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*  Natalia Chrząszcz i Magda Malec powołane  
do młodzieżowego parlamentu,

*  Kuźnica pozyskała kolejną dotację,
*  festyny integracyjne z udziałem seniorów  

w Michniowie i w Ostojowie,
*  zapraszamy na wakacje z Kuźnicą,
*  wydarzenia sportowe.

zdjęcia Włodziemierz Płaneta

Suchedniowscy strażacy lepiej 
doposażeni

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchednio-
wie pozyskała samochód marki Volkswagen oraz nowy 
sprzęt ratowniczy.

Czytaj na str. 2

10.lecie Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego
W sobotę 26 maja 

jubileusz 10.lecia ob-
chodziło Świętokrzy-
skie Bractwo Kurkowe 
z siedzibą w Wiejskim 
Domu Kultury w Most-
kach. 

Czytaj na str. 2

Rekordowy XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy 
Z udziałem 327 uczestników odbył się XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy zorganizowany 

przez Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów. To nowy rekord liczby uczestników.
Czytaj na str. 23

fot. Włodzimierz Płaneta

fot. Michał Gałczyński

Radosny Dzień Dziecka w Suchedniowie
Podobnie jak w całej Polsce tak 

i w Suchedniowie świętowaliśmy 
Dzień Dziecka. Radosne święto 
wszystkich dzieci na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez kultural-
nych naszej gminy. Odbył się prze-
marsz ulicami miasta oraz trady-
cyjne zawody wędkarskie.

Czytaj na str. 12,  
fotorelacja na str. 23
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Suchedniowscy strażacy 
lepiej doposażeni

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suchedniowie pozyskała samochód marki 
Volkswagen, który przeznaczony jest do ratow-
nictwa drogowego i usuwania skutków klęsk 
żywiołowych. 

OSP Suchedniów jest jednostką włączoną 
w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Nowy nabytek w sposób zdecy-
dowany podnosi mobilność jednostki, co jest 
szczególnie ważne ze względu na bliskość tra-
sy S7. Uroczyste poświęcenie samochodu miało 
miejsce w sobotę, 2 czerwca. 

Druhowie OSP w Suchedniowie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu 
auta i dostosowania go do potrzeb straży pożar-
nej: Radzie Miejskiej w Suchedniowie, Bankowi 
Spółdzielczemu, Nadleśnictwu Suchedniów, 
Panu Wiesławowi Kępie ze Starachowic, Ry-
cerzom Kolumba, Firmie Sylwanex, Firmie REX 
Meble oraz Panu Markowi Tumulcowi.

W ostatnim czasie, dzięki dotacji z Funduszu 
Sprawiedliwości, jednostka została wyposażo-
na również w zestaw PSP R-1 z kompletem szyn 
Kramera i deską ortopedyczną oraz defibryla-
tor.

Paulina Pedryc

W sobotę 26 maja jubileusz 10.lecia obchodzi-
ło Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe z siedzibą 
w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach. 

W obchodach brali udział między innymi sta-

Apelował 28 maja ks. Jerzy Karbownik pod-
czas Mszy św. odprawionej w Sanktuarium Ostra 
Brama z okazji Dnia Pracownika Samorządowe-
go.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztan-
darowe, w tym Gminy Suchedniów, oraz wło-
darze powiatu i gmin go tworzących. Naszą 
gminę reprezentowali przewodnicząca rady 
miejskiej Małgorzata Styczeń oraz burmistrz  
Cezary Błach.

W kazaniu podkreślono ważną rolę i odpowie-
dzialność samorządowców, jaką pełnią zarówno 

rosta skarżyski Jerzy Żmijewski i burmistrz  
Suchedniowa Cezary Błach.

Rocznicowe uroczystości miały miejsce na 
obiektach KS Świt w Starachowicach. Po czę-
ści oficjalnej Mszę św. polową odprawił kapelan 
Bractwa franciszkanin o. Rafał Kołodziejski. 

Przeprowadzony został również turniej strze-
lecki.  Strzelano do kura – Królem roku 2018 
został brat Waldemar Barczyk, wicekró-
lami suchedniowianka Maria Markiewicz  
i Józef Sołowski.

Jacenty Kita

10.lecie Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego

Troszczcie się o swe Małe Ojczyzny…
w służbie mieszkańcom, jak i w rozwoju Małych 
Ojczyzn. 

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokra-
tycznych wyborów samorządowych z 1990r., 
obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialne-
go. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 
czerwca 2000r. Sejm w specjalnej uchwale na 
10-lecie odrodzenia polskiego samorządu tery-
torialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie 

samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i bu-
dowy silnego państwa.

(jaki)
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- Kamiennej oraz Suchedniowianka Magdale-
na Malec, która aktywnie działa na rzecz mło-
dzieży w województwie świętokrzyskim. Prowa-
dzi szkolenia, zasiada w Zarządzie Regionalnego 
Centrum Wolontariatu w Kielcach. Pomimo, że od 
czterech lat mieszka i działa głównie w Kielcach, 
zawsze mówi że jest z Suchedniowa, gdzie stara 
się spędzać swój wolny czas. Jest też najmłod-

AktuAlności

5 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej odby-
ła się Gala z okazji 20.lecia istnienia Województwa 
Świętokrzyskiego, podczas której wręczono no-
minacje do Młodzieżowego Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Jedną z nich otrzymała 
Natalia Chrząszcz - przewodnicząca MRM Su-
chedniów, obecnie uczennica I LO w Skarżysku 

Dwie Suchedniowianki w młodzieżowym parlamencie

W kinie „Kuźnica” grają
* „Wyszczekani”, w terminie 29 czerwca - 2 

lipca o godz. 17:00. Produkcja: USA, Wielka Bryta-
nia. Gatunek: przygodowy, czas: 97 min. Od lat: 7. 
Wersja: dubbing.

Opis filmu: Szalona komedia. Max, pracujący 
dla policji rottweiler, samotnik w typie macho, 
zostaje wysłany na prestiżową wystawę psów, 
by zbadać tajemniczą sprawę związaną z niele-
galnym handlem zwierzętami. Niestety, zostaje 
tam wysłany wraz ze swym partnerem – czło-
wiekiem, co rodzi mnóstwo zaskakujących i za-
bawnych sytuacji.

* „Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie”, 
w terminie 29 czerwca - 2 lipca o godz. 19:00. 
Produkcja: USA. Gatunek: science-fiction, akcja. 
Czas: 135 min. Od lat: 10. Wersja: napisy.

Opis filmu: W czeluściach mrocznego i groźne-
go przestępczego półświatka, Han Solo zaprzy-
jaźnia się ze swoim przyszłym drugim pilotem 
Chewbaccą i poznaje hazardzistę Calrissiana. Tak 
rodzi się legenda jednego z najbardziej kulto-
wych bohaterów w historii kina, znanego z póź-
niejszej sagi Gwiezdne wojny.

* „Jurassic world: Upadłe królestwo”,  
w terminie 6 - 9 lipca o godz. 17:00 (dubbin-
g/3D) i 19:15 (napisy/2D). Produkcja: USA, Hiszpa-
nia. Gatunek: science-fiction, akcja, przygodowy. 
Czas: 124 min. Od lat: 13.

Opis filmu: Minęły cztery lata, od kiedy luksu-
sowy park rozrywki Jurassic World został zdewa-
stowany przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar 
jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, któ-
re przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli 
same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi się do 
życia, Owen (Chris Pratt) i Claire (Bryce Dallas Ho-
ward) za wszelką cenę chcą uratować pozostałe 
przy życiu stwory. Owen próbuje odnaleźć Blue, 
zaginionego raptora, którego wychował, dla Cla-
ire ocalenie dinozaurów staje się najważniejszą 
misją. Kiedy przybywają na wyspę, wulkan za-
czyna już wyrzucać z siebie deszcz lawy; Claire 
i Owen odkrywają spisek mający przywrócić Zie-
mię do stanu, którego nie widzieliśmy od cza-
sów prehistorycznych.

szą uczestniczką programu Liderzy dla młodzie-
ży. Magda na swym profilu społecznościowym 
napisała: A co najważniejsze - nie wyobrażamy 
sobie, że naszego województwa mogłoby nie być. 
Świętokrzyskie to też my! Wspaniałe wydarzenie, 
które umocniło mnie w poczuciu silnej tożsamości 
regionalnej. Inspirujący ludzie, fantastyczne prze-
mowy, a przede wszystkim kawał historii.  Dziękuję 
wszystkim, którzy czynią nasze województwo lep-
szym. Róbmy swoje, może kiedyś skłoni to niektó-
rych do przemyśleń.

Na uroczystości obecna była reprezentacja 
Suchedniowa w osobach: przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Styczeń oraz zastępca 
burmistrza Dariusz Miernik. Gościem honoro-
wym był Prezydent RP Aleksander Kwaśniew-
ski.

Jacenty Kita
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Duże emocje towarzyszyły ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, odbytej 24 maja w Kuźnicy za sprawą 
wniosku złożonego przez 9. radnych o odwoła-
nie z funkcji wiceprzewodniczącego rady Łuka-
sza Gałczyńskiego.

Obradom przewodniczyła Małgorzata  
Styczeń, przewodnicząca rady, sekretarzem był 
Paweł Słoma. 

Na początku rada dokonała istotnych zmian 
w porządku obrad. Burmistrz Cezary Błach 
zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały do-
tyczącej Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków z uwagi na fakt, że na chwilę 
obecną istnieją duże wątpliwości w związku z or-
ganizacją nowej spółki – Wody Polskie (wszyscy 
radni glosowali za). Radny Krzysztof Ślęzak 
zgłosił z kolei wniosek o zdjęcie punktu doty-
czącego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Mia-
sta i Gminy Suchedniów za rok 2017 opracowaną 
przez  M/G Ośrodek Pomocy Społecznej w Suche-
dniowie. –Podczas dyskusji na komisji, odpowie-
dzi pań z MGOPS potwierdziły, że w dokumencie 
jest dużo błędów, więc trzeba do niego nanieść 
poprawki. To zachowanie nieprofesjonalne – 
stwierdził radny (za wnioskiem było 4 radnych, 
11 przeciw). Z kolei Małgorzata Styczeń złoży-
ła wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego 
rady Łukasza Gałczyńskiego oraz powołanie 
nowego wiceprzewodniczącego rady. Wniosek 
podpisało 9 radnych, za jego przyjęciem było 9 
radnych, 4 było przeciwko a jeden wstrzymał się 
od głosu.

Po przyjęciu zmienionego porządku obrad 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej 
podziękowali radnym i osobom, którzy zaanga-
żowali się w organizację turnieju piłki siatkowej 
młodzieżowych rad.

Sesja rady miejskiej z emocjami w tle
W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości 

najpierw o głos poprosiła Ewa Antosik zarzuca-
jąc wiceburmistrzowi udostępnianie prywatnych 
numerów telefonów przewodniczących osiedli 
firmom zewnętrznym. Wnioskowała również 
o uprzątnięcie trawy po skoszeniu oraz zażąda-
ła protokołu ze spotkania dotyczącego budowy 
kanalizacji. Zaniepokojenie udostępnieniem pry-
watnych numerów telefonów komórkowych wy-
raziła także sołtys Ostojowa Zdzisława Połeć. 
Teresa Sułek (osiedle nr 7) wyraziła niepokój ja-
kością materiału dostarczanego do uzupełniania 
ubytków w ul. Stokowiec. Zaniepokojenie przy-
szłością kasy biletowej, a szerzej funkcjonowa-
nia dworca PKP w Suchedniowie, wyraziła z kolei 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa He-
lena Krzysztofek.

Interpelacje zgłaszali radni. Ewa Gałczyńska 
prosiła o naprawę schodów od strony ul. Dawi-

dowicza oraz o ustawienie koszy na psie odchody 
w parku. Paweł Słoma pytał o termin ogłosze-
nia przetargu na budowę kanalizacji w ul. Jodło-
wej, Kieleckiej i Warszawskiej. Lidia Pikulska 
poruszyła kwestię opóźnienia w wywozie śmie-
ci w długi majowy weekend. Krzysztof Ślęzak 

ponowił wniosek o ustawienie kosza na śmieci 
przy ul. Langiewicza, wnioskował o posprząta-
nie ul. Słonecznej po okresie zimowym oraz od-
chwaszczenie chodnika od ul. Jarzębinowej do 
wiaty przystankowej. Mirosław Obara – choć 
poseł Maria Zuba nie była obecna na sesji – py-
tał o przyszłość ZWK Marywil, do starosty – rów-
nież nieobecnego – apelował o posprzątanie 
dróg powiatowych po zimie, zwrócił uwagę na 
zły stan chodników m.in. na ul. E. Peck i Jasnej 
oraz ponowił wniosek o wykonanie przejścia dla 
pieszych przy ul. Jasnej. Waldemar Krogulec 
podziękował kierownikowi ZGK Stanisławowi 
Dymarczykowi i dyrektorowi OSiR-u Rafałowi 
Lorensowi za pomoc w naprawie ławek nad za-
lewem w Mostkach.

Na powyższe odpowiedzi udzielił burmistrz 
Cezary Błach. Odnosząc się szerzej do kwe-
stii utrzymania porządku, czystości i stanu dróg 
w gminie burmistrz powiedział, że o ile radni 
chcą, aby ich stan był dobry, to niech dadzą na 

ten cel w budżecie więcej środków. –Mamy 48 
km dróg gminnych, a środki w budżecie to około 
2 tys. zł na 1 km. Reagujemy na bieżące potrzeby, 
ale pieniędzy jest mało – mówił Cezary Błach 
dodając, że dzięki pozyskanemu destruktowi z ul. 
Koszykowej naprawiono odcinek drogi do Ostojo-
wa, trwa naprawa ul. Stokowiec. Większość prac 
we własnym zakresie wykonuje ZGK. Burmistrz 
zadeklarował, że gmina zakupi kosze na śmieci 
i naprawi schody, przetarg na kanalizację już zo-
stał ogłoszony. Przyznał, że był problem z wywo-
zem śmieci, a firma za to odpowiedzialna została 
obarczona karami umownymi. 

Odnosząc się do odpowiedzi burmistrza 
Krzysztof Ślęzak zauważył, że projekt budżetu 
przedkłada burmistrz i to on powinien wniosko-
wać o większe środki na drogi. Kwestię udostęp-
nienia telefonów wyjaśnił zastępca burmistrza 
Dariusz Miernik stwierdzając, że gmina udo-
stępniła te numery, które ma w wykazie, a cho-
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Oświadczenie
Szanowni Państwo!
Pragnę wyrazić swoje zdanie dot. odwołania mnie, podczas ma-

jowej sesji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suche-
dniowie. 

Wniosek o odwołanie z podpisami dziewięciu Radnych, bez adre-
sata, a nawet bez żadnego uzasadnienia, pojawił się po kwietnio-
wej sesji, w trakcie której przeprowadziłem z Panią Przewodniczącą 
Małgorzatą Styczeń dyskusję na temat Gazety Suchedniowskiej. Za-
rzuciłem Pani Przewodniczącej brak dopilnowania powołania Rady 
Programowej, która miałaby wpływ na treść artykułów przed po-
daniem ich do druku. Gazeta Suchedniowska jest pismem Rady Miej-
skiej, która w obecnej sytuacji nie ma na nią żadnego wpływu. Pod-
kreśliłem również, że powinny być obszerniejsze relacje z Sesji oraz 
z Komisji Rady. 

Drugim powodem wniosku mógł być mój komentarz na forum 
internetowym, w którym wyraziłem swoje zdanie w toczącej się 
dyskusji na temat, jakże dla mnie banalnej sprawy, przechowania 
dwóch stołów do tenisa stołowego w obiekcie hali sportowej, a na-
leżących do STS Orlicz 1924 Suchedniów.

Mój wpis:
Cieszę się, że takie rzeczy wychodzą na światło dzienne! Niech Ludzie 

przejrzą na oczy, widać jak jest prowadzona polityka przez Burmistrza... 
Wychodzi z siatkówką, z tenisem stołowym, czego się jeszcze dowiemy? 
Sprawę trzeba poruszyć na komisji, sesji, zapraszam przedstawicieli!. 

Uważam, że jest to celowe działanie Pana Burmistrza i Radnych, 
którzy chcieli pokazać swoją wyższość i zapobiec dalszej krytyce. 
Jednak odwołanie mnie przyniesie całkiem odwrotny rezultat. Funk-
cja Wiceprzewodniczącego nie daje szczególnie większych możliwo-
ści wobec funkcji Radnego bezfunkcyjnego. Jestem Radnym drugą 
kadencję, rozumiem problemy Mieszkańców i Gminy, chcę działać 
dla społeczeństwa. Skoro wyrażenie swojej opinii w dyskusji lub 
sprzeciwienie się niektórym uchwałom proponowanym przez Bur-
mistrza jest czymś złym, to po co Rada Miejska? To Radni są Państwa 
przedstawicielami i oni  muszą rozwiązywać różne problemy i zabie-
gać nie o swoje interesy, ale o Państwa- Mieszkańców.

Pan Burmistrz wykazuje bardzo dużą aktywność w świecie me-
dialnych fotorelacji oraz przypisuje odniesione sukcesy swojej oso-
bie, niejednokrotnie zapominając o Pracownikach Urzędu Miasta 
i Gminy, którzy przez swój wkład pracy, wiedzę i poświęcenie są 
współautorami sukcesu. 

Wydarzenie z majowej sesji nie spowoduje - jak śmiem sądzić - co 
zapewne spodziewali się wnioskodawcy, schowania się mojej osoby 
w kąt. Rzecz ma się dokładnie na odwrót – Takie doświadczenie dało 
mi większą siłę, dało poznać ludzi, a tym samym   przyczyniło się 
i mam nadzieję będzie przyczyniało do tego, aby skutecznie  rozwią-
zywać problemy Mieszkańców. 

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Suchedniowie 

Łukasz Gałczyński

dziło o pilny kontakt z firmą rekrutującą ludzi do pracy.
Zanim radni rozpatrzyli wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego rady,  

K. Ślęzak zapytał o uzasadnienie wniosku. Sam zainteresowany radny powie-
dział, że jego zdaniem wniosek o jego odwołanie pojawił się po sesji, na której 
dyskutowana była sprawa Gazety Suchedniowskiej i zamieszczania w niej zbyt 
mało informacji na temat pracy rady miejskiej, a także braku spotkań rady pro-
gramowej. –Wniosek pojawił się po mojej wypowiedzi na portalu społecznościo-
wym. Jeśli pana obraziłem, trzeba było zgłosić to do administratora. Dla burmi-
strza dobrym radnym jest ten, który się z nim we wszystkim zgadza. Prawdziwa 
cnota krytyki się nie boi – mówił radny Gałczyński. 

Przewodnicząca Małgorzata Styczeń wyraziła zdziwienie zarzutami pod ad-
resem burmistrza, skoro wniosek wyszedł od 9 radnych. Zarzuciła również rad-
nemu Gałczyńskiemu brak zaangażowania w pracę rady. Ripostował radny 
Ślęzak: -Skoro takie wnioski padają to znaczy, że nie ma żadnych zasad. Wice-
przewodniczącego się odwołuje z powodu braku operatywności. Niektórzy radni 
są aktywni, bo jedni znaleźli pracę w jednostkach gminy, a członkowie ich ro-
dzin w urzędzie. Protestowała przeciwko tym stwierdzeniem radna Małgorzata  

Kuszewska, która w szkole pracowała, zanim została radną.
Przed tajnym glosowaniem powołana została komisja skrutacyjna: Ewa Gał-

czyńska, Marcin Pałac i Małgorzata Kuszewska. Za odwołaniem wice-
przewodniczącego było 9 radnych, 5 było przeciwko. Na jego miejsce najpierw 
zgłoszono kandydatury Lidii Pikulskiej i Małgorzaty Kuszewskiej, ale nie 
wyraziły one zgody. Zgodę wyraził za to radny Waldemar Krogulec i to on zo-
stał nowym wiceprzewodniczący zdobywając poparcie 9 radnych.

W dalszej część radni dyskutowali nad Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Mia-
sta i Gminy Suchedniów za rok 2017 opracowaną przez  M/G Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Suchedniowie. Wcześniej kierownik ośrodka Małgorzata Ogonowska 
powiedziała, że jest przykro słyszeć, że pracownicy są nieprofesjonalni. –Mamy 
służyć ludziom, a nie statystykom – dodała. Radny Ślęzak podtrzymał jednak 
swe zdanie. –Dziś panie potrafią wytłumaczyć niezgodności. A dlaczego nie zro-
biłyście tego na komisji?

Później Magdalena Przyjemska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem 
z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, radni dokonali zmian w budże-
cie i WPF oraz wysłuchali informacji komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kon-
troli w zakresie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej za okres 2015 
– 2016.

Jacenty Kita
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W GMinie i okolicy

Ekspert Logicznego  
Myślenia z „Trójki”

Coroczny Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myśle-
nia zakończył się sukcesem dla jednego z uczniów 
naszej szkoły. Siódmoklasista - Igor Mazur świet-
nie poradził sobie z zadaniami, które dla niejed-
nego dorosłego człowieka mogłyby okazać się 
niewykonalne. Uzyskał zaszczytny tytuł Eksperta 
Logicznego Myślenia, zajmując 11 miejsce w Polsce. 
Igor niejednokrotnie udowodnił, że rozumowanie 
jest jego mocną stroną. 

W marcu bieżącego roku znalazł się w gronie fi-
nalistów prestiżowego Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Sukces w Ogólnopolskim Konkur-
sie Logicznego Myślenia można więc uznać za przy-
słowiową wisienkę na torcie. W kolejnym roku szkol-
nym z pewnością dołożymy następne wisienki.

Gratulujemy sukcesu - praca z Tobą, to przyjem-
ność!

Trzydniowe uroczystości upamiętniające bo-
haterów walk o niepodległość, a w szczegól-
ności żołnierzy Armii Krajowej walczących 
pod dowództwem płk. Jana Piwnika Ponurego 
i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta, odbyły się 
w dniach 15-17 czerwca w Wąchocku i na Wyku-
sie. Kulminacyjne uroczystości miały miejsce na 
Wykusie w dniu 16 czerwca.

Przed południem wyruszył I Rajd Rowerowy 
Wykus ‘2018, w którym wzięło udział blisko 200. 
rowerzystów z regionu świętokrzyskiego, w tym 
około 30. z Suchedniowa. 

Cykliści wyruszyli na Wykus z pięciu miejsc: 
Skarżyska - Kamiennej, Suchedniowa, Staracho-
wic, Bodzentyna i Wąchocka.

Podczas zakończenia rajdu posadzono potom-
ka słynnego dębu Bartek w 100. rocznicę Odzy-

skania Niepodległości w hołdzie Żołnie-
rzom Ponurego i Nurta. 

Przed 16.00 na uroczysko Wykus 
wkroczyły poczty sztandarowe poprze-
dzone kompanią reprezentacyjną świę-
tokrzyskiej Policji.

Po nabożeństwie, któremu przewod-
niczył wąchocki opat o. Eugeniusz Au-
gustyn wręczono Honorową Policyj-
ną Odznakę Zasługi imienia Ponurego. 
Otrzymali ją: pośmiertnie podkomisarz 

Mariusz Koziarski, antyterrorysta z Wrocławia, 
bohater, który zginął na służbie podczas akcji za-
trzymania niebezpiecznych przestępców; francu-
ski pułkownik policji Arnaud Beltrame, bohater, 
zastrzelony przez napastnika we Francji, który 
oddał życie ratując zakładniczkę oraz nadkomi-
sarz Grzegorz Chuchmała z Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach, który wielokrotnie przyczynił 
się do ustalenia sprawców brutalnych i najcięż-

szych przestępstw. 
W uroczystościach na Wyku-

sie uczestniczyli m.in. wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek, 
marszałek województwa Adam 
Jarubas oraz przedstawiciel Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej - 
Łukasz Kudlicki. Podczas mszy 
świętej i policyjnego ceremoniału 
grała orkiestra z Bodzentyna. Był 
apel poległych. Przed kapliczką 

Uroczystości patriotyczne na Wykusie partyzancką na Wykusie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. 

Suchedniów na uroczystości reprezentował za-
stępca burmistrza Dariusz Miernik, obecni byli 
leśnicy z nadleśniczym Piotrem Fitasem, człon-
kowie Związku Strzeleckiego Strzelec.

W niedzielę uroczystości kontynuowano 
w Wąchocku, a wzięli w nich udział przewodni-
cząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń i za-
stępca burmistrza Dariusz Miernik. Wręczono 
tam m.in. medale Pro Patria, a jedną z nich otrzy-
mał nadleśniczy z Suchedniowa Piotr Fitas. 

Jacenty Kita
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Festyn W MichnioWie

Piknik z Radą Seniorów

26 maja na scenie Pod Dębem w Michnio-
wie odbył się Piknik z Radą Seniorów, którego 
uczestników powitali burmistrz Cezary Błach 
oraz dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński. Go-
spodarzem wydarzenia byli mieszkańcy Sołec-

twa Michniów na czele z radnym Rady Seniorów  
Andrzejem Synowcem oraz kierownikiem CKI 
Zenonem Juchniewiczem.

Burmistrz poinformował zebranych o akcji 
Suchedniowska Koperta Życia. Akcja polega na 
umieszczeniu w specjalnie przygotowanej koper-
cie najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 

przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontak-
tach do najbliższych, danych osobowych, w tym 
numer PESEL. Kopertę wkładamy do lodówki - ra-
townicy medyczni wiedzą, że tam ją znajdą. Su-
chedniowską Kopertę Życia będzie można otrzy-
mać na kolejnych spotkaniach z suchedniowską 

Radą Seniorów.
Przewodnicząca Rady Seniorów - Urszula 

Sułek - przedstawiła najważniejsze informacje 
o zadaniach i działaniach Rady Seniorów. Wice-
przewodnicząca – Marta Staniec - zaprosiła 
uczestników pikniku w wieku 60+ do wypełnie-
nia ankiety na temat problemów z jakimi się bo-
rykają i najważniejszych potrzeb jakimi powinna 

zająć się Rada Seniorów. Na scenie przedstawili 
się także wszyscy Radni reprezentujący miasto 
Suchedniów i cztery sołectwa: Michniów, Mostki, 
Krzyżkę oraz Ostojów.

W części artystycznej, którą poprowadził kie-
rownik CKI Zenon Juchniewicz wystąpiły ze-

społy Michniowianie, Skokotliwi, Furmani oraz 
Kumotry z grupą wokalną. 

Zespół Kumotry to 4 znanych w Suchedniowie 
muzyków: Andrzej Chełminiak, Ignacy Oba-
ra, Stanisław Pańtak, Alek Wikło. W skład to-

warzyszącej Kumotrom grupy wokalnej wchodzi 
6 pań: Alicja Pająk, Katarzyna Pająk, Joanna 
Łutczyk, Anna Hajduk, Renata Kuszewska 
oraz Małgorzata Stępień, 

Z okazji Dnia Matki dzieci ze świetlicy środowi-
skowej (Patrycja Stępień, Karolina Stępień, 
Gabrysia Winkler i Dawid Barwicki) przygo-
towani przez Partycję Ledwójcik zaprezento-
wali okolicznościowy program artystyczny.

Zebrani na pikniku chętnie korzystali z bigo-
su, który serwowali jego fundatorzy tj. burmistrz  
Cezary Błach i jego zastępca Dariusz Miernik.

Spotkania mają na celu zapoznanie mieszkań-
ców w wieku 60+ z Radą Seniorów, przekazanie 
najważniejszych informacji o jej zadaniach i dzia-
łaniach. Podczas spotkań Radni będą rozmawiać 
o problemach i potrzebach seniorów, przeprowa-

dzą ankietę na ten temat, a uzyskane w ten spo-
sób informacje wykorzystają w dalszej pracy.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
Jacenty Kita

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia
Rodzinie zmarłej naszej Koleżanki

Ś.P. Janiny Cisek
składają 

członkowie Sekcji Emerytów  
i Rencistów ZNP w Suchedniowie.
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Festyn W ostojoWie

Już po raz szósty w Ostojowie odbył się do-
roczny Festyn Parafialny, którego inicjatorami 

i gospodarzami są Rycerze Kolumba z księdzem 
proboszczem Sławomirem Molendowskim na 
czele oraz liczna grupa parafian. 

Od godziny 15.00 do wieczora w Ostojowie ba-
wiło się kilkaset osób nie tylko z sołectwa ale i z 
całej Gminy Suchedniów.

Festyn w Ostojowie - wielkie święto małej społeczności

Gości, którzy przybyli wyjątkowo licznie, przy-
ciągnęła niezwykła otwartość mieszkańców 
Ostojowa, ale także bogaty program artystycz-

no - rekreacyjny adre-
sowany dla każdej grupy 
wiekowej. Z piosenkami 
polskich gwiazd wystą-
piła Natalia Nawrot, 
z programem na ludowo 
wystąpili Furmani z Bo-
dzentyna oraz Skokotliwi 
z Mostek, z repertuarem 
szantowym - popular-
ny i lubiany zespół Old 
Marinners, a na koniec 
koncert dał reaktywowany kilka miesięcy temu 

kultowy suchedniowski zespół 
rockowy Kumotry wraz z nową 
żeńską grupą wokalno-muzyczną 
z Ostojowa.

Poza częścią artystyczną były 
także rozgrywki sportowe i atrak-
cje dla dzieci - zjeżdżalnia, prze-
jażdżka koniem, zajęcia z anima-
torami i harcerzami z ZHR. Dla 
wszystkich rarytasy kuchni polo-
wej i słodki poczęstunek. 

Gośćmi festynu byli radni Rady 
Seniorów w Suchedniowie. Prze-

wodnicząca - Urszula Sułek - przedstawiła naj-
ważniejsze informacje o zadaniach i działaniach 
Rady Seniorów i zaprosiła uczestników pikniku 
w wieku 60+ do wypełnienia ankiety na temat 
problemów z jakimi się borykają i najważniej-
szych potrzeb jakimi powinna zająć się Rada Se-
niorów. Na scenie przedstawili się także wszyscy 
radni reprezentujący miasto Suchedniów i cztery 
sołectwa: Michniów, Mostki, Krzyżkę oraz Osto-
jów. Radni poinformowali także o akcji Suche-
dniowska Koperta Życia, polegającej na umiesz-
czeniu w specjalnie przygotowanej kopercie 
najważniejszych informacji na temat stanu zdro-
wia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontak-
tach do najbliższych, danych osobowych, w tym 

numer PESEL. Kopertę wkładamy do lodówki - ra-
townicy medyczni wiedzą, że tam ją znajdą. Su-
chedniowską Kopertę Życia będzie można otrzy-
mać na kolejnych spotkaniach z suchedniowską 
Radą Seniorów.

Na zakończenie ostojowianka z duszy i serca 
- Katarzyna Michta-Połeć, która jak co roku 
prowadziła konferansjerkę, zaprosiła wszystkich 
na przyszłoroczny festyn - w drugą niedzielę 
czerwca 2019 roku. Warto przyjechać wcześniej, 
by zająć miejsca parkingowe lub, jeszcze lepiej, 
przyjechać rowerem!

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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Festyn W MostkAch

Podziękowanie
Stowarzyszenie Forum Siatkówki w Most-

kach składa serdeczne podziękowania dla 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Su-
chedniowie, Waldemara Krogulca, za po-
moc, zaangażowanie i udział własny w prze-
budowie i modernizacji boiska do siatkówki 
plażowej nad zalewem w Mostkach, dzię-
ki czemu możemy kontynuować realizację 
programu Rodzinna przygoda z siatkówką 
w okresie letnim. 

Sławomir Seńkowski - prezes
Iwona Babiarz - sekretarz

Dwa plenerowe wydarzenia odbyły się 9-10 
czerwca w Mostkach.

W sobotę 9 czerwca odbył się piknik rodzin-
ny pod hasłem Rekreacyjne Mostki, którego 
uczestników powitał w imieniu WDK Krzysztof 

Szczygieł, a kilka słów powitania do zebranych 
skierowali zastępca burmistrza Dariusz Mier-
nik, radny Waldemar Krogulec oraz sołtys  
Jacek Uba.

Popołudnie upłynęło na popularyzacji strze-
lectwa i łucznictwa współczesnego oraz histo-
rycznego oraz edukacja w zakresie ochronny 
przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. 
Obejrzeć można było pokazy OSP Parszów i Wiel-
ka Wieś. Członkowie Związku Strzeleckiego ze 
Skarżyska-Kamiennej uczyli zasad pierwszej po-
mocy. Ciekawostką był udział w historycznym 
stroju i z uzbrojeniem samuraja z… Sandomie-
rza.

Można było pośpiewać karaoke, które prowa-

dziła Urszula Cywińska, skorzystać z grilla oraz 
poczęstunku przygotowanego przez  Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Mostkach.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Suchedniów.

Gospodarzem i inicjatorem pikniku był Wiejski 
Dom Kultury w Mostkach wraz z Sołtysem i Radą 
Sołecką Mostki przy zaangażowaniu radnych 
Rady Miejskiej.

Z kolei wczesnym rankiem w niedzielę 
10 czerwca na terenie WDK Mostki zakończył się 
64 Ogólnopolski Nocny Rajd Świętokrzyski, organi-
zowany przez PTTK im. Ks. Jana Wiśniewskiego 
w Radomiu. Jest to najstarsza impreza turystyki 
kwalifikowanej w kraju, wzięło w niej udział ok. 
200 osób na trasach pieszych, rowerowej i moto-
rowej, a wszyscy spotkali się na zakończenie przy 
wspólnym ognisku w Mostkach. 

Następnie przez całą niedzielę w Mostkach 
trwały warsztaty tanga.

(jaki)
Zdjęcia: Jacenty Kita

Aktywny weekend w Mostkach

„Kuźnica” pozyskała  
kolejną dotację

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica otrzymał 
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego na realizację 
projektu pn. Nowa era 
animacji kultury. Dopo-
sażenie Suchedniowskie-
go Ośrodka Kultury Kuź-
nica. Dotacja w kwocie 
28.000 zł przeznaczona 
zostanie na doposaże-

niu sali  widowiskowej SOK Kuźnica w nowoczesny 
sprzęt niezbędny do prowadzenia i dokumentowa-
nia imprez artystycznych. 

W ramach projektu zakupione zostanie oświetle-
nie sceniczne, aparat fotograficzny, zestaw mikro-
portów oraz mównica z własnym nagłośnieniem. 
Zakup sprzętu wpłynie pozytywnie na oprawę od-

bioru przez widzów organizowanych uroczystości 
oraz wydarzeń artystycznych i spektakli teatral-
nych, podniesie standard prowadzonej działalności 
kulturalno – rozrywkowej. 

Zadanie jest zgodne z planem rozwoju placówki 
i przyczyni się do zwiększenia jego potencjału edu-
kacyjno – animacyjnego.

Andrzej Karpiński
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MłodZieżoWA rAdA MiejskA

„Od młodzika do młodego polityka”
To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg 

wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską. 
W jego ramach 18 maja  w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica od-

były się I warsztaty dla młodych radnych w ramach projektu Świętokrzyskie 
dla młodych na wsparcie zadań publicznych o charakterze edukacyjnym 
i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie 
młodzieży z województwa świętokrzyskiego. Zajęcia, w których uczest-
niczyło 14 osób miały na celu zintegrowanie grupy. Podczas warsztatów 
przeprowadzone zostały ćwiczenia dotyczące roli lidera w grupie, budo-
wania zespołu oraz wzajemnej współpracy.

Drugie spotkanie w ramach projektu odbyło się 11 czerwca. Młodzieżo-
wa Rada uczestniczyła w warsztatach z wystąpień publicznych oraz mowy 

ciała. Podczas 5 go-
dzinnych zajęć mło-
dzież rozwiązywała 
zadania związane 
z sztuką przemó-
wień, szukała sposo-
bów na radzenie so-
bie ze stresem oraz 

poznała zasady poprawnej komunikacji oraz zasady savoir- vivre obowią-
zujące podczas wystąpień publicznych. 

20 czerwca o godzinie 13:00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się spotkanie z Prezydentem Miasta Starachowice - Panem Markiem 
Materkiem oraz Panem Piotrem Hermanem. Podczas spotkania mło-
dzi ludzie będą mieli możliwość poznać ścieżki kariery młodych Suchednio-
wian,  ich działania związane z tworzeniem stowarzyszenia dla młodzieży, 
które funkcjonowało w Suchedniowie oraz dowiedzieć się o organizowa-
nych wydarzeniach dla młodzieży.

Karolina Styczeń

nieruchomość gruntowa niezabudowana, skła-
dająca się z trzech działek oznaczonych ewidencyj-
nie nr 2532/16, nr 2532/18, nr 2532/19, położo-
na w obrębie 01 Suchedniów, Gmina Suchedniów,  
księga wieczysta KW KI1R/00017314/8, 
KI1R/00017313/1.

Powierzchnia nieruchomości  gruntowej: 
0,1698 ha.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w Suchedniowie 

przy ulicy Kościuszki. Zlokalizowana jest w sąsiedz-
twie terenów osiedla domów jednorodzinnych na 
osiedlu mieszkaniowym „Jasna”  Dojazd do dział-
ki – bezpośredni, z planowanej w planie miejsco-
wym ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem 20KD 
na długości ok. 50 m od ulicy Kościuszki. Na obecną 
chwilę nieruchomość nie posiada urządzonej drogi 
dojazdowej z ulicy Kościuszki.

Przedmiotowe działki nr 2632/16, nr 2532/18, nr 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 0 PRZETARGU 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości gruntowej:
2532/19 sąsiadują ze sobą tworząc kształt ściętego 
prostokąta o długości ok. 85 m i szerokości ok. 24 m 
oraz od południa ok. 16 m. Nieruchomość jest nie-
ogrodzona, porośnięta  pojedynczymi samosiejka-
mi drzew.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania: 

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyń-
ska”, zatwierdzonym uchwałą Nr 6/II/2005 Rady 
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 lutego 2005 r. 
nieruchomość położona jest na terenie oznaczo-
nym symbolem 01.MN z przeznaczeniem pod-
stawowym – zabudową mieszkaniową jed-
norodzinną.

Cena wywoławcza - 105.000  zł Wadium – 
10.500 zł

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doli-
czony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu 
27 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (sala konferencyj-
na nr 105) o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w pieniądzu  w podanej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 
dnia 24 lipca 2018 r. na rachunek Gmi-
ny w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 
68852000072001000558530001 lub w kasie 
Urzędu. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna 
na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.
doc.pl, www.suchedniow.pl  oraz na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suche-
dniowie ul. Fabryczna 5.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzy-
skać w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie 
pok. Nr 209, tel. 41 25 43 186 w 36.
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Policja apeluje!
Seniorze. Nie daj się oszustom!!! 

W związku z przypadkami usiłowania dokonywania przestępstw, których ofiarami są ludzie 
starsi i w podeszłym wieku zawracamy się z apelem o zachowanie czujności i ostrożności w kon-
taktach z osobami, których nie znamy! Kiedy dzwoni nieznana nam presona i przedstawia się  za 
policjanta, gazownika, pracownika administracji, wnuczka, czy innego członka rodziny, a przy tym 
żąda przekazania pieniędzy, miejmy świadomość, że rozmawiamy z oszustem! Policjanci nigdy nie 
proszą o przekazywanie żadnych środków pieniężnych, nie nakazują likwidowania kont banko-
wych i wypłacania zgromadzonej gotówki. 

W przypadku kiedy mamy do czynienia z opisanymi wyżej sytuacjami: 
-  nie podejmujmy dialogu z oszustami, 
-  natychmiast powiadamiajmy Policję, osoby najbliższe, czy sąsiadów, 
-  pod żadnym pozorem nie przekazujmy  żadnych pieniędzy nieznajomym

Jarosław Góźdź
Rzecznik prasowy KP Policji

w Skarżysku Kamiennej

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Suchedniow-

ski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie
2. Celem  konkursu  jest  kultywowanie  tra-

dycji  Nocy  świętojańskiej oraz aktywizacja i in-
tegracja mieszkańców miasta i regionu.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  

jest  dostarczenie wianka opatrzonego imie-
niem i nazwiskiem autora w sobotę 23 czerw-
ca do godziny 18:00 na teren OSiR Suchedniów 
pod scenę.

2. Do  udziału  w  Konkursie  zapraszamy  
dzieci  i  młodzież ze  szkół,  placówek oświato-
wych oraz  dorosłych.

3. Przedmiotem   konkursu   jest wianek  
świętojański,  który  powinien  być wykonany ze 
świeżego materiału roślinnego, dobranego we-
dług tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, ga-
łązki, liście i zioła). Wianek powinien mieć for-
mę okręgu oraz musi się unosić się na wodzie 
oraz  posiadać trwale przymocowaną jedną lub 
więcej świec. 

III. Komisja konkursowa:
1. Wykonawców oceniać będzie Jury powoła-

ne przez organizatorów.
2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, 

biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• estetykę projektu,
• nawiązanie do tradycji,
• dobór materiałów,
3. Przewidziane są trzy nagrody rzeczowe za 

I, II i III miejsce
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i rozda-

nie nagród:
1. Rozstrzygnięcie  Konkursu  (ogłoszenie  

wyników  i  wręczenie  nagród) odbędzie  się  
23 czerwca 2018  r.  ok.  godziny  18:30. 

2. Uczestnicy konkursu powinni przejść w ko-
rowodzie świętojańskim o godzinie 21:45, a na-
stępnie puścić wianki na wodę. 

V. Postanowienia końcowe:
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza 

jego akceptację zasad zawartych w niniej-
szym regulaminie.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  
opublikowania  imienia,  nazwiska  i informacji 
o laureatach   konkursu   oraz   wykorzystanie   
tych   informacji   w relacjach z przebiegu im-
prezy zamieszczanych w mediach i Internecie. 

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym 
regulaminie rozstrzyga organizator.

VI. Biuro Organizacyjne Konkursu:
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźni-

ca w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18, 26-
130 Suchedniów.

W Ostojowie kultywujemy 
tradycję plecenia wianków

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała młodsi 
uczniowie SSP w Ostojowie upletli wianki. Poma-
gały im w tym babcie i rodzice, którzy opowia-
dali o znaczeniu poszczególnych roślin. Wianki 
są symbolem ludzkiej pracy, a także darów od 
Boga, które służą ludziom i wszelkim istotom na 
ziemi. Według wierzeń chroniły domostwo przed 
nieszczęściami, pożarem, uderzeniem pioruna 

i złymi mocami. Poświęconego ziela nie można 
było wyrzucić. Należało je przechowywać przez 
cały rok, a po tym okresie spalić. Stary wianek 
zastępowano nowym. Wianki nie tylko chroniły 
dom i jego mieszkańców przed nieszczęściem, ale 
także pomagały w powrocie do zdrowia. Z zasu-

szonych i skruszonych ziół robiono napary, które 
miały właściwości lecznicze. 

Obecnie wianki święcimy ostatniego dnia ok-
tawy, z następujących roślin, kwiatów i ziół: mię-
ta, macierzanka, rumianek, rozchodnik, kopytnik, 
jaśmin, koniczyna, dzika róża.  Do wianków moż-
na dodać inne zioła oraz rośliny z naszych przydo-
mowych ogródków. 

Lekcja tradycji stałą wspaniałą okazją do wie-
lopokoleniowego spotkania w murach naszej 
szkoły. 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI
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rAdosny dZień dZieckA

Podobnie jak w całej Polsce tak i w Suche-
dniowie świętowaliśmy Dzień Dziecka. Radosne 
święto wszystkich dzieci na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. 

Tegoroczny Suchedniowski Dzień Dziecka od-
był się 30 maja. Organizatorami imprezy była 
Rada Miejska.

Tradycyjnie wspólna zabawa rozpoczęła się na 
placu przed Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury 
Kuźnica, skąd na miejski stadion wyruszył barw-
ny korowód.

Wśród atrakcji, które zapewnili organizato-
rzy, można było obejrzeć pokaz Dawida Krzy-
żowskiego, Mistrza Polski RedBull we Freestyle 

Football, wziąć udział w grach i zabawach przy-
gotowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci, skorzystać z wesołego miasteczka, malowania 

Radosny Dzień Dziecka w Suchedniowie

twarzy czy fotobudki. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się wóz stra-

żacki, policyjny motocykl oraz stoisko Nadleśnic-
twa Suchedniów.

W ramach obchodów Dnia Dziecka rozegrano 
wyścigi kolarskie MTB, których organizatorem 

było Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów.  
To już dziesiąta edycja tej imprezy, która rokrocz-

nie gromadzi na starcie młodych cyklistów. Za-
wodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wie-
kowych: uczniowie klas 3-4 oraz 5-6, oczywiście 
z podziałem na chłopców/dziewczynki.

Starsze dzieci miały do pokonania dwie rundy 

pomiędzy stadionem Orlicza a zalewem, młod-
sze - jedną. Udział w zawodach wzięła rekordo-
wa liczba dzieci z suchedniowskich szkół podsta-
wowych - na starcie stanęło ich 49. Nagrody dla 
zwycięzców ufundowała Gmina Suchedniów, zaś 
organizatorem było, rzecz jasna, Suchedniowskie 
Stowarzyszenie Cyklistów. Wyniki były następu-
jące:

Kategoria młodzik
1. Jakub Przeworski - 17,59
2. Łukasz Zolbach - 18,30
3. Filip Drozd - 20,20
Kategoria młodziczki
1. Klaudia Brzezińska - 25,49
2. Emila Szumielewicz - 25,50
3. Lena Bujnowska - 13,53 (jedno okrążenie)

Kategoria chłopcy
1. Wiktor Niemczyk - 12,27
2. Jakub Dulemba - 12,33
3. Jakub Sitarski - 12,39
Kategoria dziewczęta
1. Monika Jóźwiak - 14,14
2. Maria Bolechowska - 14,35
3. Emilia Turczyńska - 14,47

Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa 
oraz wspólnie spędzony czas sprawiły, że ten wy-
jątkowy dzień był pełen radości i uśmiechu.

Wszystkim Dzieciom życzymy samych rado-
snych dni, jak najlepszych wyników w nauce. 
Niech uśmiech oraz dobry humor towarzyszy 
Wam każdego dnia.

Paulina Pedryc
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Spotkanie z cyklistami  
w SSP w Ostojowie

W ramach przygotowań do Dnia Dziecka  
uczniowie klas III – VII SSP w Ostojowie spo-
tkali się z przedstawicielami Suchedniowskiego 
Stowarzyszenia Cyklistów: Grzegorzem Mich-
nowskim - prezesem SSC, Anną Banaszek, To-
maszem Kutwinem oraz najmłodszym człon-
kiem SSC Jakubem Przeworskim. Ten ostatni, 
choć od niedawna bierze udział w wyścigach ro-
werowych, to już odnosi znaczące sukcesy. Su-
chedniowscy cykliści zaprezentowali uczniom 
dwa modele rowerów: rower górski i szosowy 
oraz elementy ich wyposażenia dostosowane do 
rodzaju uprawianej dyscypliny kolarskiej.  

Podczas spotkania dzieci przypomniały sobie 
znaki drogowe i zasady poruszania się po dro-
gach obowiązujące rowerzystów. Atrakcją był 
konkurs z nagrodami. Szczególny nacisk położo-
no na przypomnienie, jakie warunki muszą speł-
nić ci,  którzy wezmą udział w wyścigu z okazji 
Dnia Dziecka. Dziękujemy za niezwykłe spotkanie 
z suchedniowskimi cyklistami, którzy opowie-
dzieli o  swojej rowerowej pasji.

Mama i tata to pierwsze słowa wypowiadane 
przez dziecko. Są one synonimem miłości, dobro-
ci, bezpieczeństwa, ciepła, serdeczności. 7 czerw-
ca br. cała społeczność szkolna celebrowała Świę-
to Rodziny, aby docenić ogromną rolę Rodziców 
w procesie wychowania swoich pociech. W tym 
wyjątkowym dniu uczniowie naszej szkoły za-
prezentowali na scenie Suchedniowskiego Ośrod-

ka Kultury Kużnica spektakl na podstawie sztuki 
Maliny Prześlugi pt. Pan Lampa. Praca aktor-
ska naszych wychowanków została już wcześniej 
uhonorowana III miejscem  w II Przeglądzie Spek-
takli  Szkolnych i Przedszkolnych Uwaga! Dzieci na 
scenie organizowanym przez Teatr Lalki i Aktora 
Kubuś w Kielcach. Zgromadzoną publiczność pod-
czas  występu zachwycił tytułowy bohater –któ-
rego zagrał Oskar Kuszewski oraz Piesa, w którą 
wcieliła się Karina Kazarjan. Podziw wzbudziły 

Dzień Rodziny  SSP w Ostojowie
również inne postacie zamieszkujące niezwykłe 
Domczysko m.in. uwielbiająca straszyć Pani Stra-
szyńska – Zuzanna Bujnowska,  siostry Gry-
ziak – Oliwa Sitarz, Kornelia Baran, Klaudia 
Brzezińska, Państwo Bałagańscy – Wiktoria 
Zaród, Szymon Turski, Wściekłak – Mikołaj 
Wojtasiński, Pan Dosłowny – Filip Drozd, Pani 
Słońce – Nikola Przeorska, Ciemność – Milena 

Marcisz, Babcia Drapcia - Lena Kowalik.
Dodatkowo uczniowie naszej szkoły podtrzy-

mując tradycję korespondencji, samodzielnie 
przygotowali listy, w których wyrazili swoje naj-
szczersze uczucia ukochanym Rodzicom. Pięknym 
gestem było wspólne odśpiewanie piosenki Dro-
dzy Rodzice. Nasi szczególni Goście nie kryli wzru-
szenia i łez podczas osobistych, szczerych życzeń.

Dziękujmy wszystkim za uświetnienie uroczy-
stości swoją obecnością.

W niedzielę 10 czerwca nad zalewem rejow-
skim w Skarżysku - Kamiennej (z uwagi na zakaz 
wędkowania w zalewie suchedniowskim) już po 
raz 40. odbyły się zawody wędkarskie z okazji 
Dnia Dziecka pod nazwą Zabawa z wędką.

Przez dwie godziny dzieci łowiły ryby metodą 
spławikową. Łowiono głównie małe płotki, oko-
nie i jazgarze. Wszystkie złowione ryby po zwa-
żeniu zostały wypuszczone do wody. 

Wyniki zawodów: Dziewczęta: 1. Nikola Oba-
ra (9 ryb, 184 pkt.) 2. Maria Bolechowska (12 
ryb, 140 pkt.) 3. Gabriela Turska (5 ryb, 86 pkt.) 
Chłopcy młodsi (5-9 lat) 1. Kamil Kutwin (5 ryb, 

93 pkt.) 2. Krzysztof Babiarz (4 
ryby, 57 pkt.) 3. Patryk Sieron (1 
ryba, 50 pkt.) Chłopcy starsi (10 - 
13 lat) 1. Antoni Bolechowski 
(10 ryb, 81 pkt.) 2. Jan Kozłow-
ski (2 ryby, 74 pkt.) 3. Jakub Wi-
kło (2 ryby, 30 pkt.) 

Każdy z uczestników otrzymał 
paczkę ze słodyczami i atrakcyj-
ne nagrody, ufundowane przez 
sponsorów. Organizatorem za-
wodów było suchedniowskie koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 

(jk)

„Zabawa z wędką” już po raz 40.
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W PrZedsZkolu

Dzień patrona w przedszkolu
Choć dobry Bóg, już wezwał Cię,
Choć nam bez Ciebie Janie Pawle trochę źle,
Czujemy wciąż, ze Jesteś tu,

Dlatego Tobie chcemy śpiewać w takim dniu…
18 maja to bardzo ważna data w kalendarium 

naszego przedszkola. Każdego roku w tym dniu 
obchodzimy święto naszego patrona Jana Pawła 
II. Przedszkolaki przygotowując się do tego dnia, 
poznają fakty i ciekawostki z życia Karola Wojty-

ły, odwiedzają miejsca w przedszkolu i poza nim 
związane z postacią Patrona. Tak też było w tym 
roku. Na holu korytarza została zorganizowana 
wystawa prac pt. Jan Paweł II widziany oczami 
dziecka, bo jak wiemy dzieci zajmowały szczegól-
ne miejsce w sercu  naszego Papieża. Przed po-

mnikiem Patrona posadzono piękne kwiaty. 
 W tym szczególnym dla nas dniu wszyst-

kie przedszkolaki oraz goście na czele z panem 
Burmistrzem Cezarym Błachem zgromadzili 
się na sali gimnastycznej by uczestniczyć w ob-

chodach Dnia Patrona. Uroczystość rozpoczęto 
wprowadzeniem pocztu sztandarowego w asy-
ście halabardzistów oraz odśpiewaniem Hymnu 
Przedszkola. Następnie dzieci z grupy II- śred-
niaki, zaprezentowały montaż słowno - mu-
zyczny pt. Z Wadowic do nieba. Przedszkolaki 
poprzez recytację, śpiew i rekwizyty w formie 

ilustracji przedstawiły najważniej-
sze momenty z życia Karola Wojtyły. 
Wspólnie odbyliśmy podróż w czasie 
od narodzin małego Karolka w domu 
w Wadowicach poprzez lata szkolne,  
czasy, kiedy stał się duchownym- 
księdzem, kardynałem i głową ko-
ścioła- Papieżem Janem Pawłem II, 
aż po kres jego ziemskiej wędrów-
ki. Spotkanie wzbogaciło wspólne 
oglądanie bajki Skarby Jana Pawła II. 
Nie mogło także zabraknąć zaśpie-
wania pieśni oazowej Barka, która 
na zawsze będzie nam przypominać 

Papieża Polaka.
Niech życie i słowa Jana Pawła II zostaną w nas 

i przynoszą owoce w życiu codziennym.
Danuta Pająk

Danuta Jędrzejczyk-Piwowar

Dzień Rodziny
26 maja oraz 23 czerwca to wyjątkowe dni 

w kalendarzu oraz w naszym przedszkolu. 
Wszyscy doskonale wiemy z jakim świętem 

kojarzą się nam te dwie daty: Dniem Mamy 
i  Taty. My postanowiliśmy te dwa wspaniałe 
i wyjątkowe święta połączyć w jedną wspólną 
uroczystość Dzień Rodziny . Na uroczystość za-
prosiliśmy Rodziców do SOK Kuźnica, gdzie na 
początku mogli obejrzeć przedstawienie w wy-

konaniu starszaków Jedz kapustę i brokuły to 
wyrosną ci muskuły, które swoją premierę mia-
ło podczas Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej. 
Następnie zaprezentowały się przedszkolacy 
z poszczególnych grup. Dzieci recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki okolicznościowe. Wiele 
wzruszeń i radości przyniosły tańce przedszko-
laków przygotowane specjalnie na tę uroczy-
stość. Spotkania zakończono odśpiewaniem 
tradycyjnego Sto lat. 

Po występach dzieci wręczyły rodzicom przy-
gotowane upominki. Przedszkolacy pięknie 
okazali miłość swoim Rodzicom, bo przecież dla 
nich Mama i Tata to najpiękniejsze słowa świa-
ta.

Monika Kamionka
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IX Ekologiczny Bieg 
Patrolowy 

29 maja 2018r. w szkole podstawowej nr 9 
w Skarżysku - Kamiennej odbył się IX Ekolo-
giczny Bieg Patrolowy dla uczniów klas III szkół 
podstawowych z powiatu skarżyskiego. W tego-
rocznej edycji udział wzięło 15 drużyn z czterech 
gmin: Skarżyska-Kamiennej, Skarżyska Kościel-
nego, Bliżyna i Suchedniowa. Naszą szkołę re-
prezentowali: Julia Mirek, Daria Dulęba, Bar-
tosz Niemczyk.

Uczniowie musieli pokonać 500 - metrowy od-
cinek, który został podzielony na 6 etapów. Przy 
każdym z nich drużyny zmagały się z pytaniami 
z zakresu ekologii, ekosystemu lasu oraz wiedzą 
dotyczącą znaczenia wody i jej wykorzystania. 
Atrakcją po konkursie było spotkanie z doktorem 
H2O oraz wodne koło fortuny oraz pogadanka 
dotycząca wykorzystywania wody. Bardzo du-
żym zainteresowaniem wśród uczniów okazało 
się spotkanie z Piotrem Dębowskim - człon-
kiem świętokrzyskiej Grupy Ornitologicznej dzia-
łającej w ramach Towarzystwa Badań i Ochrony 
Przyrody. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
nagrodami ufundowanymi przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Nadle-
śnictwo Skarżysko.

Na zakończenie na placu szkolnym posadzo-
ny został Dąb Pamięci (potomek Dęba Bartka),  
który ma upamiętniać obchodzone w tym roku 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym 
Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
i Honorowym Patronatem Starosty Skarżyskiego.

Diecezjalne spotkanie 
Szkolnych Kół Caritas

Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp prze-
trwały (Ks. Bp Jan Chrapek)

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  SSP 
w Ostojowie uczestniczyli w Festynie z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowanym przez Caritas Die-
cezji Radomskiej w dniu 8 czerwca 2018 r. w Hali  
Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Impre-
za była formą podziękowania za trud włożony 
w pracę w wolontariacie i okazją do spotkania 
młodych ludzi działających w Szkolnych Kołach 
Caritas w różnych miejscach diecezji. Podzięko-
wania na ręce opiekunów złożyli ks. Damian 
Drabikowski - wicedyrektor Caritas Diecezji 
Radomskiej oraz Iwona Stępniewska - koor-
dynator Szkolnych Kół Caritas. Na wolontariuszy 
czekało wiele niespodzianek m.in.: występy ta-
neczne, konkursy z nagrodami, zabawy muzycz-
ne czy malowanie twarzy. Największą atrakcją 
tego wydarzenia był koncert zespołu kapłańskie-
go Jak Najbardziej, który poprzez swoją muzy-
kę chce jak najbardziej kochać, działać, wierzyć 
i prowadzić siebie i innych do Tego, który jest 
Dobry. Na koniec każdy z uczestników otrzymał 
paczkę ufundowaną przez sponsorów.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy 
wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialno-
ści za powierzone działania, współpracy w grupie 
oraz bezinteresowności i  samodzielności w po-
dejmowaniu inicjatyw.

Laureatka z Ostojowa
Laureatką tego-

rocznego konkursu 
plastycznego Znajdź 
właściwe rozwiąza-
nie została Patrycja 
Matla z klasy V. Ce-
lem konkursu było 
promowanie wśród 
dzieci i ich rodziców 
zachowań korzyst-
nych dla zdrowia 
wynikających z życia 
wolnego od nałogu 
tytoniowego. Prace 

do tego konkursu wykonała również Lena Buj-
nowska z kl. V. Uczestnikami pozostałych kon-
kursów organizowanych w ramach obchodów 
światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 była Gabrie-
la Turska z kl.0 oraz Julia Mirek i Zuzanna 
Moskal z kl. III. Dziewczynki realizowały konkur-
sy Czyste powietrze wokół nas i Nie pal przy mnie 
proszę Rysunki zostały wykonane pod opieką na-
uczyciela Bożeny Kaniewskiej.

28 maja w Powiatowej Stacji Sanitarno Epide-
miologicznej w Skarżysku Kamiennej odbyło się 
wręczenie nagród dla dzieci ze szkół i placówek 
z powiatu.

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Na ręce opiekunów 
przekazane zostały również upominki dla szkoły. 
Otrzymaliśmy podświetlany globus.

Spotkanie uczniów SSP z Ostojowa ze sztuką
W Miejsko - Gminnej 

Bibliotece Publicznej im. 
Jana Pawła II w Suchednio-
wie uczniowie obejrzeli 
wystawę obrazów Elżbie-
ty Jabłońskiej - malarki, 
która urodziła się i miesz-
kała w Starachowicach, 
absolwentki Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Kielcach. W 2007 
roku uzyskała ona dyplom 
Politechniki Radomskiej. 
Należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach. Uprawia malarstwo olej-
ne, głównie szpachlowe oraz suchą pastele i fotografię. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, 
jak i indywidualnych. O obrazach pani Jabłońskiej w sposób bardzo interesujący opowiedziała uczniom 
klasy trzeciej pani Bożena Kaniewska.
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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. 
 

LIPIEC 2018 

Data Dzień  Nazwa apteki Adres apteki Telefon 

1 lipca 2018 N Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 

2 lipca 2018 Pn Apteka ul. Apteczna 8 41 252-15-09 
3 lipca 2018 Wt Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 41 389-60-60 

4 lipca 2018 Śr Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00 
5 lipca 2018 Czw „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 41 252-80-36 

6 lipca 2018 Pt Apteka ul. Metalowców 5 41 252-15-09 
7 lipca 2018 So Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48 

8 lipca 2018 N „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 41 251-60-22 
9 lipca 2018 Pn Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 41 252-81-26 

10 lipca 2018 Wt „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 41 251-43-44 

11 lipca 2018 Śr Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 41 375-37-41 
12 lipca 2018 Czw Apteka ul. Sokola 2 41 251-07-30 
13 lipca 2018 Pt Apteka „Supernowa” ul. Sokola 17A 41 241-80-61 

14 lipca 2018 So Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 
15 lipca 2018 N „Nasza Apteka” ul. Sokola 30 41 251-10-90 
16 lipca 2018 Pn Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00 
17 lipca 2018 Wt Apteka „Plus” ul. Sokola 50 41 278-46-45 

18 lipca 2018 Śr Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 
19 lipca 2018 Czw Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48 
20 lipca 2018 Pt „Nasza Apteka” ul. Żeromskiego 31 41 252-56-03 
21 lipca 2018 So Apteka „Arnika” ul. Spółdzielcza 34 b 41 252-47-63 

22 lipca 2018 N Apteka ul. Apteczna 8 41 252-15-09 
23 lipca 2018 Pn Apteka „Codzienna” ul. Krasińskiego 20 41 389-60-60 
24 lipca 2018 Wt Apteka ul. Rejowska 54 41 251-42-00 
25 lipca 2018 Śr „Nasza Apteka” ul. Piłsudskiego 21 41 252-80-36 

26 lipca 2018 Czw Apteka ul. Metalowców 5 41 252-15-09 
27 lipca 2018 Pt Apteka „Na Zachodnim” ul. Legionów 104 41 252-45-48 
28 lipca 2018 So „Nasza Apteka” ul. 1-go Maja 65 41 251-60-22 
29 lipca 2018 N Apteka „Przyjazna” ul. 1-go Maja 55 41 252-81-26 

30 lipca 2018 Pn „Apteka Polska” ul. 1-go Maja 34 41 251-43-44 

31 lipca 2018 Wt Apteka „Miętowa” ul. Niepodległości 88 41 375-37-41 
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AnGielski Z GAZetą

ENGLISH? WHY NOT. 

 
          „Cześć miodzie, jestem domem” czy to zdanie jest 
logiczne? Raczej nie, chyba że jest to jakaś bajka dla dzieci.  

Takie pułapki czekają na 
tych,  którzy chcą się 
posłużyć automatycznym  
tłumaczem,  aby się 
dowiedzieć co znaczy 
zdanie: 
„Hey honey! I’m home.”   
(Cześć kochanie, jestem w 
domu). Wiele firm, aby 
uprościć sobie pracę i 
zaoszczędzić na tłumaczach, 
posługuje się takimi 

narzędziami.  Kolejny przykład to tłumaczenie na metce 
swetra, gdzie oryginał brzmi tak: 

Hand wash cold separately or with like colours 
Do not bleach 
Do not tumble dry 
Dry flat 
Cool iron 

Tłumaczenie na polski, prawdopodobnie przez 
automatycznego tłumacza, wygląda natomiast tak: 

Pranie ręczne na zimno osobno lub z podobnymi      
kolorami 
Nie wybielać 
Nie suszyć w suszarce 
Suche mieszkanie 
Fajne żelazo 

O ile pierwsza część tłumaczenia jest w miarę poprawna, to 
pozostała zawiera błędy związane z tym, że automatyczny 
tłumacz nie rozróżnia części mowy. Dry to zarówno 
czasownik oznaczjący czynność suszenia jak i przymiotnik – 
suchy. Słowo flat ma kilka znaczeń 
i to nie tylko w zależności od części 
mowy,  którą reprezentuje. Gdy 
użyjemy go jako rzeczownika, to 
mamy na myśli  mieszkanie, ale to 
nie wyczerpuje znaczenia. Może to 
być słowo używane w muzyce do 
określenia znaku chromatycznego 
jakim jest  bemol. Flat to również 
przymiotnik oraz przysłówek oznaczający płaski lub płasko. 
Widać więc, że nawet takie proste słowo może być użyte w 
różny sposób. Cool, często obecnie używane, zwłaszcza przez 
młodzież, może oznaczać - wyluzowany, fajny, spoko ale 
również jest to przymiotnik oznaczający uczucie chłodu. Iron 
to zarówno żelazo, jak i żelazko.  
          Google ciągle rozwija swojego tłumacza i  bazując na 
sztucznej inteligencji, wprowadził neuronowy tłumacz 
maszynowy (neural machine translation). Tłumaczy on całe 
zdania, a nie tylko pojedyncze słowa, analizując tekst, co daje 
dość dobre efekty. Widać więc, że automatyczny tłumacz, 
aczkolwiek w pewnych sytuacjach może się  przydać, jeszcze 
na tym etapie  nie zastąpi człowieka, ponieważ człowiek ma 
pewną wrażliwość, obraca się w określonym kręgu 
kulturowym i potrafi odróżniać niuanse. 
          W języku angielskim istnieją jednak słowa, które są 
identyczne jak w języku polskim, tak samo się je pisze, 
ewentualnie trochę inaczj wymawia. Takimi słowami są np: 
bank, student, system, zero, transport, bar - nie mówiąc  
 

 
 
 
 
już o takich słowach, które zapożyczone z angielskiego, na 
dobre się u nas przyjęły np: hamburger, dvd, notebook, 
computer.  
          Idąc jednak dalej tym tropem możemy wpaść w 
pułapkę, ponieważ jest cała grupa słów tzw. false friends, 
które wyglądają lub brzmią podobnie do polskich, a oznaczają 
zupełnie coś innego. Np. fabric oznacza tkaninę natomiast 
fabryka to factory. Jeszcze większe zamieszanie może się 
pojawić ze słowem closet, ponieważ zdanie 
I’ve just put my clothes in the closet 
Oznacza: 
Właśnie schowałem ubrania do szafy, 
klozet to po angielsku toilet. Należy też uważać, aby nie 
poprosić przełożonego o podwyżkę „pension”, ponieważ 
pension to emerytura a pensja to salary. Jednym z częstych 
błędów popełnianych nawet przez anglistów jest użycie słowa 
physician, które bynajmniej  nie oznacza fizyka lecz lekarza. 
Fizyk to po angielsku physicist.  

           
          Aby uniknąć takich ambarasujących sytuacji, lepiej 
sprawdzić znaczenie słowa w słowniku. Obecnie jest to dość 
proste, ponieważ prawie każdy z nas nosi przy sobie telefon. 
Na telefonie można zainstalować aplikację ze słownikiem 
DIKI, który zawsze będzie pod ręką. Diki to słownik 
dwujęzyczny: polsko - angielski i angielsko - polski. Oprócz 
znaczenia danego słowa i jego wymowy, podaje również 
powiązane kolokacje, idiomy oraz czasowniki frazowe. Być 
może o tych ostatnich napiszę coś więcej, ponieważ jest to 
ciekawy temat. Dla osób bardziej zaawansownych polecam 
angielsko-angielski słownik online Longman Dictionary of 
Contemporary English: https://www.ldoceonline.com/. Jest to 
wiodący słownik, z którym śmiało można się przygotowywać 
nawet do egzaminu Proficiency.  
          Jeśli uważacie, że artykuł był przydatny lub może 
chcielibyście wyjaśnienia jeszcze innych kwestii związanych 
z językiem angielskim - napiszcie na adres email: 
MargaretTeacher11@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

honey – miód, kochanie, używany w odniesieniu do bliskiej osoby 
bleach - wybielać 
dry – suszyć, suchy 
flat – mieszkanie, bemol, płaski, płasko  
cool – chłodny, wyluzowany, fajny, spoko (używany nieformalnie)  
iron – żelazo, żelazko 
neural – neuronowy 
false friends - fałszywi przyjaciele 
fabric – tkanina 
factory – fabryka 
closet – szafa 
pension - emerytura 
salary – pensja 
physician - lekarz 
physicist – fizyk  
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koMunikAty

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009  r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1160, z 2018 r. poz. 138, 310), ustawo-
dawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej 
do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu im-
prezy masowej.

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, 

które w czasie trwania imprezy będą przebywały 
na jej terenie.

2. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpiecze-
nie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie 
zasad zachowania się osób obecnych na imprezie.

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeń-
stwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej 
trwania jest respektowanie postanowień zawar-
tych w niniejszym regulaminie.

4. Użyte w dalszej części regulaminu określe-
nia oznaczają:
1) teren imprezy – miejsce wydzielone przez or-

ganizatora barierkami.
2) organizator imprezy – Suchedniowski Ośrodek 

Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.
3) uczestnik imprezy – osoba obecna na impre-

zie, w tym: widzowie, osoby z obsługi tech-
nicznej, ochrona oraz osoby z identyfikatorem 
– ORGANIZATOR IMPREZY.

4) służby porządkowe – powołane przez organi-
zatora osoby, w tym pracownicy agencji ochro-
ny, legitymujący się identyfikatorem, których 
zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób 
uczestniczących w imprezie.

II. Prawa i obowiązki uczestników imprezy.
5. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest 

bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom 
imprezy z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.

6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich od-
powiedzialność.

7. Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
1) wobec których zostało wydane orzeczenie za-

kazujące wstępu na imprezę masową;
2) wobec których został wydany zakaz zagranicz-

ny;
3) odmawiające poddania się czynnościom okre-

ślonym w pkt. 12 ppkt. 2 i 3;
4) znajdujące się pod widocznym wpływem al-

koholu, środków odurzających, psychotropo-
wych lub innych podobnie działających środ-
ków;

5) posiadające broń lub inne przedmioty, mate-
riały, wyroby, napoje, środki lub substancje 
o których mowa w pkt. 9 i 6, zachowujące się 

agresywnie, prowokacyjnie albo w inny spo-
sób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa lub porządku publicznego.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zacho-
wywać się w sposób niezagrażający bezpie-
czeństwu innych uczestników imprezy, a w 
szczególności przestrzegać postanowień regu-
laminów terenu i imprezy masowej.

9. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia 
i posiadania broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, pi-
rotechnicznych, materiałów pożarowo niebez-
piecznych, napojów alkoholowych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych.
III. Zasady organizacyjne i porządkowe.

10. Organizator imprezy zobowiązany jest do za-
bezpieczenia porządku i bezpieczeństwa im-
prezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie 
imprez masowych.

11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiado-
mości, że wstęp na teren jest równoznaczny 
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotogra-
fowanie, filmowanie lub dokonywanie innego 
rodzaju zapisu jego osoby w związku z impre-
zą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie 
lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkol-
wiek programem przedstawiającym impre-
zę. Fotografowanie przez fotoreporterów jest 
możliwe tylko z miejsca pomiędzy sceną a ba-
rierkami zabezpieczającymi. Rejestracja tele-
wizyjna i radiowa możliwa jest tylko z miejsca 
pomiędzy sceną a barierkami zabezpieczają-
cymi.

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

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

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

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

4) wydawanie poleceń porządkowych osobom 
zakłócających porządek publiczny lub zacho-
wujących się niezgodnie z regulaminem im-
prezy masowej lub regulaminem terenu, a w 
przypadku niewykonania tych poleceń – we-
zwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania 
Policji, osób stwarzających bezpośrednie za-

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „ŚWIĘTOJANKI 2018”
grożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz 
osób dopuszczających się czynów zabronio-
nych;

6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów 
obezwładniających lub podobnych technik 
obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy 
gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzo-
nych ochronie lub odparcia ataku na członka 
służby porządkowej, służby informacyjnej lub 
inną osobę oraz niewykonanie poleceń, o któ-
rych mowa w ppkt. 4, na zasadach określo-
nych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia.

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

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

wydanego na podstawie ustawy, regulaminu 
terenu lub regulaminu imprezy masowej przez 
służby porządkowe lub służby informacyjne 
podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 
zł. Tej samej karze podlega ten kto w czasie 
trwania imprezy masowej przebywa w miejscu 
nieprzeznaczonym dla publiczności.

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

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

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

18. Postępowanie w sprawach o wykroczenie okre-
ślone w  pkt. 16 – 18  prowadzi się podstawie 
przepisów o postępowaniu przyspieszonym.

V. Postanowienia końcowe.
19. Niniejszym regulamin dostępny jest:
1) w siedzibie organizatora;
2) na tablicy informacyjnej na terenie imprezy 

w czasie jej trwania;
20. W sprawach nieregulowanych w niniejszym re-

gulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych.
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sPort - rekreAcjA

Piąte miejsce Wiktorii na 
Łotwie

Wiktoria Dąb-
czyńska, po dwu-
miesięcznej przerwie 
(egzaminy matural-
ne), wystartowała 
w YONEX LATVIA IN-
TERNATIONAL 2018 
w Jeglava.

W turnieju głównym, w mikście z Robertem 
Cybulskim, zagrała bardzo dobry mecz z Duń-
czykami Jesper Toft/Nastasja Anthonisen, po 
58 minutach walki polska para minimalnie prze-
grała 24-26/21-15/20-22.

Debel kadrowy Dąbczyńska/Aleksandra  
Goszczyńska zajął miejsce piąte. W turnieju 
głównym dziewczęta pokonały Szwedki Kla-
ra Johanson/Moa Sjoo 21-15/20-22/21-14, 
a w ćwierćfinale uległy zwyciężczyniom turnie-
ju Estonkom Kristin Kuuba/Helina Ruutel 13-
21/11-21.

Aleksandra Dąbczyńska

Dzień Dziecka 
z badmintonem

2 i 3 czerwca Suchedniów gościł 120 badmin-
tonistów z 24 polskich klubów i przyjaciół ze Lwo-

wa. Wielu zawodników, startem w tym turnie-
ju, rozpoczęło  swoją przygodę z badmintonem 
(taką mam nadzieję).

Złoto w kategorii U-9 zdobyła zawodniczka 
Orlicza, uczennica SP 3 w Suchedniowie Pola 

Andrzejewska, 
miejsce piąte zajęła 
Zuzanna Turska, 
również zawodnicz-
ka Orlicza i uczen-
nica SP Ostojów. 
W kategorii chłop-
ców w U-9 trzecie 

miejsce zajął Jakub Chrząszcz (Orlicz), uczeń 
SP Ostojów, a Aleksander Turski (Orlicz), uczeń 
SP Ostojów wywalczył miejsce czwarte. Bohater-
kami  U-11 były zawodniczki Orlicza Kaja Ziół-
kowska i Dominika Bartłomiejczuk, które 
dotarły do finału, a zwyciężyła Dominika Bar-
tłomiejczuk. Miejsce piąte zajęła Oliwia Obara 
z Orlicza. W U -11 wystartowali  z Orlicza: Jakub 
Dulemba, Kacper Więckowski, Norbert Kwa-
śniewski, Jan Bujnowski i Alex Wikło. Z gru-
py awansował tylko Alex Wikło, zajmując miej-
sce piąte.

Równolegle z tym turniejem został przepro-
wadzony turniej 
Grand Prix Młodzi-
ków Młodszych, 
w którym wystar-
towała cała czo-
łówka krajowa. 
Zwyciężyli Maja 

Janko i Mateusz Golas, oboje z LKS Tech-
nik Głubczyce.

Zawodnicy Orlicza zagrali dużo dobrych meczy, 
ale nie zdołali awansować z grup. Na sukcesy mu-
simy trochę poczekać, ale z nadzieją i wiarą bę-
dziemy dalej pracować z: Emilią Szumielewicz, 
Alicją Więckowską, Kają Ziółkowską, Ga-
brielą Winkler, Ewą Bartłomiejczuk, Domi-
niką Bartłomiejczuk, Szymonem Turskim, 
Mikołajem Chrzanowskim, Kacprem Więc-
kowskim, Filipem Obarskim i Jakubem Du-
lemba.

Gratulacje dla najmłodszych naszych zawod-
ników, którzy stanęli na podium, podziękowania 
dla Wszystkich za sportową, ambitną walkę.

Dziękuję Wszystkim, którzy pomogli przepro-
wadzić ten turniej.

Podziękowania dla sponsorów: Bank Spółdziel-
czy w Suchedniowie, Cukiernia Lazur, Firmie MA-
XOL, Panom Więckowskim - właścicielom skle-
pów spożywczych.

Aleksandra Dąbczyńska

24 maja, w piękny słoneczny dzień przedszko-
laki wybrały się na wycieczkę autokarową po naj-
bliższej okolicy. Po zajęciu miejsc udaliśmy się 
w stronę Bodzentyna, gdzie na placu przed ru-

inami pałacu biskupów krakowskich, zjedliśmy 
śniadanie. Był też czas na pobieganie i krótką 
zabawę. Następnie ruszyliśmy do Huty Szklanej, 
skąd na sam szczyt Świętego Krzyża, zabrała nas 
ciuchcia. A tam kolejne atrakcje: wieża telewizyj-
na, gołoborze, spacer wokół klasztoru. Mieliśmy 
też okazję wejść do muzeum klasztornego, gdzie 
brat zakonny będący w nowicjacie, opowiedział 
nam krótką historię zakonu, a także pokazał pa-
miątki przywiezione przez braci misjonarzy z róż-
nych zakątków świata. W drogę powrotną rów-
nież zawiozła nas ciuchcia. Po zwiedzaniu troszkę 
zgłodnieliśmy, dlatego, aby nabrać sił przed ko-
lejnym punktem naszego zwiedzania, posililiśmy 

się obiadem. 
Kolejną atrakcją była osada średniowieczna, 

gdzie powitała nas świętokrzyska czarownica. 
Ona też była naszym przewodnikiem. Nagle cof-
nęliśmy się w czasie, bo do średniowiecza. A tam 
życie zupełnie niepodobne do naszego, domy bez 
podłogi, ściany bez okien, dachy też zupełnie inne 
niż współcześnie. Mieliśmy okazję poznać choć 
troszkę życie naszych przodków, ich codzienne 
zajęcia, ubrania, sposoby leczenia. Dzisiaj trudno 
nam wyobrazić sobie, jak ludzie kiedyś żyli i pra-
cowali. A osada średniowieczna w Hucie Szklanej 
jest wspaniałą lekcją historii. Na zakończenie wy-
cieczki dzieci mogły zakupić upragnione pamiątki 
oraz pohasać na placu zabaw. 

Zmęczeni, ale w radosnych nastrojach wraca-
liśmy do przedszkola, gdzie czekali już nas stęsk-
nieni rodzice.

Justyna Bera

Poznajemy Ziemię Świętokrzyską
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W sobotę 26 maja w Ośrodku Kultury Chrześci-
jańskiej im. Jana Pawła II rozegrany został VI Tur-
niej Tenisa Stołowego połączony z grillowaniem, 

którego organizatorem był suchedniowska rada 
Rycerzy Kolumba. Łącznie w 6 kategoriach zma-
gało się 47. tenisistów.

Uczestników turnieju powitał Szymon Lech, 
po czym kilka słów do zebranych skierowali ks. 
proboszcz Marek Migocki, starosta skarżyski 
Jerzy Żmijewski oraz burmistrz Cezary Błach.

VI Turniej Tenisa Stołowego za nami

Wyniki były następujące:
Kat. Młodzik Młodszy

1. Wiktor Bober
2. Dominik Grzelak
3. Mateusz Kukuryku

Kat. Młodzik
1. Mateusz Michta
2. Jakub Ślęzak
3. Oliwier Pyrkosz

Kat. Junior
1. Bartosz Kubicki
2. Miłosz Burys

3. Kacper Bernat
Kat. Kobiety

1. Edyta Adamiec
2. Anna Adamska-Ślęzak
3. Aneta Łakomiec

Kat. Mężczyźni
1. Ireneusz Curyl
2. Waldemar Piasta
3. Krzysztof Piątek

Kat. Rodzinna
1. Grzegorz Kubicki/Bartosz Kubicki
2. Anna Adamska-Ślęzak/Krzysztof 

Ślęzak/Jakub Ślęzak
3. Sebastian Giborczyk/Adam Gibor-

czyk
Jacenty Kita
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Z udziałem 327 uczestników odbył się XIV 
Suchedniowski Rajd Rowerowy zorganizo-
wany przez Suchedniowskie Stowarzyszenie 
Cyklistów. Ponadto na terenie OSiR-u gościli-
śmy niemal 100 harleyowców ze Śląska wraz 
ze swymi pięknymi, potężnymi maszynami.

Rekordowy XIV Suchedniowski Rajd Rowerowy 

W tym roku uczestnicy mieli  do wyboru 
osiem tras zaczynając od 15  km  kończąc na 
100 km (przeznaczone dla rowerów szoso-
wych oraz górskich). Z ich przebiegiem za-
poznali zebrani Grzegorz Michnowski i To-
masz Kutwin.

Od godziny 13:00 w miejscowym Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji  działał grill z ciepłym 

poczęstunkiem. Dla pierwszych 200 zgłoszo-
nych osób przewidziano pamiątkowe meda-
le. Całość miała charakter integracyjny, nie 
był to wyścig na czas. Na zakończenie impre-

zy, rozdane zostały pamiątkowe medale oraz 
rozlosowane drobne upominki.  

Patronat nad wydarzeniem objęła Woje-
woda Świętokrzyski, sponsorami byli: Urząd 
Marszałkowski w Kielcach, Gmina Suched-
niów, sklep rowerowy Suport Kielce, firma 
Decathlon Kielce, Intercars Kielce, Piekarnia 
Lazur Suchedniów, Piekarnia Jedynka Su-
chedniów, Marcin Biały.

Jacenty Kita
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