
niów podczas uroczystości reprezentowali prze-
wodnicząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń 
oraz burmistrz Cezary Błach.

Ponadto wśród gości byli m.in. poseł Maria 
Zuba, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, sta-
rosta Jerzy Żmijewski, włodarze wszystkich 

Rzeźba suchedniowskich artystów zdobi komendę

Na Święto Strażaka nowy wóz bojowy
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Wanda Kosińska - Ostachowska to działaczka 
społeczna oraz osoba czynnie zaangażowa-
na w konspirację wraz z dziećmi podczas II 
wojny światowej. 

W gorące popołudnie w Kuźnicy zgroma-
dziło się wielu członków rodziny Ostachow-
skich, Barzykowskich, Sojeckich oraz Kuba-
lów, dwie posłanki: Marzena Okła - Drewnowicz oraz Maria Zuba oraz wielu miłośników 
historii. Gości powitał gospodarz miejsca Andrzej Karpiński, tło historyczne wystawy przy-
bliżyła Agnieszka Włodarczyk - Mazurek, rodzinę zaprezentował Krzysztof Ostachowski. 

Zapraszamy wszystkich Suchedniowian i nie tylko do obejrzenia wystawy, która czynna bę-
dzie do 15 sierpnia 2018 r. 

Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go. Wernisaż wystawy patronatem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

nasze DzieDzictwo

W Święto Konstytucji 3 Maja w suchedniowskiej 
Kuźnicy odbył się wernisaż wystawy Spotkanie pokoleń 
pod znakiem Niepodległa – Suchedniowskie rody Osta-
chowscy. 

Wystawa rozpoczęła obchody 100-tnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości, ale również cykl 
wystawienniczy Suchedniowskie Rody. Suchedniów to 
miejsce niezwykłe pod względem historycznym urba-
nistycznym, architektonicznym ale przede wszystkim 
społecznym. W XIX w do Suchedniowa przyjechało 

wielu techników inżynierów, majstrów, sztygarów, 
którzy stworzyli ciekawą mozaikę społeczną, a po-
tomkowie tych rodzin do dziś są mieszkańcami nasze-
go miasta. Lata 20 i 30 XX w. to również napływ osad-
ników. Suchedniów aspirował do miana miejscowości 
letniskowej, przyjeżdżało wielu letników z Radomia 
czy Warszawy. Rodzina Ostachowskich, która była po-
wiązana rodzinnie z Suchedniowem również posta-
nowiła wybudować sobie dom letni, który pod koniec 
lat 30 XX w. stał się całorocznym miejscem zamiesz-
kania. Wybór rodziny Ostachowskich na pierwszą wy-
stawę z cyklu, nie był przypadkowy ponieważ bracia 
Ostachowscy Józef i Jan to legioniści i posłowie na 
Sejm Ustawodawczy II RP. Żona Jana Ostachowskiego 

Suchedniowskie rody - Ostachowscy
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KoRowóD niepoDleGłoŚci

14 maja w suchedniowskiej Kuźnicy odbyło się 
ostatnie w województwie spotkanie z cyklu Ko-
rowód Niepodległości realizowanego przez Wo-
jewodę Świętokrzyskiego w ramach rządowego 
programu Polska. Stulecie Niepodległości. 

Do ośrodka przybyli najpierw uczniowie szkół 
podstawowych z terenu powiatu skarżyskie-
go, później gimnazjów i szkół średnich. Przed-
stawiciele wojewody witali ich upominkami 
związanymi z obchodami stulecia odzyskania 
niepodległości, zaś na scenie witali ich oficjal-
nie wicewojewoda Andrzej Bętkowski, poseł 
Maria Zuba, burmistrz Cezary Błach i radny 
Krzysztof Ślęzak (grupę starszą również sta-
rosta skarżyski Jerzy Żmijewski. Dziękując pani 
wojewodzie za zorganizowanie wydarzenia w Su-

chedniowie burmistrz Cezary Błach apelował 
zarazem do młodego pokolenia. –Nie wstydźcie 
się symboli narodowych i troszczcie się o nie każ-
dego dnia.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane z okazji 
obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Korowód Niepodległości odwiedził wszystkie 
powiaty naszego województwa. Pierwsze, inau-
guracyjne spotkanie zorganizowano w paździer-
niku ubiegłego roku w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Kielcach.

Korowód Niepodległości opierał się na pa-
triotycznych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą 
w szkołach, ośrodkach kultury czy innych placów-
kach związanych z kulturą i edukacją. Przygoto-
wane przez specjalistów prelekcje były okazją dla 
młodych ludzi do uzyskania praktycznej wiedzy, 

„Korowód Niepodległości” w Suchedniowie

w jaki sposób przeszłe pokolenia Polaków pojmo-
wały patriotyzm i jak wpływało to na ich życie 
codzienne. W Suchedniowie prelekcję historycz-
ną poprowadził dr Michał Zawisza z kieleckiej 
delegatury IPN.

Podczas spotkań organizowano wystawy, pre-
lekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji hi-
storycznych, patriotyczne zabawy. W Suchednio-
wie swą wystawę miało Muzeum Historii Kielc 
oraz Muzeum im. Orła Białego ze Skarżyska – Ka-
miennej.

Podczas tych ciekawych lekcji historii na młod-
szych i starszych czekało wiele atrakcji, a do każ-
dego z uczestników trafiał specjalnie przygoto-
wany Elementarz Młodego Patrioty.

Projekt wojewody, którego celem było wzmac-
nianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzo-
rowych postaw patriotycznych, zorganizowano 

w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 
na lata 2017-2021.

Jacenty Kita

Rodzinie
Ś.P. Mariana Waldemara Sztando

- byłego długoletniego pracownika  
Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie  

– wyrazy szczerego żalu i głębokiego 
współczucia

składają 
Burmistrz oraz pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Suchedniowie
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RozMaitoŚci

Gazeta Suchedniowska ma swój początek w 1993 roku, kiedy to Rada 
Miasta i Gminy uchwałą nr 42/VII/2/93 z dn. 27.09.1993r. powołała ją do ist-
nienia, na mocy której dokonano wpisu do rejestru dzienników i czasopism 
prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Kielcach, wskazując jako wydawcę 
Radę Miejską. Skąd więc w tytule znak zapytania? Ostatnio na sesjach po-
ruszałem temat Rady Programowej działającej przy gazecie, której istnienie 
umożliwia wspomniana wyżej uchwała. Ostatnio taki organ powołany był 
w 2011 roku na mocy uchwały nr 6/I/11 z dn. 28.01.2011r., działał do końca 
kadencji Rady Miejskiej 2010-2014. W chwili obecnej nie funkcjonuje. Warto 
wspomnieć, że w skład Rady Programowej wchodziło czworo Radnych oraz 
Pani Sekretarz. Skoro gazeta to pismo Rady Miejskiej, to jaki wpływ na jej 
format mają Radni? zadałem to pytanie na kwietniowej sesji, Pani Przewod-
nicząca odpowiedziała mi, że żaden! Kto tego nie dopilnował?

Obecnie Gazeta Suchedniowska będąca pismem Rady Miejskiej, czyim 
jest pismem? Pana Burmistrza? Skoro Rada nie ma wglądu na jej format 
przed drukiem. W ostatnim numerze Suchedniowskiej, pojawiła się relacja 
z kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Niestety nie ujęto w artykule rzetelnej 
informacji o przebiegu całej sesji, mianowicie wycięto burzliwą dyskusje na 
temat Gazety Suchedniowskiej. Skoro informacje z najważniejszego w mie-
siącu posiedzenia Rady są przekazywane w sposób niedostateczny, co sądzić 
o innych informacjach z gazety. Daje to kolejny argument o tym, że wpływ 
na druk muszą mieć Radni, będący przedstawicielami całego Społeczeń-
stwa, chcącego otrzymywać rzetelne informacje.

Łukasz Gałczyński
Radny Rady Miejskiej

Gazeta Suchedniowska- pismem Rady Miejskiej?

Natalia Chrząszcz radną województwa
Natalia Chrząszcz, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej, jako 

jedyny przedstawiciel naszego powiatu, weszła w skład Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. liczy on 
35 osób, w tym przedsta-
wicieli MRM (10), samorzą-
dów uczniowskich (15), 2 
przedstawicieli samorządu 
studenckiego, 8 przedsta-
wicieli organizacji młodzie-
żowych. 

Sejmik młodzieżowy to 
inicjatywa przewodniczą-
cego dorosłego Sejmiku 
Województwa Arkadiu-
sza Bąka. Jego skład po-

wołała Kapituła w dniu 11 maja, a spotkanie wprowadzające odbyło się 25 
maja. Uroczyste wręczenie nominacji nowym radnym młodzieżowym od-
będzie się 5 czerwca podczas obchodów 20.lecia województwa świętokrzy-
skiego. Kadencja sejmiku potrwa 2 lata.

(jaki)
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u senioRów

INFORMATOR RADY SENIORÓW MAJ - CZERWIEC 2018

DATA MIEJSCE GODZINA NAZWA WYDARZENIA

26 maja 2018 r. godzina 16.00
Scena pod Dębem Michniów PIKNIK Z RADĄ SENIORÓW

30 maja 2018 r. godzina 16.00 
SOK Kuźnica

NATURA DLA ŻYCIA
- wykład Marka Kasperowskiego - Nature's Suns Products

2 czerwca 2018 r. godzina 8.00 -
zbiórka w parku pod altaną
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

SPACER ORNITOLOGICZY

10 czerwca 2018 r. godzina 15.00
Ostojów - plac przykościelny FESTYN RODZINNY połączony z PIKNIKIEM Z RADĄ SENIORÓW

16.06.2018 r
- zapisy od 25 maja 2018 na stronie    www.suchedniow.pl

Rajd Rowerowy Wykus 2018
(podczas dorocznych uroczystości wykusowych)

21 czerwca, 10.00
sala konferencyjna Urzędu Miastai Gminy w Suchedniowie posiedzenie RADY Seniorów

Kontakt i szczegółowe informacje:  radaseniorow@suchedniow.pl

Osiem osób z czterech różnych suchedniow-
skich organizacji seniorskich wzięło udział 
w I Świętokrzyskim Kongresie Seniora, który od-
był się 21 maja 2018 r. w Świętokrzyskim Centrum 

Onkologii w Kielcach. Organizatorem kongresu 
był Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego i Wojewódzka Społeczna Rada Senio-
rów.

W kongresie uczestniczyło ponad 130 osób 
w wieku 60+ z całego województwa.

Suchedniów reprezentowali przedstawicie-
le: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Eme-
rytów, Klubu Seniora Kreatywni oraz Rady Senio-
rów w Suchedniowie.

Hasło przewodnie wydarzenia to Możliwości 
i potrzeby zdrowego, aktywnego i bezpiecznego 
sposobu życia osób po 60. roku życia.

I Świętokrzyski Kongres Seniora
W pierwszej części wydarze-

nia wystąpili specjaliści z zakresu 
medycyny z prelekcjami na temat 
profilaktyki chorób serca, ne-
rek, profilaktyki onkologicznej, 
a także na temat nowoczesnych 
metod rehabilitacji w warun-
kach uzdrowiskowych.

Część druga spotkania poświę-
cona była polityce senioralnej 
w województwie świętokrzy-
skim. Zadania realizowane na 
rzecz seniorów w ramach Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego przedsta-
wił pan Jerzy Pyrek - pełnomocnik marszałka ds. 
seniorów.

Bogusława Wypych - przewodnicząca Woje-
wódzkiej Społecznej Rady Seniorów - przedsta-

wiła i poddała pod głosowanie projekty 5 uchwał 
intencyjnych dotyczących: teleopieki na terenie 
województwa świętokrzyskiego, projektu Świę-
tokrzyska Karta Seniora, nowelizacji ustawy o sa-
morządzie gminnym, nowelizacji ustawy o samo-
rządzie wojewódzkim oraz stworzenia systemu 
opieki geriatrycznej.

Wszystkie podjęte w uchwałach tematy są 
ważne również dla Suchedniowskich Seniorów, 
a zaproponowane rozwiązania – jeżeli zostaną 
wdrożone – będą dostępne także dla mieszkań-
ców naszej gminy.  

Wiele ważnych dla Seniorów informacji znaj-
duje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
w zakładce dla seniora.   

Karolina Gałczyńska-Szymczyk

http://www.suchedniow.pl
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w GMinie i oKolicy

Suchedniowski Koncert 
Fundacji „Daj Szansę”

1040 złotych zebrano podczas charytatywne-
go koncertu Fundacji Daj Szansę, który odbył się 
w sobotę 12 maja. Koncert, 42. w historii fundacji, 
odbywał się pod tytułem Zacznij od Bacha – kon-
cert z twórczością Zbigniewa Wodeckiego.

Przybyła publiczność powitała wiceprezes fun-

dacji Jolantę Jagiełło: -Koncerty charytatywne 
organizowane są od 2000 roku, czyli od począt-
ku powstania fundacji. Przez te 18 lat za zabra-
ne m.in. w ten sposób pieniądze, ufundowaliśmy 
ponad 500 stypendiów dla utalentowanej mło-
dzieży, także z Suchedniowa – mówiła. 

Za wspieranie działań fundacji okolicznościo-
wy grawerton z podziękowaniami na ręce dyrek-
tora Kuźnicy Andrzeja Karpińskiego wręczyła 
prezes Joanna Wężyk.

W koncercie wystąpili: Dominika Bracka, 
Emilia Gadecka, Inga Kosińska, Iza Kobier-
ska, Julia Kulińska, Jan Markowski, Żane-
ta Okła, Kacper Palkowski, Maks Pandy-
ra, Maja Skórska, Julia Sokołowska, Emilia 
Szczygieł, Maria Walczak, Aleksandra Za-
górska i Dominika Żak.

Wśród publiczności byli m.in. suchedniowscy 
donatorzy fundacji - starosta Jerzy Żmijewski 
i Jolanta Garbala.

Jacenty Kita

W poniedziałek 21 maja w Zespole Szkół Trans-
portowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Ka-
miennej zorganizowany został Dzień Otwar-
ty. Tego dnia szkołę odwiedzili gimnazjaliści ze 

Wzdołu Rządowego, Suchedniowa, Bliżyna, Skar-
żyska Kościelnego i Skarżyska-Kamiennej.  

Głównym celem spotkania była promocja 
szkolnictwa zawodowego oraz kierunków ofe-
rowanych przez Zespół Szkół Transportowo-Me-
chatronicznych w związku z potrzebami lokalne-
go rynku pracy.

Goście mogli obejrzeć szkołę, zobaczyć w jaki 
sposób ona funkcjonuje, a także zapoznać się ofe-
rowanymi kierunkami kształcenia. Dla przyby-
łych przygotowano szereg dodatkowych atrak-
cji m.in. pokaz musztry wojskowej,  pokaz tańca 
breakdance w wykonaniu grupy Błąd Systemu 
i wiele innych.

Istotnym punktem dni otwartych było spotka-
nie z przyszłymi pracodawcami- firmami, które 
na co dzień współpracują ze szkołą m.in. KP Po-

Suchedniowscy gimnazjaliści na Dniach Otwartych
licji, Mesko, PKP PLK, Kombud.

Zespół  Szkół Transportowo-Mechatronicznych 
w Skarżysku-Kamiennej jest jedną z nielicznych 
szkół w Polsce, która przystąpiła do autorskiego 
programu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzię-
ki temu wielu uczniów ZSTM pobiera bezzwrot-
ne stypendia fundowane w wysokości od 300 do 
500 zł miesięcznie oraz ma zagwarantowaną pra-
cę. Spółka wspiera szkołę poprzez doposażenie 
pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie 
praktyk zawodowych i wycieczek. Systemem sty-
pendialnym objęte są klasy: technik transportu 
kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych 
oraz technik elektroenergetyk transportu szyno-
wego (maszynista).

Stypendia otrzymują również uczniowie kie-
runków technik mechanik i mechatronik w ra-
mach umowy z Mesko S.A.

ZST-M jest szkołą z tradycjami, która dosto-
sowuje się do wymogów edukacyjnych XXI wie-
ku. Uczestniczy w wielu projektach unijnych, 
współpracuje z uczelniami wyższymi, umożliwia 
uczniom poszerzanie wiedzy na dodatkowych 
zajęciach z przedmiotów maturalnych i zawo-
dowych oraz wyposaża pracownie w nowocze-
sny sprzęt.

Dla uczniów, którzy w przyszłości chcą znaleźć 
pracę w służbach mundurowych szkoła propo-
nuje innowację wojskową i policyjną. Uczniowie 
często wyjeżdżają na strzelnicę w Starachowi-
cach, oraz na zajęcia do Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kielcach, a po dwuletnim 
szkoleniu otrzymują certyfikaty.

Dzień otwarty w ZST-M to kolejny przykład 
na to, że szkoła dba o swoich uczniów, potrafi 
w atrakcyjny sposób przedstawić perspektywy 
ich zawodowego rozwoju oraz zapewnić zatrud-
nienie swoim przyszłym absolwentom.

(jaki)
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Wystawa dostępna jest w godzinach pracy 
biblioteki. Zachęcamy do osobistego obejrzenia 

prezentowanych obrazów, które będą  wystawia-
ne w pomieszczeniach biblioteki do 16 czerwca 
br. 

Zapraszamy!

KultuRa

Wystawa malarstwa Elżbiety Jabłońskiej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Su-

chedniowie, zaprasza mieszkańców do oglądania wystawy au-
torstwa Elżbiety Jabłońskiej.

Malarka urodziła się i mieszka w Starachowicach. Absolwent-
ka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach z 1984 
r. - dział konserwacja rzeźby. W 2007 roku uzyskała dyplom Po-
litechniki Radomskiej - Edukacja Artystyczna w zakresie działań 
multimedial-
nych. Uprawia 
malarstwo olej-
ne i suchą paste-
lę. Jest aktyw-
nym członkiem 
Stowarzyszenia 

Artystów Plastyków  Świętokrzyskich. Autorka wielu 
wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Jubileuszowa „Maskarada”

Zakończyła się XX jubileuszowa wiosna teatralna, wytrwali najlepsi wielbiciele teatru. 27 kwiet-
nia na scenie suchedniowskiej Kuźnicy zaprezentowały się zespoły z suchedniowskiego Przedszkola, 
ze Szkoły Podstawowej 
w Ostojowie oraz sekcji te-
atralnej z Suchedniowskie-
go Ośrodka Kultury. Jury 
w składzie Urszula Bilska 
- instruktor teatralny oraz 
Zenon Juchniewicz - in-
struktor teatralny i kabare-
towy przyznało 3 nagrody: 
wycieczka do 300 km – 
Samorządowe Przedszkole 
w Suchedniowie, bilety na spektakl teatru Kubuś – Grupa OŚ – ki z SOK Kuźnica oraz bilety do kina 
Kuźnica dla grup ze szkoły w Ostojowie. Jury nagrodziło również wyróżniających się młodych aktorów 
Bartosza Antoniaka oraz Blankę Jaworską. 

Podczas imprezy wręczono także nagrody dla laureatów konkursu Palma Wielkanocna w sztuce lu-
dowej. 

Zapraszamy za rok.
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

Józef Piłsudski na pomni-
kach w II Rzeczpospolitej

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Mich-
niowie oddział Muzeum Wsi Kieleckiej, zaprasza 
na wystawę Józef Piłsudski na pomnikach w II 
Rzeczpospolitej. 

Twórcą wystawy jest Bartłomiej Tambor 
a opracowanie graficzne wykonał Piotr Suliga. 
Na kilkunastu planszach zwiedzający zapozna 
się z wieloma przykładami pomników, obeli-

sków, popiersi poświęconych Marszałkowi Józe-
fowi Piłsudskiemu, jednemu z najwybitniejszych 
twórców odzyskania niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku.

Dzięki uprzejmości Muzeum Historii Kielc wy-
stawę można oglądać w Mauzoleum w Michnio-
wie do 30.06.2018 r.



Gazeta Suchedniowska • czerwiec 201812

Suchedniowska
GazetaGazeta

warczyk, Oliwia Pawelec, Kamila Sitarz, Ju-
lia Paszkiel, Zuzanna Moskal, Julia Mirek, 
Wiktoria Żołądek, Aleksandra Miernik, Ta-

tiana Korpacka, Maja Wydrych, Lena Buj-
nowska, Lena Kowalik, Maria Obara, Karina 
Kazarjan, Nikola Przeorska, Zuzanna Kro-
gulec, Angelika Potkańska, Amelia Mirek, 
Marlena Matla, Oskar Pawelec, Dawid Grud-
niewski, Jakub Stępnik, Mateusz Mirek.

Następnie wystąpili uczestnicy zajęć szkółka 
młodych pianistów: Liliana Dąbrowska, Mary-
sia Miernik i Bartosz Dulemba przygotowani 
przez Natalię Nastiuk, która - jak zapowiedział 
w trakcie koncertu dyrektor Kuźnicy Andrzej 
Karpiński - od maja br. jest nowym dyrygentem 
Chóru Senior. 

Kolejny punkt programu to występ podopiecz-
nych studia wokalnego prowadzonego przez Ma-
riolę Pocheć. Nikola Świtek zaśpiewała Ada to 
nie wypada, Alicja Młodawska piosenkę Melu-
zyna, natomiast Bartosz Antoniak Za mały.

Następnie na scenie w swoich układach zapre-
zentowały się dzieci z Formacji Tanecznej AXIS 
prowadzonej przez Michała Ośkę. AXIS MINI 

KonceRt Kuźnica - Miastu

W suchedniowskiej Kuźnicy z okazji 227. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się uro-
czysty koncert, uczestników którego powitał dy-
rektor ośrodka Andrzej Karpiński.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego do-
skonałe widowisko tematyczne Polska – jesteśmy 
na miejscu przedstawili uczniowie SSP w Osto-
jowie przygotowani przez Małgorzatę Mier-
nik - Kłys, Magdalenę Miernik, Katarzynę 
Michta - Połeć. Wystąpili: Laura Mazurkie-
wicz, Zuzanna Połeć, Nadia Odelska, Ewa 
Pajek, Natasza Przeorska, Wiktoria Piwo-

Koncert „Kuźnica Miastu”

zatańczył układ zatytulowany Puppies, następnie wystąpił 
duet Lena Materek i Ola Świtek oraz kwartet Ola Świ-
tek, Lena Materek, Lena Madziała, Nikola Gbiorczyk. 
Na koniec w układzie Łabędzie zobaczyliśmy starszą gru-
pę AXIS.
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mie rozrywkowym, w którym nie zabrakło hitów polskiej muzyki, jak Po-
wróćmy jak za dawnych lat czy Niech żyje bal.

Jacenty Kita

Po tym występie na scenę powróciły dzieci ze 
studia wokalnego. Usłyszeliśmy Justynę Łako-
miec w piosence Puszek okruszek, duet Bartosz 
i Paulina Antoniak Zakazany owoc i Paulinę 
Antoniak w rockowej odsłonie w utworze Konik 
na biegunach.

Na koniec wystąpił chór nauczycielski Coro Can-
torum w MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim pod dy-
rekcją Ewy Goworowskiej. Chór zaprezentował 
się przez suchedniowską publicznością w progra-

KonceRt Kuźnica - Miastu
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w pRzeDszKolu

Przedszkolaki odwiedziły żołnierzy
Środowy ranek 16 maja nie rozpieszczał nas pogodą. Mimo to 

przedszkolaki były pełne optymizmu, a uśmiech i zaciekawienie 

nie znikało z ich buziek. A to wszystko za sprawą niecodziennej 
wycieczki, na jaką udały się wraz ze swoimi paniami oraz panią 
dyrektor dzieci z oddziałów IV, V, VII. 

Wybraliśmy się na do jednostki wojskowej na kieleckiej 
Bukówce. Każdy zwiedzający koszary Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych mógł poczuć się jak w wojsku. Mogliśmy zo-
baczyć wojskowy helikopter MI 24, który służył polskim żołnie-
rzom na misjach w Afganistanie do niszczenia celów naziemnych 
i konwojowania innych 
statków powietrznych.  
Nasze zainteresowanie 
wzbudziło wiernie od-
wzorowane stanowi-
sko misji ONZ w  Syrii, 
gdzie znajdują się sta-
nowiska ogniowe i obserwacyjne, pomieszczenia socjalne oraz 
schron. Mogliśmy porozmawiać z żołnierzami, dowiedzieć się 
czym różni się służba w kraju od tej na misjach zagranicznych. 
Mieliśmy okazję zajrzeć do wnętrza  pojazdów bojowych oraz ka-
retki, poznaliśmy pracę sapera oraz wybrane rodzaje pocisków. 
Dzieci przekonały się jak dużo siły musi mieć każdy żołnierz by 
unieść całe swoje oprzyrządowanie. Mieliśmy również namiastkę 
ćwiczeń wojskowych oraz musztry, gdyż w CPdMZ trwa szkole-
nie młodych żołnierzy, wśród których jest wiele dziewcząt. Naszą 

wizytę w jednostce za-
kończyliśmy w Sali Pa-
mięci, gdzie zgroma-
dzono m.in. pamiątki 
przywiezione przez 
naszych żołnierzy 
z misji zagranicznych. 

Wycieczka minęła 
nam bardzo szybko. Do przedszkola wracaliśmy w radosnych na-
strojach i pełni wrażeń. Dzięki dniu otwartych koszar zobaczy-
liśmy to, co na co dzień dla zwykłych cywilnych obywateli jest 
niedostępne. Z pewnością będziemy ten dzień długo wspominać. 
Zwłaszcza, iż była do wspaniała lekcja patriotyzmu.

Justyna Bera

Dzień Ziemi w przedszkolu
22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji dzieci z grupy I przy-

gotowały przedstawienie pod tytu-
łem Ratujmy naszą planetę. Opowia-
da ono o mieszkańcach lasu, którzy 
zmartwieni są dużą ilością śmieci 
w lesie, brudną wodą i zanieczysz-
czonym powietrzem. Z pomocą 
przychodzą im krasnale i przedszko-
laki. Dzieci podzielone na grupy: śli-

maków, biedronek, motylków i żabek ochoczo sprzątają i segregują śmieci do odpo-
wiednich pojemników. Na dymiące 
kominy i rury ze ściekami krasnale 
zakładają specjalne filtry. To bardzo 
ważne, aby dbać o przyrodę i o na-
szą planetę, która jest dla nas do-
mem. 

Po przedstawieniu przedstawi-
ciele wszystkich grup złożyli ekolo-
giczne przyrzeczenie i otrzymali medale Obrońców przyrody. Na zakończenie jeszcze 
raz wspólne wszyscy zaśpiewali piosenkę o pięknym przesłaniu:

La, la, la Ziemia kocha nas
 I my ją kochamy
La, la, la Ziemia kocha nas
Razem o nią dbamy!
Natomiast 20 kwietnia, tuż przed zbliżającym się Dniem Ziemi, starszaki wyko-

rzystując piękną kwietniową pogodę wzięły udział w patrolu ekologicznym. Tuż po 
śniadaniu odbyły krótką rozmowę 
podsumowującą wcześniej zdobyte 
wiadomości na temat ochrony przy-
rody i dbania o nasze środowisko. 
Następnie wyposażeni w foliowe rę-
kawiczki, kolorowe worki i tabliczki 
z napisem Patrol ekologiczny wyru-
szyły sprawdzić, czy w okolicy nasze-

go przedszkola jest czysto. Przedszkolaki zaobserwowały, że w najbliższym otoczeniu 
brakuje koszy na śmieci, a okoli-
ca sąsiadująca  z przedszkolem 
jest zaśmiecona.  Niestety, na 
drodze spotkały porozrzucane 
papiery, puszki, butelki, folio-
we worki. Starszaki z wielkim 
zaangażowaniem wzięły się do 
pracy, porządkując najbliższe 
otoczenie. Mali ekolodzy obiecali przyrodzie dbać o nią zgodnie ze słowami piosen-
ki La, la, la ziemia kocha nas, razem o nią dbamy. A na koniec każdy z przedszkolaków 
otrzymał order – Młody ekolog - Przyjaciel przyrody, który był wyróżnieniem za ciężką 
pracę i przestrzeganie zasad ochrony środowiska.

Anna Dziób 
Monika Kamionka
Magdalena Biskup
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zabawna papuga Azurka. 
Mieliśmy możliwość poznania różnych pra-

cowni szkolnych, w których odbywały się zaję-
cia lekcyjne, przedszkolne, terapii zajęciowej, bi-

blioteczne. Na pamiątkę otrzymaliśmy dyplomy 
i książki. Bardzo  dziękujemy pracownikom szko-
ły za wszystkie przygotowane dla nas atrakcje 
i ciepłe, serdeczne przyjęcie. Było to niezwykłe 
doświadczenie dla naszych uczniów. Dzieci prze-
konały się, że magiczny świat książek zbliża do 
siebie wszystkich, niezależnie od tego ile mamy 
lat i w jakiej szkole się uczymy.

Małgorzata Rek 
Ewa Jędrzejska

śmy w nich znane z  bajek i opowiadań dla dzie-
ci postacie m.in. Pippi, Smoka, Koziołka Matołka, 

Strażaka.  Dużą atrakcją było  odgadywanie zako-
dowanej na magicznej mapie drogi do ukrytych 
sekretnych miejsc.  Cały czas towarzyszyła nam 

Błacha oraz inspektora do spraw oświaty, Beatę 
Kaszubę, którzy wspólnie z władzami szkoły 
oraz uczniami klas starszych oklaskiwali występy.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było 
posadzenie  przed naszą szkołą  jodły, która ma 
upamiętniać stulecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Jodłę, za którą serdecznie dzięku-
jemy nadleśniczemu Piotrowi Fitasowi, sadzi-
li: Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Su-
chedniów, Beata Kaszuba – inspektor do spraw 

oświaty, Izabela Głowala- Działak  - dyrektor 
SSP nr 3, Renata Wikło  - wicedyrektor, Ma-
rzenna Bobowska-Wojewódzka – nauczy-
cielka przyrody oraz przedstawiciele klas IV-VII.

w trójce

Majowe Święto w Trójce
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu Król 

Polski uznając, że los nas wszystkich od udosko-

nalenia konstytucji narodowej zawisł, poznawszy 
zadawnione rządu naszego wady, ceniąc niepod-
ległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu 
niniejszą konstytucję uchwalamy. Słowa te wy-
powiedział król Polski Stanisław August Ponia-
towski w czasie obrad Sejmu Wielkiego w czasie 
którego uchwalono  majową konstytucję. Od tych 
wydarzeń minęło 227 lat.

27 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczy-
sta akademia przypominająca tamte wydarzenia. 
Była to nie tylko lekcja historii, ale także lekcja 
patriotyzmu, lekcja miłości do Ojczyzny. Charak-

„Opowieści ze starej szafy”
15 maja 2018 r. uczniowie kl. I b wraz ze star-

szymi koleżankami z bibliotecznego Koła Przyja-
ciół Książki z SSP  nr 3 w Suchedniowie pojechali 
na wycieczkę edukacyjną do Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Ka-
miennej. 

Mieliśmy tam możliwość uczestniczenia w fan-
tastycznych zajęciach integracyjnych pod hasłem 
Czytanie zbliża w ramach akcji Cała Polska Czy-
ta Dzieciom.  Już przy wejściu powitał wszyst-
kich Pan Kleks, który wprowadził nas do szkoły 
przez magiczne drzwi do Narnii. Był  głównym  
przewodnikiem  po różnych salach. Spotykali-

ter uroczystości podkreślały piękne, nastrojowe 
wiersze, które zaprezentowali uczniowie klasy VI 
a: Karolina Chłopek, Nikola Gbiorczyk, Da-
wid Jasiński, Ola Kukuryk, Ula Markiewicz, 
Lena Materek, Stanisław Michałkiewicz, 
Oliwia Pawelec, Ola Podgórska, Oliwier Pyr-
kosz. Oprawę muzyczną akademii przygotowała 
Urszula-Piasta Kuszewska. Na skrzypcach za-
grały Michalina Maciejczyk oraz Sofija Na-
stiuk. Akompaniament gitar zapewniły Nikola 
Gbiorczyk i Ula Markiewicz, które wspólnie 
z chórem szkolnym wystąpiły na szkolnej sce-
nie. Akademię przygotowała Aleksandra Gołę-
biowska.

Podczas szkolnej uroczystości gościliśmy Bur-
mistrza Miasta i Gminy Suchedniów, Cezarego 
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w ssp ostojów

Cyberprzemoc temat ciągle 
aktualny

Zmieniające się w dużym tempie nowe techno-
logie służyć mają przede wszystkim dobru ludzi. 
Możliwość korzystania z wielu coraz to nowszych 
portali internetowych pochłania w dużej mierze 
nasz czas. Mimo głośnego mówienia o koniecz-
ności filtrowania różnych informacji i kulturalne-
go korzystania z Internetu wciąż jest konieczność 
przypominania o problemie Cyberprzemocy. Jak 

zwykle wsparciem w tych działaniach jest policja. 
W środę 15 maja gościliśmy w SSP w Ostojowie 

podkom. Annę Sławińską z Komendy Powiato-
wej Policji w Skarżysku Kamiennej i asp. sztab.
Krzysztofa Berusa z Komisariatu Policji w Su-
chedniowie. 

Uczniowie klas I-III i kl. IV-VII z uwagą ogląda-
li przygotowany przez policję materiał filmowy 
pozwalający na lepsze zrozumienie treści doty-
czących problemu niewłaściwego korzystania 
z Internetu. Przedstawione na filmach konkretne 
przykłady różnych sytuacji związanych z Inter-
netem uświadomiły dzieciom, jak łatwo wpaść 
w sidła Cyberprzemocy. Przekazane przez poli-
cjantkę informacje i dyskusja po zakończeniu pre-
zentacji filmowej niewątpliwie będzie wskazów-
ką, w jaki sposób  dobrze wykorzystać możliwości 
Internetu. Tylko mądre i rozważne korzystanie 
da nam radość i nie przysporzy kłopotów, jakie 
mogą się pojawić w konsekwencji niewłaściwe-
go użytkowania dostępu do Internetu. Poruszo-
no również problemy bezpieczeństwa w czasie 
wakacji. A wyżej przedstawione problemy łączą 
się nierozerwalnie z wolnym czasem spędzanym 
przed komputerem.

Dziękujemy policji za współpracę.
B.K.

Grupa teatralna Szaaa... z Samorządowej Szko-
ły Podstawowej w Ostojowie wzięła udział w XX 
Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej MASKArada 
2018 w SOK Kuźnica.

Uczniowie klasy VII (Jakub Gruba, Zuzanna 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości to moment, kiedy w sposób szcze-
gólnie uroczysty celebrujemy nasze święta na-
rodowe. Przywołujemy pamięć pokoleń, którym 
przyszło żyć w trudnych dla naszego państwa 
czasach. 

Obchodząc w naszej szkole Święto Konstytu-
cji 3 Maja szczególnie uważnie wsłuchaliśmy się 
w słowa tego dokumentu, aby lepiej zrozumieć, 
czego chcieli dla naszego państwa twórcy kon-
stytucji. Słowa preambuły tej najważniejszej dla 
państwa ustawy to rodzaj drogowskazu, pokazu-
jącego, w która stronę podążali ówcześni patrio-
ci, jakie były ich marzenia o wolnej, niepodległej 
i silnej Polsce. Program artystyczny, przygotowa-
ny przez uczniów naszej szkoły, skłaniał do re-
fleksji nad tym, czy dziś, po wielu latach, udało 
nam się zrealizować testament twórców Konsty-

Krogulec, Natalia Leska, Marlena Matla, 
Amelia Mirek, Zosia Obara, Angelika Po-
tkańska, Nikola Przeorska, Łukasz Zolbach) 
pod kierunkiem Katarzyny Michty-Połeć przy-
gotowali przedstawienie pt. Jogurtowe Agentki 
na podstawie tekstu Iwony Miklasz i  Marioli 
Wolnik. Tematem sztuki było zdrowe odżywia-
nie. Młodzież przygotowała się perfekcyjnie i wy-
stąpiła na bardzo wysokim poziomie. 

Jury w składzie Urszula Bilska i Zenon Juch-
niewicz w tym roku zrezygnowało z przyznania 
miejsc. Uczniowie z Ostojowa zostali nagrodzeni 
biletami do kina Kuźnica na dowolny seans. 

Młodzi aktorzy z Ostojowa już dziś zastanawia-
ją się, z jaką sztuka wystąpią za rok.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w SSP w Ostojowie

tucji i czy osiągnęliśmy cel, do którego zmierzali-
śmy. Pozwalał też zrozumieć, co dziś może zna-
czyć bycie patriotą. 

Ogólnoszkolne obchody tego święta to nie tyl-
ko chwile wzruszeń i wspólne przeżywanie, ale 
też okazja do budowania świadomości ciągłości 
i wspólnoty naszych dziejów. 

„Jogurtowe Agentki” z SSP w Ostojowie na „MASKAradzie”
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w szKołach

Poznanie najważniejszych miejsc związanych 
z historią naszej stolicy oraz aktyny kontakt z na-
uką stały się celem wycieczki, która odbyła się 24 
kwietnia. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy V 

Uczniowie SSP w Ostojowie w Warszawie
i I wraz z liczną grupą rodziców. 

Razem z przewodnikiem obejrzeli Ogród Saski, 
Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Plac 
Zamkowy, Rynek Starego Miasta, Barbakan, po-
mnik Małego Powstańca i Grób Nieznanego Żoł-
nierza, gdzie udało się zobaczyć zmianę warty. 

Następnie w Centrum Nauki Kopernik zwiedzi-
li  jedno z największych w Europie centrów nauki. 
W aktywny sposób, robiąc najróżniejsze ekspe-
rymenty korzystali z ekspozycji podzielonej na 
sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 
eksponatami. Stanowiska doświadczalne i narzę-
dzia pozwalały na samodzielne poszerzanie wie-

dzy i wyjaśnianie wielu zjawisk. Różnorodność 
eksponatów zgromadzonych na kilku tysiącach 
metrów kwadratowych stworzyła przestrzeń, 
w której każdy miał szansę  dokonać jakiegoś cie-
kawego odkrycia. Do największych atrakcji CNK 
należy planetarium Niebo Kopernika, gdzie dzięki 
projekcjom na sferycznym ekranie, otaczającym 
widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym 
technologiom multimedialnym, uczestnicy sean-
sów odnoszą wrażenie przebywania w miejscu, 
które oglądają. Grupa z Ostojowa obejrzała tam 
film 3D  pt. Trzeci wymiar życia. 

Wycieczka dostarczyła niesamowitych wrażeń 
i mnóstwa nowych doświadczeń.

W imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Suchedniowie składamy gorące podziękowa-
nia na ręce wszystkich darczyńców  oraz ludzi 
dobrej woli, którzy swoją pomocą  wsparli nas 
przy organizacji  II Turnieju Młodzieżowych Rad 
w piłkę siatkową. 

19 maja 2018 roku w Suchedniowie gościli-
śmy 5 reprezentacji Młodzieżowych Rad z wo-
jewództwa Świętokrzyskiego oraz Mazowiec-
kiego. Do Suchedniowa zawitała młodzież  
z Szydłowca, Gminy Dębe Wielkie, Radoszyc, 
Starachowic oraz Skarżyska- Kamiennej. Wyda-
rzenie to było doskonałą okazja do poznania się, 
zintegrowania, promocji  zdrowego stylu życia 
oraz aktywności fizycznej wśród młodzieży.   

Daliście Państwo wspaniały przykład bezin-
teresownego zaangażowania, profesjonalizmu 
i pełnej gotowości niesienia pomocy innym. 
Słowa uznania kierujemy do Pani Małgorzaty 
Styczeń - Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Suchedniowie, 

Pozostając z nadzieją na dalszą współprace, życzymy niesłabnącej energii 
w urzeczywistnianiu wszelkich planów, wiele satysfakcji z ich realizacji oraz pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami uznania 
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie 

wraz z opiekunem

Pana Cezarego Błacha - Burmistrza Miasta 
i Gminy, Pana Krzysztofa Adamca, Pana Wal-
demara Krogulca oraz Pana Pawła Słomy - 
Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie. Szcze-
gólne słowa podziękowania kierujemy do Pana 
Rafała Lorenz - Dyrektora Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Suchedniowie. Dziękujemy za ufundo-
wanie poczęstunku dla wszystkich uczestników 
– Pani Marzenie Okła – Drewnowicz - Poseł 
na Sejm RP oraz przekazanie słodkości przez wła-
ścicieli piekarni Jedynka w Suchedniowie. Sło-
wa wdzięczności kierujemy do Pani Katarzyny 
Michty- Połeć, która prowadziła całą imprezę, 
jak również do sędziów Pana Marka Działow-

skiego oraz Pana Krzysztofa Piątka. Dzię-
kujemy zespołowi tanecznemu AXIS Mini oraz 
AXIS II i III, prowadzonemu przez Pana Michała 
Ośkę, za umilanie przerw pomiędzy meczami 
swoimi występami. Do grona darczyńców na-
leżeli przedstawiciele spółki Targi Kielce S.A, 
Pan Marek Tumulec oraz Pani Joanna Bo-
lechowska. Dziękujemy za bezinteresowną 
pomoc ratownikowi medycznemu, który za-
dbał o nasze bezpieczeństwo podczas rozgry-
wek oraz Panu Bartłomiejowi Turskiemu za 
przygotowanie fotorelacji z turnieju. Dziękuje-
my mediom oraz portalom społecznościowym, 
które objęły patronatem nasze wydarzenie.

Podziękowania
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nasze zapRoszenia

Zapraszamy do Mostek w sobotę, 9 czerwca na 
Piknik Rodzinny, którego pretekstem przewodnim 
są dyscypliny strzelectwa oraz łucznictwa współ-
czesnego i historycznego. Piknik Rekreacyjne 

Mostki - to propozycja integrującej zabawy rekre-
acyjnej, połączonej z edukacją dotyczącą ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego, 
realizowanej w piknikowej atmosferze oraz luź-

nej rywalizacji, (z przymrużonym okiem) w dys-
cyplinach strzeleckich.

W PROGRAMIE:
-  otwarte treningi i prezentacje od godziny 

17.00,
-  strzelnica ze stanowiskami strzeleckimi – 

broń pneumatyczna, sportowa i rekreacyjna, 
-  stanowiska łucznicze – łuki współczesne 

i historyczne, 
-  pokazy w wykonaniu OSP Parszów i Wielka 

Wieś, 
-  stanowiska strażackie – prezentacje sprzę-

tu, 
-  trening pierwszej pomocy,
-  prezentacje broni dawnej,
-  stoiska promocyjne,
-  stanowiska atrakcji gier, zabaw i sprawności,

Zapraszamy do Mostek na „Piknik Rodzinny”
-  specjały kuchni regionalnej oraz inne atrak-

cje,
-  ognisko – grill przy wiacie od godz. 18.00.
Na piknik rekreacją inspirowany zapraszają 

Organizatorzy: Burmistrz MiG Suchedniów, WDK 
Mostki - Sołtys i Rada Sołecka Mostki, radny 
z Mostek, radni Rad Gmin Suchedniów i Wąchock, 
Związek Strzelecki STRZELEC Suchedniów, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Parszowie i Wielkiej Wsi, 
Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe – Towarzy-
stwo Strzeleckie, SOK Kuźnica Suchedniów, Klub 
Łuczniczy Suchedniów – Koło Wędkarskie Most-
ki, KGW Mostki, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Mostek, Klub Sportowy Świt w Starachowicach, 
Morsjanie UKS NURT Mostki, Fundacja Przestrzeń 
Kultury – K3

Inne informacje: tel. 41 254 42 49 i na: facebo-
ok.com/wdkmostki/www.mostki.com.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach,
Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie

oraz
Rada Seniorów w Suchedniowie

zapraszają na
PIKNIK Z RADĄ SENIORÓW 

Scena pod Dębem
Centrum Kształceniowo – Integracyjne w Michniowie

sobota, 26 maja 2018 r.,  godzina 16.00
W Gminie Suchedniów mieszka niemal 3 tysiące osób w wieku powyżej 

60 roku życia. Nowo powołana Rada Seniorów w Suchedniowie I kadencji 
za jeden z głównych celów przyjęła inicjowanie i wspieranie różnorodnych 
form aktywności seniorów. Kierując się zasadą, że aktywny senior to zdrowy 
senior, oraz przekonaniem, że potencjał seniorów stanowi wielką wartość 
dla całej społeczności, Radni chcą sprawić, aby coraz większa grupa osób 
starszych angażowała się w życie społeczne.

Dlatego Rada Seniorów, dzięki wsparciu suchedniowskich in-
stytucji i organizacji, zainicjowała cykl spotkań integracyjno-in-
formacyjnych pn. Piknik z Radą Seniorów. 

Spotkania mają na celu zapoznanie mieszkańców w wieku 60+ z Radą 
Seniorów, przekazanie najważniejszych informacji o jej zadaniach i działa-
niach. Podczas spotkań Radni będą rozmawiać o problemach i potrzebach 
seniorów, przeprowadzą ankietę na ten temat,a uzyskane w ten sposób in-
formacje wykorzystają w dalszej pracy.

Spotkania będą także okazją do integracji środowiska, spotkania 
i wspólnego spędzenia czasu i będą organizowane przez Radę Seniorów 
we współpracy z lokalnymi organizacjami na terenie całej gminy wg na-
stępującego planu:
•	 Sołectwo	Michniów	-	26	maja	2018	r.,	CKI	Michniów,
•	 Sołectwo	 Ostojów	 i	 Krzyżka	 -	 10	 czerwca	 2018	 r.,	 plac	 przykościelny	

(podczas festynu rodzinnego) ,
•	 Sołectwo	Mostki	-	sierpień	2018	r.,	WDK	Mostki,
•	 Miasto	Suchedniów	-	wrzesień	2018	r.,	OSiR	Suchedniów.
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nasze zapRoszenia

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów za-
prasza do udziału w XIV Suchedniowskim Rajdzie 
Rowerowym Góry Świętokrzyskie, który odbędzie się 
3 czerwca 2018 r.

Suchedniowski Rajd Rowerowy to cykliczna im-
preza z długoletnią tradycją. Od 13 lat członkowie 
Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów orga-
nizują wydarzenie skupiające szerokie grono ama-
torów jazdy na rowerze. Całość ma charakter in-
tegracyjny, nie jest to wyścig na czas. W tym roku 
uczestnicy będą mieli do wyboru kilka różnych tras 
zaczynając od 15 km  kończąc na 100 km.  Każdy 
znajdzie coś dla siebie ponieważ trasy są różno-
rodne, przeznaczone zarówno dla rowerów szoso-
wych oraz górskich, a także odpowiednie dla rodzin 
z dziećmi. 

Zapisy odbywają się w dniu rajdu tj. 03.06.2018 
(niedziela)  w godzinach od 8:30 do 9:45 na tere-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie (ul. 
Ogrodowa ), a także za pomocą formularza elek-
tronicznego dostępnego pod linkiem:  https://goo.
gl/forms/CE6itUxnj3Zz17py1. Dla wszystkich wcze-
śniej zgłoszonych przygotowane będą imienne ko-
perty z pakietem na zadeklarowany dystans, co 
przyspieszy proces rejestracji w dniu rajdu. 

Opłata za udział wynosi odpowiednio : 10 zł 
- osoby powyżej 18 lat, oraz 5 zł do 18 lat. Każdy 
z uczestników w pakiecie dostaje ubezpieczenie, 

XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy Góry Świętokrzyskie
kartę startową z mapką zadeklarowanej tra-
sy, poczęstunek, oraz bierze udział w losowaniu 
drobnych upominków. Wyjazd na poszczególne 
trasy jest wspólny, nastąpi o godzinie 10:00 po 
małej odprawie i wspólnym grupowym zdjęciu.

Pytania odnośnie rajdu prosimy kierować na 
fanpage SSC: www.facebook.com/sscsuche-
dniow/ 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Opis tras:

* 100 km – szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, 
Łączna, Czerwona Górka, Bodzentyn, Tarczek, 
Bostów, Rudki, Włochy, Stara Słupia, Janowi-
ce, Jeżów, Wieloborowice, Brzezie, Jadowniki, 
Rzepinek, Radkowice, Bronkowice, Siekierno, 
Wzdół, Michniów, Suchedniów – OSiR.

* 80 km – szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, 
Łączna, Czerwona Górka, Bodzentyn, Tarczek, 
Bostów, Rudki, Włochy, Wieloborowice, Brze-
zie, Jadowniki, Rzepinek, Radkowice, Bronko-
wice, Siekierno, Wzdół, Michniów, Suchedniów 
– OSiR.

* 60 km – szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, Łącz-
na, Czerwona Górka, Bodzentyn, Tarczek, Jadow-
niki, Rzepinek, Radkowice, Bronkowice, Siekier-
no, Wzdół, Michniów, Suchedniów – OSiR.

* 40 km - szosa: Suchedniów OSiR, Ostojów, Łącz-
na, Czerwona Górka, Bodzentyn, Podkonarze, 

Siekierno, Wzdół, Michniów, 
Suchedniów – OSiR.
* 25 km – drogi le-
śne utwardzone (pożarowe), 
szosa: Suchedniów OSiR, 
Wierzbka (ul. Leśna), Opal, 
drogą pożarową, Siekierno, 
Wzdół, Michniów, Suched-

niów – OSiR.
* 40 km – teren - trasa MTB - rowery górskie: Su-

chedniów OSiR, Berezów, Krzyżka, Podłazie, Góra 
Jamno, Zajamnie, zielonym szlakiem przez Górę 
Bukową, Psary Stara Wieś, drogą polną - Leśna, 
Skorucin, Orzechówka, drogą leśną, niebieski 
szlak, Kamień Michniowski, Opal, Suchedniów – 
OSiR.

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

* 15 km - szosa - szutry - trasa rodzinna (dzieci 
z opiekunami): Suchedniów OSiR, Wierzbka (ul. 
Leśna), Opal, droga pożarowa, Michniów, Su-
chedniów OSiR.
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haRMonoGRaM DyŻuRów apteK

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych  
na terenie powiatu skarżyskiego 

 
 

Dyżur nocny rozpoczyna się o godz. 21:00 i trwa do godz. 8:00 dnia następnego. 
 

CZERWIEC 2018 

Data Dzień  Nazwa apteki Adres apteki Telefon 

1 czerwca 2018 Pt Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 (41) 375-37-41 
2 czerwca 2018 So Apteka ul. Sokola 2 (41) 251-07-30 
3 czerwca 2018 N Apteka „Supernowa” ul. Sokola 17A (41) 241-80-61 
4 czerwca 2018 Pn Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
5 czerwca 2018 Wt „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 (41) 251-10-90 
6 czerwca 2018 Śr Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
7 czerwca 2018 Czw Apteka „Plus” ul. Sokola 50 (41) 278-46-45 
8 czerwca 2018 Pt Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
9 czerwca 2018 So Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 

10 czerwca 2018 N „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 (41) 252-56-03 
11 czerwca 2018 Pn Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
12 czerwca 2018 Wt Apteka ul. Apteczna 8  (41) 252-15-09 
13 czerwca 2018 Śr Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 (41) 389-60-60 
14 czerwca 2018 Czw Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
15 czerwca 2018 Pt „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 (41) 252-80-36 
16 czerwca 2018 So Apteka ul. Metalowców 5 (41) 252-15-09 
17 czerwca 2018 N Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
18 czerwca 2018 Pn „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 (41) 251-60-22 
19 czerwca 2018 Wt Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 (41) 252-81-26 
20 czerwca 2018 Śr „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 (41) 251-43-44 
21 czerwca 2018 Czw Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 (41) 375-37-41 
22 czerwca 2018 Pt Apteka ul. Sokola 2 (41) 251-07-30 
23 czerwca 2018 So Apteka „Supernowa” ul. Sokola 17A (41) 241-80-61 
24 czerwca 2018 N Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
25 czerwca 2018 Pn „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 (41) 251-10-90 
26 czerwca 2018 Wt Apteka ul. Rejowska 54 (41) 251-42-00 
27 czerwca 2018 Śr Apteka „Plus” ul. Sokola 50 (41) 278-46-45 
28 czerwca 2018 Czw Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b (41) 252-47-63 
29 czerwca 2018 Pt Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 (41) 252-45-48 
30 czerwca 2018 So „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 (41) 252-56-03 
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anGielsKi z Gazetą

ENGLISH? WHY NOT. 

21-sze Mistrzostwa Świata (World Cup) w piłce nożnej, 
organizowane przez Międzynarodową Federację Piłkarską 
FIFA, już za pasem. Rozgrywane będą one w dniach od 14 
czerwca do 15 lipca w Rosji. Po raz pierwszy wydarzenie to  
będzie miało  miejsce w Europie Wschodniej i to w kraju 
położonym na dwóch kontynentach. W turnieju 
(tournament) wezmą udział 32 reprezentacje (national 
teams), a rozegrane zostaną 64 mecze na 12 stadionach w 11 
miastach.  

 
Powoli gorączka przed mistrzostwami rośnie, kibice 

(supporters, fans) z całego świata już się szykują na to 
wydarzenie. Najtańszy bilet na mecz w fazie grupowej 
kosztuje 390 PLN a na finał do 4000PLN. Zaczynają się 
pojawiać różne gadżety z maskotką mistrzostw - wilkiem 
Zabiwaką - czapki, breloczki, magnesy na lodówki itp.            

Oprócz tych drobiazgów pojawi się także „duży kaliber” 
czyli smartwatch dla sędziów, przygotowany przez głównego 
sponsora mistrzostw, szwajcarską firmę HUBLOT. Firma 
stanęła na wysokości zadania stosując nowe technologie. 
Zegarek, wyposażony w różne aplikacje wspomagające 
sędziego, będzie między innymi informował o tym  kiedy 
padnie gol.   

 
Myślę, że na tej fali powstała w Polsce dookoła Stadionu 

Narodowego aleja gwiazd futbolu. Na liczącej około 
kilometra promenadzie znajdują się tablice z brązu z 
odciśniętymi stopami wybitnych polskich piłkarzy, 
legendarny bramkarz (goalkeeper) Jan Tomaszewski 
odcisnął stopę i dłoń. 

Historia piłki nożnej jest bardzo długa i sięga 2000 lat 
p.n.e. Cel gry, oprócz rozrywki, był  jednakże trochę inny niż 
współcześnie.  W Chinach gra ta uczyła dyscypliny, 
zręczności, umiejętności działania w zespole, które to 
umiejętności mogły się przydać w walce. W Japonii natomiast 
piłką nożną zajmowały się warstwy wyższe, lepiej 
wykształcone.  
 
 

 
 
 
Początków współczesnego futbolu należy szukać w 

Wielkiej Brytanii, były one jednak trudne, ponieważ już w  
XIV w król Edward II prawnie zakazał gry w piłkę, a to 
prawdopodobnie za sprawą licznych skarg mieszczan.   
Później, za króla Henryka VIII też nie było lepiej, ponieważ 
wolał on, aby młodzież oddawała się łucznictwu zamiast 
bieganiu za piłką. Atmosfera do uprawiania tego sportu 
dopiero polepszyła się w XIX w. W Anglii zaczęły się 
przemiany społeczne, rozwijano szkolnictwo i tę dyscyplinę 
wprowadzono do szkół. 24 grudnia 1857 roku grupa 
studentów założyła pierwszy klub piłkarski – FC Sheffield 
uznawany przez FIFA za najstarszy klub na świecie i od tego 
dnia datuje się  nowoczesny futbol.           

W języku angielskim sędzia to albo referee albo umpire, 
zależnie od tego jaki mecz sędziuje. Jeśli sędzia biega razem 
z piłkarzami po boisku to nazywamy go referee, jeśli 
natomiast siedzi z boku, tak jak na przykład przy siatkówce 
czy tenisie, to jest to umpire. Z angielskiego słowa goal 
pochodzi również polski gol, oznaczając zarówno uzyskany 
punkt jak i fizycznie bramkę do której strzela się piłkę. Na 
boisku (pitch) rywalizują ze sobą dwie drużyny, w skład 
każdej wchodzi 10 zawodników oraz bramkarz. Role na 
boisku są podzielone. Od napastników (forward) takich jak 
Robert Lewandowski czy Christiano Ronaldo, spodziewamy 
się strzelania goli (score a goal), pomocnicy (midfielders) są 
odpowiedzialni za to, aby akcja przebiegała sprawnie a 
obrońcy (defenders), aby przeciwnicy (opponents) nie 
strzelili bramki. Czasami zdarza się, że mecz kończy się 
remisem (draw).  

Brazil had drawn a stormy match 1–1. 
Bywa też, że jeden z zespołów nie uzyska żadnego punktu i w 
takiej  sytuacji wynik 2-0 przeczytamy two-nil.  
Aby ubarwić wypowiedź, można wpleść angielski idiom, co 
w angielskim jest bardzo popularne i sprawia, że wypowiedź 
jest bardziej naturalna.  
to get the ball rolling  oznacza kontynuowanie jakiejś 
aktywności, dyskusji itp. 
I will start the ball rolling by introducing the first speaker.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA  PRZYSZŁOROCZNI  MATURZYSCI 
          Już po raz czwarty prowadzić będę bezpłatny kurs 
przygotowujący do rozszerzonej matury z języka 
angielskiego. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i odbywać 
się będą w Domu Kultury, w poniedziałki w godz. 17.30 -
19.00. Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u 
pani Beaty Kaszuby pod numerem telefonu (041) 25-43-186 
oraz adresem e-mailowym: beata.kaszuba@suchedniow.pl 
lub bezpośrednio u mnie pod adresem: 
MargaretTeacher11@gmail.com  

World Cup – Mistrzostwa Świata 
tournament – turniej 
national team – reperezentacja 
goalkeeper – bramkarz 
referee – bramkarz w piłce nożnej, koszykówce 
umpire – sędzia w tenisie, siatkówce 
pitch – boisko do piłki nożnej 
forward – napastnik 
score a goal – strzelić bramkę 
midfielder – pomocnik 
defender – obrońca 
opponent – przeciwnik 
draw – remis 
2-0, two-nil – dwa do zera 
to get the ball rolling – rozpoczęcie lub kontynuowanie jakiejś               
                                        aktywności, dyskusji itp. 
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spoRt - ReKReacja

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Grand Prix 
Juniorów i Młodzików w Kępnie zagrała szóstka 
badmintonistów Orlicza: Aleksandra i Julia Pa-
jąk, Oliwia Kocz, Weronika Zięba, Julia Pa-
jek i Miłosz Miernik.

Świetnie zagrał Miłosz Miernik, który zdobył 
dwa złote medale. Wygrał turniej singlowy, po-

Cztery medale, w tym dwa złote dla Miłosza

konując w finale, po zaciętym i stojącym na wyso-
kim poziomie pojedynku, Macieja Chojnackie-
go 19:21/ 21:13/ 23:21. Drugie złoto wywalczył 
w mikście z Joanną Dorawą (Lednik Miastko).

Aleksandra Pająk w grze singlowej nie 
awansowała z grupy, przegrała dramatyczny bój 
z Dagmarą Pękałą z Pszczyny. W deblu z Beatą 

Mycek musiała zadowolić się srebrnym medalem, 
kontuzja Beaty uniemożliwiła rozegranie finału.

Oliwia Kocz i Weronika Zięba nie awanso-
wały z grup w singlach, a w deblu wygrały dwa 
pojedynki w grupie - pierwszy z Joanną Dora-
wą (Miastko) /Olą Sieprawską (Bytów), drugi 
z Julią Błoch /Julią Wietecką (Gawra Niedź-
wiedź), o wyjście z grupy przegrały z Aleksan-
drą Pająk / Beatą Mycek.

W młodzikach najlepiej zagrała Julia Pająk, 
która wywalczyła brązowy medal. W półfinale 
uległa późniejszej złotej medalistce Dominice 
Gajdzie (Kędzierzyn). Julia Pajek, po wyjściu 
z grupy, przegrała ze srebrną medalistką Marty-
ną Kowalczyk (Sianów).

Cztery medale, to sukces dla naszych badmin-
tonistów, a gra w tym turnieju to dobry spraw-
dzian przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży.

Aleksandra Dąbczyńska

19 maja w Samorządowej Szkole Podstawowej 
nr 3 odbył się turniej szachowy Suchedniowskie 
Szachowanie pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezarego 
Błacha. Pomysłodawcą zorganizowania turnieju 
był nauczyciel wychowania fizycznego Dominik 
Ziętkowski. W organizację włączyła się Kata-
rzyna Bodak. 

Do turnieju zgłosiło się 4 kobiety i 13 mężczyzn. 
Na dobry początek dyrektor Izabela Głowala-
Działak i burmistrz Cezary Błach rozegrali sym-
boliczną partię na szkolnej szachownicy, która 
zakończyła remisem. W roli żywych szachów wy-
stąpili Natalia Caturian, Aleksandra Świtek, 

Jest Mistrz Suchedniowa 2018 w szachach

Igor Mazur i Dawid Jasiński. Po tak rozegranej 
partii, rozpoczął się turniej. Sędzią głównym tur-
nieju był Łukasz Łukomski z Bliżyna sędzia kla-
sy II. Rozegrano 5 rund systemem szwajcarskim. 
Do ostatniej partii ważyły  się losy zwycięstwa, 

tym bardziej, że zawodnicy reprezentowali bar-
dzo wysokie umiejętności. A oto wyniki:

Kategoria kobiet:
1 m Agnieszka Włodarczyk Mazurek
2 m Agnieszka Kukuryk
3 m Aneta Łakomiec

Kategoria mężczyzn:
1 m Andrzej Grabiński
2 m Mariusz Plicner
3m Leszek Materek

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje organiza-
torom, nauczycielom, Radzie Rodziców. Szczegól-
ne podziękowanie kieruje do Łukasza Bodaka. 
Dziękujemy również Miejskiemu Centrum Kultury 
ze Skarżyska-Kamiennej za wypożyczenie plene-
rowych szachów. 

Gratulujemy i zapraszamy na kolejny turniej 
za rok.

Dominik Ziętkowski
Zdjęcia: Jacenty Kita
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przegrała z MRG Dębe Wielkie 2:0. 
Przegrane drużyny zagrały w meczu o trzecie 

miejsce, Starachowice pokonały Skarżysko 2:1.
Zwycięzcą II Turnieju Młodzieżowych Rad 

w piłkę siatkową została Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Dębe Wielkie, która w finale pokonała Mło-
dzieżową Radę Miejską ze Starachowic 2:0. 

Zawody sędziowali Marek Działowski 
i Krzysztof Piątek. Ich organizatorem była Mło-
dzieżowa Rada Miejska w Suchedniowie wraz 
z opiekunem Karoliną Styczeń, współorganiza-
torami byli: Urząd Miasta i Gminy, Rada Miejska 

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. O sprawy tech-
niczne i poczęstunek dla zawodników zatrosz-
czyli się radni: Małgorzata Styczeń, Krzysztof 

Adamiec, Waldemar Krogulec, Paweł Słoma 
i Mirosław Obara.

Jacenty Kita

spoRt - ReKReacja

Z udziałem 6 drużyn w sobotę 19 maja na hali 
sportowej w Suchedniowie rozegrany został II 
Turniej Młodzieżowych Rad w piłce siatkowej 
o Puchar Burmistrza Suchedniowa. Zwyciężyła 
Młodzieżowa Rada Gminy Dębe Wielkie. 

Turniej oficjalnie otworzył burmistrz Cezary 
Błach, później prowadzenie przejęła Katarzyna 
Michta-Połeć, na prośbę której  dokonano pre-
zentacji występujących zespołów. Dla zebranych 
wystąpiły dzieci z Formacji Tanecznej AXIS pod 
kierunkiem Michała Ośki.

W wyniku losowania w grupie A zagrały druży-
ny z Radoszyc, Starachowic i Skarżyska - Kamien-
nej. W grupie B znalazły się MRM Szydłowiec, 

MRM Suchedniów oraz MRG Dębe Wielkie. Do 
półfinałów awansowały po dwie drużyny z grup. 
W grupie A najlepsza okazała się drużyna ze Sta-
rachowic, drugie miejsce zajęła MRM ze Skarży-
ska. Grupę B wygrała MRG Dębe Wielkie, druga 
była MRM Szydłowiec. 

W pierwszym spotkaniu półfinałowym Mło-
dzieżowa Rada Miejska z Szydłowca pokona-
ła Młodzieżową Radę Miasta Starachowice 2:1. 
W drugim meczu półfinałowym MRM Skarżysko 

II Turniej MRM w piłce siatkowej
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ReKReacja

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczy-
ste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy same-
go krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obej-
muje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. 
Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagro-
żenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje 
uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar 
dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzy-
skania 

Jan Paweł II 

19 maja 2018r. odbył się Pieszy Rajd Patrio-
tyczny zorganizowany pod hasłem Pamiętamy 
o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi - Świnia 

Góra 2018 z inicjatywy młodzieży z  Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Suchedniowie.  Rajd 
został współfinansowany ze środków budżetu 

Powiatu Skarżyskiego, Gminy Suched-
niów oraz Nadleśnictwa w Suchedniowie. 
Wzięła w nim udział młodzież zrzeszona 
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 
Diecezji Radomskiej. 

Wydarzenie rozpoczęło się przy ulicy 
Zagórskiej, gdzie do zgromadzonej mło-
dzieży przybył burmistrz Miasta i Gminy 
Suchedniów Cezary Błach, który miłym 
słowem przywitał uczestników rajdu. Punktualnie o godzinie 8:30 młodzież ruszyła w piękne i malow-
nicze tereny w stronę Świniej Góry. 

Około godziny 12:00 na miejsce spotkania przybył pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Henryk 
Tomasik, który przewodniczył Mszy Świętej oraz w homilii skierował słowo do członków 
KSM-u i wszystkich przybyłych gości. 

Weronika Miernik - prezes KSM Suchedniów powitała wszystkich zebranych: Asysten-
ta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej księdza Grzegorza Łabą-
dzia, burmistrza Cezare-
go Błacha, nadleśniczego 
Nadleśnictwa Suchedniów 
Piotra Fitasa, Zarząd 
KSM-u Diecezji Radom-
skiej na czele z prezesem, 

Dawidem Bukalskim i wygłosiła 
swoją przemowę. Następnie Bar-
tosz Wilkowski przedstawił histo-
rię miejsca Świnia Góra. Najważ-
niejszym punktem pielgrzymów była Eucharystia 
sprawowana w warunkach leśnych. Po części ofi-
cjalnej wydarzenia przyszedł czas na posiłek. 

Delegacje oddziałów parafialnych KSM-u  
uczestniczyły w grze terenowej, przygotowanej 
przez organizatorów. Ta forma zabawy i rywaliza-
cji sprawdzała wiedzę historyczną i religijną mło-
dych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Naj-
lepszy okazał się oddział z radomskiej Koziej Góry. 
Wszyscy uczestnicy rajdu wykazali się wspaniałą kondycją fizyczną, gdyż po przebytych kilometrach, 

nie brakło im sił do tańca. Wśród zabaw nie mogło za-
braknąć słynnej Belgijki, Farmera, czy układów choreo-
graficznych do pieśni Siewców Lednicy. Około godziny 
17.00 na zakończenie wydarzenia  zgromadzeni odmó-
wili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Rajd był aktywnie i przyjemnie spędzonym czasem. 
Poprzez udział w wydarzeniu młodzież Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży zrealizowała jedną z płaszczyzn 
statutowych działalności KSM-u, jaką jest płaszczyzna 
patriotyczno - społeczna. 

Weronika Miernik
Zdjęcia: Jacenty Kita

Rajd diecezjalny KSM


