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*  zapowiada się atrakcyjny Dzień Kobiet,
*  uroczystości patriotyczne na Borze,
*  burmistrz Cezary Błach pisze o przyszłości oświaty,
*  relacje z sesji rady miejskiej,
*  policyjne i strażackie podsumowania,
*  powstanie Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
*  ferie za nami oraz z życia szkół,
*  znamy Mistrzów Suchedniowa w tenisie stołowym oraz 

dodatek sportowy.

Lekcja samorządności w praktyce

Od kilku lat uczniowie klas drugich suchedniowskiego gimna-
zjum z inspiracji nauczycielki historii Anity Sołkiewicz od strony 
praktycznej poznają zasady funkcjonowania samorządu lokalnego.

Czytaj na str. 3

Dwustu lat pani Zofio!
Pani Zofia Obara 

z domu Zielińska uro-
dziła się w Michniowie 
22 lutego 1916 roku. Jej 
recepta na długowiecz-
ność? –Ze spokojem pod-
chodzić do życia i ni-
czym się nie przejmować  
– mówi jej córka  
Magdalena Strączek.

Czytaj na str. 2

Pomaszerowali szlakiem bohaterów 1863 roku

Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego w Suchedniowie wpisały się w ciąg uroczystości zor-
ganizowanych przez Związek Strzelecki Strzelec oraz Urzędy Miast 
i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarży-
sko Kościelne.

Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 20

Konkurs literacki im. Ireny Zielińskiej

19 lutego w SSP nr 3 w Suchedniowie odbył się II Konkurs Literac-
ki im. Ireny Zielińskiej, któremu towarzyszyło hasło Radość pisania. 
Możność utrwalania pod honorowym patronem Sławomira Zieliń-
skiego, syna pani Ireny. 

Czytaj na str. 11

Drogie Panie,
Z okazji Dnia Kobiet
Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, 
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, 
Samych przyjemnych w Waszym życiu  
zdarzeń życzy... 

             Burmistrz Miasta i Gminy
           Cezary Błach
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Pamięci bestialsko zamordowanych na Borze
Od 12 do 14 lute-

go 1940 roku w lesie 
na Borze hitlerowcy 
wymordowali 360. 
polskich patriotów, 
w tym członków or-
ganizacji Orzeł Bia-
ły, harcerzy, koleja-
rzy, księży. 

W niedzielę, 14 
lutego, odbyły się uroczystości 76. rocznicy tamtych tragicznych 
wydarzeń z udziałem delegacji władz samorządowych naszej gminy 
– burmistrza Cezarego Błacha i wiceprzewodniczącego rady miej-
skiej Krzysztofa Adamca.

Uroczystości rozpoczęły się 
od Mszy św. w intencji pomor-
dowanych w Kościele pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy na 
osiedlu Bór. Dalsze uroczystości 
odbywały się już przed mogiłą 
w lesie na Borze. Okolicznościo-
we przemówienia wygłosili pre-
zydent Skarżyska-Kamiennej, 

parlamentarzyści, wicewojewoda i wicemarszałek województwa.
W krótkim programie artystycznym wystąpili uczniowie i ab-

solwenci z Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy, na koniec 
delegacje składały kwiaty.

Jacenty Kita

Dwustu lat pani Zofio!
Pani Zofia Obara 

z domu Zielińska urodziła 
się w Michniowie 22 lutego 
1916 roku. Jej recepta na dłu-
gowieczność? –Ze spokojem 
podchodzić do życia i niczym 
się nie przejmować – mówi jej 
córka Magdalena Strączek.

Po ślubie z Karolem, rów-
nież pochodzącym z Mich-
niowa, w 1936 roku przeprowadzili się do Suchedniowa, gdzie miesz-
kali do początku lat 50-tych. Później jej mąż, leśnik, dostał przydział 
służbowy do Zagnańska. Tam mieszkali do 1976 roku, kiedy to pan 
Karol zmarł, a pani Zofia powróciła do Suchedniowa, gdzie zamiesz-
kała z córką Magdaleną Strączek i jej mężem Marianem. 

Jak mówią najbliż-
si pani Zofia nigdy nie 
była w szpitalu, obec-
nie ma ciśnienie 120/80! 
Nigdy nie paliła, lubiła 
spacerować po lesie. Nie 
pracowała zawodowo, 
prowadziła dom i dora-
biała szyciem, tkaniem. 
Dochowała się trojga 
dzieci, sześciorga wnu-

cząt, tyluż prawnuków i dwojga praprawnuków. 
W tym roku jeszcze dwoje mieszkańców naszego miasta ukończy 

100 lat, ale mamy również 104-letnią Agnieszkę Łutczyk, 103 lata ma 
Józef Siwiec a 102 Natalia Miernik.

Jacenty KitaBurmistrz z komendantem
Burmistrz Ceza-

ry Błach spotkał się 
z komendantem po-
wiatowym policji Paw-
łem Zalewskim, aby 
rozmawiać na temat 
stanu bezpieczeństwa 
i porządku w mieście 
i gminie. Przy okazji, 
na okoliczność otwar-
cia nowej siedziby 
komendy, przekazał 
upominek w postaci 
gobelinu z logo policji, wykonanej w firmie Kleentex.

(jaki)
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Wizyta wiceministra

Wizyta wiceministra sportu i turystyki pana Jarosława Stawiar-
skiego w Suchedniowskim Klubie Sportowym Orlicz odbyła się na za-
proszenie poseł Marii Zuby. Wiceminister gościł na stadionie  i w hali 
sportowej. Spotkanie miało charakter nieoficjalny i dotyczyło proble-
mów i planów związanych z rozwojem sportu w naszym mieście. 

Przedstawiciele zarządu Orlicza – prezes Emil Naszydłowski 
i Stefan Pawlukiewicz – członek zarządu, kierownik sekcji badmin-
tona - przedstawili działalność klubu, osiągnięcia, liczbę trenujących 
i skalę działań. 

Burmistrz Cezary Błach skonfrontował tę prezentację z twardymi 
danymi dotyczącymi wysokości budżetu, jaki gmina przeznacza na 
sport. Poseł Maria Zuba zwróciła się z pytaniem o plany ministerstwa 
w zakresie wspierania finansowego działalności małych klubów spor-
towych. Minister poznał także potrzeby związane z budową drugiego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią i remontem hali sportowej. Dysku-
towano o realnych możliwościach wsparcia działalności szkoleniowej 
klubu, a także obozów sportowych, w formie dotacji. Wiceminister za-
deklarował chęć pomocy dla działalności Orlicza.

Karolina Szymczyk-Gałczyńska

Lekcja samorządności w praktyce
Od kilku lat uczniowie 

klas drugich suchedniow-
skiego gimnazjum z inspi-
racji nauczycielki historii 
Anity Sołkiewicz od strony 
praktycznej poznają zasady 
funkcjonowania samorzą-
du lokalnego.

W tym roku w zajęciach 
uczestniczyli uczniowie 
trzech klas II. Lekcje odbyły 

się 18 lutego.
Najpierw w rolę nauczyciela wcieliła się Małgorzata Styczeń, któ-

rą poprzez prezentację multimedialną przedstawiła młodzieży istotę 
samorządu gminnego, kompetencje organów gminy, istotę i składni-
ki budżetu oraz rolę mieszkańców w funkcjonowaniu lokalnej samo-
rządności. Później uczniowie przez burmistrza Cezarego Błacha i jego 
zastępcę Dariusza Miernika oprowadzeni zostali po wszystkich wy-
działach magistratu, gdzie pracownicy zapoznawali ich z zadaniami 
poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych.

Jacenty Kita

Sukces Wojtka Raka!
Komitet Organizacyjny Ogólno-

polskiego Konkursu Historycznego 
Krąg,  współpracujący merytorycz-
nie z Wydziałem Nauk Historycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Warszawie, prze-
kazał  wyniki tegorocznej XV edycji 
konkursu. 

Miło nam poinformować, że  
Wojtek Rak z klasy VIa SP Nr 3 otrzy-
mał dyplom za bardzo dobry wy-
nik, a pozostali uczniowie tj. Nadia  
Materek (VI a), Patryk Fidos (V b) 
oraz Kacper Piątek (V b) uzyskali dy-
plomy uznania. 

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal
uczestnicząc w ostatniej drodze naszej mamy

Ś.P. Cecylii Gałczyńskiej
serdeczne podziękowania składają

córki i synowie.

Lepsza komunikacja z ZGK
Uprzejmie informujemy, że pod adresem www.zgksuchedniow.pl 

uruchomiona została strona internetowa Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Suchedniowie. 

Można tam znaleźć m.in. aktualne komunikaty o awariach sieci, 
wyniki badań wody oraz obowiązujące taryfy na wodę i ścieki.

Uczniowie przygotowani przez nauczycielkę j. polskiego i historii 
Martę Przeworską  brali udział w teście wiedzy obejmującym najważ-
niejsze, przełomowe wydarzenia z historii Polski. Celem intelektual-
nych zmagań jest popularyzacja wiedzy historycznej o Ojczyźnie oraz 
własnym regionie. Serdecznie gratulujemy uczniom! 

Przypominamy, że to już drugi ogólnopolski konkurs, w którym 
uczniowie Trójki zostali docenieni. 

(jaki)
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Połączenie szkół podstawowych w mieście 
– dlaczego taka właśnie koncepcja?

Koncepcje w zakresie zmian w oświacie są różne i najczęściej skraj-
ne. Może to być scenariusz z jednej strony nie robienia niczego, a z dru-
giej plan likwidacji jednej lub więcej szkół.

Suchedniów wybrał koncepcję pośrednią polegającą na przekształ-
ceniu dwóch szkół podstawowych działających w mieście w jedną pla-
cówkę. Dlaczego? Punk-
tem wyjścia jest tu nasza 
obecna sytuacja (dane 
na koniec 2015 r.). Za-
dłużenie Gminy to 
14.550.000 zł (122,67% 
dochodów własnych). 
Wysokie wydatki bie-
żące, tj. na funkcjono-
wanie Gminy i jej jed-
nostek (w tym szkół) 
- wydajemy 94,88% ca-
łego budżetu Gminy. Wydatki na oświatę ogółem to 11.519.243,32 zł 
(47,81% wydatków ogółem). Demografia – od 2009 r. ubyło 470 Miesz-
kańców (ponad 4%). Na koniec 2015 r. było nas 10.383 osoby w całej 
Gminie według oficjalnych statystyk. W 2015 roku w gminnych reje-
strach odnotowano 72 urodzenia tj. o 29% mniej niż w 2009 r.

Jeżeli chodzi o budynki szkolne, to każdy z nich wymaga nakła-
dów finansowych. Potrzeby inwestycyjne szkół są różne, ale kosztow-
ne: Gimnazjum – minimum to remont kapitalny i termomodernizacja; 
SP3 – minimum to budowa sali gimnastycznej z łącznikiem; SP1 – mi-
nimum to dobudowa drugiego wejścia, budowa sanitariatów oraz sali 
gimnastycznej – budynek jest dopuszczony do eksploatacji przez Pań-
stwową Straż Pożarną do 30.06.2016r.

Oczywistym jest, że Gmina nie jest w stanie ponieść wysiłku finan-
sowego i zainwestować we wszystkie szkoły. Poza tym należy pamiętać, 
że zadania oświatowe są bardzo ważne lecz nie jedyne w gminie. Potrze-
by mieszkańców to także kanalizacja, drogi, rewitalizacja, itp.

Kolejne uwarunkowanie to istniejący projekt rozbudowy Szko-
ły Podstawowej nr 1. W tym miejscu należy przypomnieć, że kło-
poty SP1 pojawiły się w 2008 roku, kiedy to po kontroli Państwowej 
Straży Pożarnej stwierdzono, że szkoła nie spełnia wymogów bezpie-
czeństwa pożarowego. Problemem są również niespełnione do dzi-
siaj zalecenia Sanepidu dotyczące sanitariatów. Rozwiązaniem tej sy-
tuacji miał być projekt rozbudowy szkoły, który Społeczny Komitet 
działający przy szkole przygotowuje jako obiekt na 500 dzieci, czy-
li szkoły dla całego miasta. Miałaby to być szkoła nowoczesna, m.in. 
dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wykorzystują-
ca odnawialne źródła energii, posiadająca salę gimnastyczną, boiska 
zewnętrzne, itp. Z jednej strony nowoczesność, nowe technologie,  
a z drugiej koszty budowy takiego obiektu i zasadność inwestowania 
pieniędzy publicznych. Podstawowe pytanie jakie należało postawić, to: 
czy po wybudowaniu szkoły dla 500 dzieci (w SP1 uczy się obecnie 169 
dzieci) będzie można w tym obiekcie połączyć dwie szkoły podstawowe 
funkcjonujące obecnie w mieście?

Takie właśnie pytanie zostało postawione m.in. Świętokrzyskiemu 
Kuratorowi Oświaty w postaci uchwały Rady Miejskiej: czy jako organ 
decydujący na TAK/NIE widzi potrzebę i możliwość poprawy warun-
ków edukacji dla Suchedniowskich dzieci i zgodzi się dziś na organiza-
cyjne połączenie dwóch szkół podstawowych w jedną po to, aby w spo-
sób celowy i gospodarny zainwestować środki publiczne (nie tylko 
gminy, ale i budżetu państwa, dotacje UE) w rozbudowę obiektu SP1 do 
najwyższych standardów dla 500 dzieci?

Dziś wiemy, że odpowiedź brzmi: NIE.  Dziś wiemy więc, że trud-
no uzasadnić inwestowanie w rozbudowę SP1, bo nie ma zgody na to, 
aby po rozbudowie tego obiektu zgromadzić w nim dzieci z SP1 (169 
uczniów) i SP3 (276 uczniów). Dziś wiemy, że możemy nie pozyskać na 

taką inwestycję dotacji, które muszą być wydawane w sposób celowy 
i gospodarny uwzględniając trwałość i zasadność  przyjętych rozwią-
zań.

Niezależnie od otrzymanej odpowiedzi oczywistym jest, że takie 
pytanie (w formie takiej, a nie innej uchwały) należałoby postawić już 
dzisiaj przed poniesieniem przez Gminę wydatków inwestycyjnych. 

Należy bowiem pamiętać, że w zmienionych od stycznia tego roku 
realiach prawnych, decyzje dotyczące zmian w oświacie są zależne od 
woli Kuratora Oświaty, a wielką szkodą dla Gminy byłoby zainwesto-
wanie milionów złotych w obiekt, który nie miałby szans na  uzyskanie 
pozytywnej opinii dotyczącej połączenia w nim dwóch szkół. 

Cezary Błach

Cenna inicjatywa
W sobotę 27 lutego z inicjatywy mieszkańców odbyło się sprząta-

nie terenu wokół suchedniowskiego cmentarza i przylegającego lasku. 

Na zbiórce zgromadziła się grupa ponad trzydziestu Suchednio-
wian, którzy z wielkim zaangażowaniem zabrali się za zbieranie róż-
nych śmieci pozostawionych niestety przez mieszkańców naszego 
miasta. Należy pod-
kreślić, że była to ini-
cjatywa obywatelska, 
a włączyły się w nią 
różne grupy: Suche-
dniowska Korpora-
cja Samorządowa, 
Rycerze Kolumba, 
harcerze z ZHR, pra-
cownicy firmy pogrzebowej Stopa & Borowiec, a także mieszkańcy Su-
chedniowa, w tym Dariusz Miernik, zastępca burmistrza.

Wielki odzew, z jakim spotkała się ta akcja świadczy, że mieszkań-
com wbrew obiegowym opiniom, bardzo zależy na pozytywnym wi-
zerunku Suchedniowa. Możemy sobie nawzajem pogratulować.

Zdzisław Wojnarski

Wiktoria „Nadzieją Olimpijską” 
Na ostatniej sesji 

rady powiatu skarży-
skiego miało miejsce 
wręczenie statuetki dla 
Wiktorii Dąbczyńskiej, 
laureatki konkursu  
7 Wspaniałych w katego-
rii Olimpijska Nadzieja 
Roku. W imieniu Wik-
torii statuetkę odebrała 
jej mama Aleksandra 

Dąbczyńska oraz burmistrz Cezary Błach, zaś wręczenia dokonali 
Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu i starosta Jerzy Żmijew-
ski.

(jaki)



Gazeta Suchedniowskam a r z e c  2016 5

z Prac rady miejskiej

Z prac rady miejskiej
Za nami kolejna, XVII w tej kadencji, sesja rady miejskiej, której 

przewodniczyła Małgorzata Styczeń.
Zaczęło się od miłego akcentu, jakim było wręczenie nagród dla 

wyróżniających się sportowców. Nagrody zostały przyznane na wnio-
sek MKS Orlicz po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę 
Sportu w Suchedniowie, a otrzymali je zawodniczki i zawodnicy sek-
cji badmintona Miejskiego Klubu Sportowego Orlicz w Suchedniowie.  
–Bardzo dobrze, że mamy tak uzdolnionych sportowców, którzy od-
noszą tak znaczące sukcesy i rozsławiają nasze miasto - mówił bur-
mistrz Cezary Błach.

Nagrody otrzymali: Wiktoria Dąbczyńska (złoty medal - Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w grze pojedynczej, złoty medal – 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, złoty medal - Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych oraz srebrny medal – Dru-
żynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Wojewódzkich Drużyn Mie-
szanych), Zuzanna Glijer (złoty medal - Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w grze podwójnej, złoty medal – Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów, srebrny medal - Drużynowe Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Wojewódzkich Drużyn Mieszanych), Izabela Pajek (złoty 
medal - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w grze podwójnej, zło-
ty medal – Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, złoty medal - 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, brązowy medal 
– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – gra mieszana), Katarzyna 
Zięba (złoty medal – Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych), Aleksandra Pająk (złoty medal – Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów, złoty medal – Drużynowe Mistrzostwa Polski Ju-

niorów Młodszych), Marcin Wnuk (srebrny medal – Drużynowe Mi-
strzostwa Polski Juniorów Wojewódzkich Drużyn Mieszanych, brą-
zowy medal – Mistrzostwa Polski Juniorów – gra podwójna), Kamil 
Kwaśniewski (srebrny medal – Drużynowe Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Wojewódzkich Drużyn Mieszanych). Wyróżnienia otrzymały 
także zdobywczynie IV miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików Młodszych, które wielokrotnie w ubiegłym roku sta-
wały na podium podczas ogólnopolskich turniejów: Julia Pajek, Julia 

Pająk, Małgorzata Dulęba, Weronika Zięba, Aleksandra Pawlukie-
wicz. Uhonorowani zostali również trenerzy Aleksandra Dąbczyń-
ska i Stefan Pawlukiewicz.

Po dokonaniu na 
wniosek burmistrza 
zmian w porządku 
obrad głos zabrali 
goście. Ewa Anto-
sik zwróciła uwagę 
na fatalny stan ul. 
Harcerskiej i Party-
zantów, Grzegorz 
Michnowski szcze-
gółowo wyjaśnił, po-

ruszaną na poprzedniej sesji, sprawę remontu pieca gazowego w Ze-
spole Szkół. Ewa Gałczyńska zgłosiła wniosek o wycinkę uschniętej 
brzozy w parku miejskim oraz potrzebę publikacji w GS rozkładu jaz-
dy busów na trasie Starachowice – Kielce – Starachowice (opublikuje-
my go za miesiąc).

Odpowiadając na powyższe burmistrz Cezary Błach stwierdził, 
że remontu wymaga wiele ulic i dróg. Niektóre, jak na Kaczce, już zo-
stały wykonane, pozostałe wnioski będą realizowano po ustabilizowa-
niu się pogody. Drzewo zostanie usunięte.

Następnie burmistrz złożył obszerne sprawozdanie ze swej pracy 
i podległego mu urzędu w okresie pomiędzy sesjami.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Suchedniowie za rok 2015, sprawozda-
nie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2015 oraz  sprawozdanie z realiza-
cji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Su-
chedniów za rok 2015 przedłożyła radnym Renata Wikło. Zostały one 
przyjęte bez uwag. Z kolei sprawozdanie z wysokości średnich wyna-
grodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowe-
go w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suched-
niów w 2015 roku przedłożyła radnym Beata Kaszuba, inspektor ds. 
edukacji.

Radni w drodze uchwały określili też kryteria rekrutacji do pu-
blicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów, określili rodzaj 
świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przy-
znawania nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Suchedniów. Podjęli także uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właściciela nieruchomości, w sprawie wykazu kąpielisk na 
terenie Gminy Suchedniów, upoważnienia burmistrza do reprezen-
towani gminy przed sądem administracyjnym oraz dokonali zmian 
w Statucie MGOPS w związku z rządowym programem 500+.

Jacenty Kita
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Powstaje mapa zagrożeń
Do końca lutego w całej Polsce powstanie Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa, a jednym z jej elementów będzie mapa zagrożeń na obsza-
rze naszego powiatu. Odbyły się już konsultacje na poziomie powia-
towym i gminnym.

4 lutego w sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku- Kamiennej odbyły się konsultacje społeczne w tej kwe-
stii, a wzięli w nich udział m.in. burmistrz Cezary Błach, kierownik 
USC Paweł Lisowski, przedstawiciele władz lokalnych i samorządów, 
straży pożarnej, prokuratury, przedstawiciele nadleśnictwa. 

Spotkanie rozpoczął Komendant 
Powiatowy Policji w Skarżysku - Ka-
miennej nadkom. Piotr Zalewski, któ-
ry wskazał założenia i cele Krajowej 
Mapy zagrożeń oraz przedstawił anali-
zę stanu bezpieczeństwa powiatu skar-
żyskiego za 2015 rok.

Głównym elementem debaty była 
dyskusja na temat opracowania mapy 
bezpieczeństwa oraz jej wykorzysta-
nia. Uczestnicy spotkania wskazywali 

sposoby obrazowania zagrożeń oraz swoje oczekiwania względem po-
wstającej mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z kolei kilkadziesiąt osób 18 lutego wzięło udział w spotkaniu 
konsultacyjnym na temat tworzonej w skali całego kraju Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. Spotkanie otworzył zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik, stronę policyjną reprezentowali: komendant powiatowy Pa-
weł Zalewski, jego zastępca Dariusz Dębowski, Anna Terlecka z KP 
Policji, komendant naszego komisariatu Rafał Pakuła oraz dzielnico-
wy Krzysztof Berus.

Najpierw komendant przedstawił statystyki dotyczące bezpie-
czeństwa na obszarze powiatu oraz główne założenia projektu.

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły na temat kształtu 
i wyglądu powstającej mapy. Sugerowano m. in.  możliwość indywidu-
alnego powiadomienia przez mieszkańców o aktualnym zagrożeniu 
w istniejącej mapie zagrożeń, a więc stworzeniu tzw. interaktywnej 
mapy zagrożeń w wersji on-line. Innym pomysłem było, aby na ma-
pie funkcjonowały informacje dotyczące odcinków dróg bez chodni-
ków, niedoświetlonych ulicach i czasie wyłączania oświetlenia w nocy. 
Mieszkańcy miasta i gminy Suchedniów wskazywali również na po-

trzebę informowania w mapie o najniebezpieczniejszych przejściach 
dla pieszych oraz zakazach parkowania pojazdów.

Zgłoszono również konieczność zwiększenia patroli „drogówki” 
m.in. na ul. Langiewicza, problem kradzieży na cmentarzu, spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicznych. Kilka pomysłów dotyczyło też 
ruchu na starej siódemce. Padł wniosek o zwiększenie prędkości do 
70km, likwidacji zbędnych linii ciągłych czy też niebezpiecznego wy-
jazdu z Biedronki w kierunku Ostojowa.

Mapę wojewódzką można obejrzeć na:
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/form/dodaj68,Kon-

sultacje.html 
Jacenty Kita
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Zebrała się młodzieżowa rada miejska
W dniu 9 lutego po raz drugi obradowała Młodzieżowa Rada 

Miejska. Porządek obrad obejmował między innymi przyjęcie planu 
pracy na 2016 rok oraz zaopiniowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Suchedniów na lata 2016-2026.

W sesji uczestniczyła liczna grupa zaproszonych gości, między 
innymi burmistrz Cezary Błach, wiceburmistrz Dariusz Miernik, 
przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Styczeń, kilku radnych, 
dyrektorzy szkół  i nauczyciele, pracownicy UMiG Suchedniów.

W planach na rok 2016 MRM są m.in. wyjazdy szkoleniowe, de-
baty, akcje charytatywne, realizacja projektów na rzecz społeczności 
lokalnej, współpraca z innymi radami.

Karolina Szymczyk-Gałczyńska

Narada roczna skarżyskich policjantów
9 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej 

odbyła się narada roczna podsumowująca pracę skarżyskich policjan-
tów za 2015 rok.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Pierwszemu 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp.  
Romanowi Sobczakowi przez Naczelnika Wydziału Prewen-
cji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej nadkom.  
Krzysztofa Leśniewskiego.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Policji 
w Skarżysku – Kamiennej nadkom. Piotr Zalewski, który na wstępie 
przywitał zaproszonych gości. W gronie zaproszonych osób znaleź-
li się m.in. Starosta 
Powiatu Skarżyskie-
go, Przedstawicie-
le Urzędu Miasta, 
Burmistrz MiG Su-
chedniów, Wójtowie 
Gmin, Prokurator 
Rejonowy w Skar-
żysku- Kamiennej, 
Prezes Sądu Rejo-
nowego w Skarży-
sku- Kamiennej, 
Komendant Powia-
towy PSP, Powiato-
wy Inspektor Sanitarny, przedstawiciele służby leśnej z terenu powia-
tu skarżyskiego.

Wśród nich był również burmistrz Cezary Błach.
W głównej części spotkania Komendant Powiatowy Policji 

w Skarżysku – Kamiennej nadkom. Piotr Zalewski szczegółowo omó-
wił pracę podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej, 
prewencyjnej i logistycznej. Komendant Zalewski podkreślił, że skar-
żyska policja bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, czego dowodem 
jest systematyczny spadek przestępczości na przestrzeni lat. W 2015 
roku odnotowano o 215 przestępstw kryminalnych mniej w stosun-
ku do roku 2014, podnosząc jednocześnie wykrywalność do 49,9%. 
Oznacza to statystycznie, że co drugi czyn był wykrywany przez skar-
żyskich śledczych. Spadek odnotowano także w liczbach wypadków 
drogowych. W minionym roku zaistniało 67 wypadków (2014-75), 
w których rannych zostało 84 osoby (2014- 90), a 2  osoby poniosły 
śmierć (2014- 10).

Naradę Roczną podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Roman Sobczak. W swym 
wystąpieniu również nawiązał do powstającej Mamy Bezpieczeń-
stwa Kraju.

D. Sz.

Konkurs „Pisanki Wielkanocne”
Zaczął się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do prze-

życia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. Przed 
nami radosne, wesołe, kolorowe święta. To wspaniała okazja ku temu, 
aby własnoręcznie stworzyć symbole wiążące się w zwyczajach ludo-
wych z tym wielkim wydarzeniem. Niechaj różnorodność materiałów 
i technik świadczą o fantazji oraz pomysłowości ich twórców.

Suchedniowskiej Kuźnicy zależy na podtrzymywaniu tej pięknej 
tradycji, dlatego zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycz-
nym, którego tematem są: PISANKI WIELKANOCNE.

Prace, które można składać do 17 marca, będą udostępnione dla 
zwiedzających od dnia 22 marca, a ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 29 kwietnia br. podczas XVIII Suchedniowskiej Wio-
sny Teatralnej MASKArada 2016.

Szczegółowe informacje na plakacie i pod numerem telefonu:  
41 25 43 094 wew. 22

Serdecznie zapraszamy!
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Pomaszerowali szlakiem bohaterów 1863 
roku

Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego w Suchedniowie wpisały się w ciąg uroczystości zorganizo-
wanych przez Związek Strzelecki Strzelec oraz Urzędy Miast i Gmin 
Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne.

Rozpoczęto w Szydłowcu
22 stycznia w Szydłowcu na Rynku Wielkim rozpoczęły się cen-

tralne obchody tej doniosłej w życiu naszego narodu rocznicy. Póź-
niej nastąpił przemarsz do miejscowej fary, w której dziekan ks. kan. 
Adam Radzimirski odprawił Mszę św. w intencji Powstańców i Oj-
czyzny. 

W dalszej części ob-
chodów delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów 
pod tablicą ks. Alek-
sandra Malanowicza, 
uczestnika powstania, 
na mogile powstańczej 
na cmentarzu parafial-
nym oraz przy kaplicz-
ce.

Gloria victis – 
Chwała zwyciężonym 
– te słowa znalazły 
się w liście, który do 
uczestników uroczysto-
ści skierował Prezydent 
Andrzej Duda – hono-
rowy patron obchodów.

Samorząd Suche-
dniowa podczas obcho-

dów na ziemi szydłowieckiej repre-
zentowali burmistrz Cezary Błach 
oraz radny Waldemar Krogulec.

Później na zamku miały miejsce 
okolicznościowe wystąpienia, wrę-
czono pamiątkowe medale z okazji X 
Marszu szlakiem Szydłowiec – Kierz 
Niedźwiedzi – Wąchock. Jednym 
z nich uhonorowany został Daniel 
Woś – komendant Związku Strzelec-
kiego Strzelec, jeden  z głównych or-
ganizatorów uroczystości.

Na koniec na sce-
nie szydłowieckiego 
zamku obejrzeliśmy 
spektakl poetycko-
-muzyczny Pamięta-
my Cię w wykonaniu 
Teatru Poezji i Muzy-
ki U Radziwiłła pod 
kierunkiem Sławy 
Lorenc-Hanusz.

 
Uroczystości w Suchedniowie 

Rozpoczęły się one dzień 
później Mszą św. w kościele pa-
rafialnym, którą odprawił ks. 
Wojciech Marchewka.

Przed ołtarzem stanęły 
poczty sztandarowe organiza-
cji strzeleckich, Gminy Suched-
niów, kombatantów, szkół, Ry-
cerzy Kolumba, których chór 
pod kierunkiem Andrzeja  
Jańca uświetnił nabożeństwo.

Następnie uczestni-
cy uroczystości przeszli 
pod Krzyż Powstańczy 
przy ul. Bodzentyń-
skiej, gdzie na komendę 
Daniela Wosia odśpie-
wany został Mazurek 
Dąbrowskiego, a meldu-
nek o gotowości do roz-
poczęcia uroczystości 

przyjął burmistrz Ceza-
ry Błach, który następ-
nie powitał gości przy-
byłych do Suchedniowa. 
Wśród nich byli parla-
mentarzyści Maria Zuba 
i Krzysztof Lipiec, woje-
woda Agata Wojtyszek, 
delegacje z gmin będą-
cych współorganizato-

rem Centralnych Obchodów. Przybyli przedstawiciele organizacji 
strzeleckich m.in. z Suchedniowa, Skarżyska, Starachowic, Staszowa, 
Bliżyna, Jelcza Laskowice, Związku Piłsudczyków z Wrocławia.

Po wystąpieniach zaproszonych gości minutą ciszy uczczono 
pamięć ks. infułata Józefa Wójcika, Antoniego Hedy Szarego, Jana 
Chrzanowskiego, Lucjana Muszyńskiego i Henryka Pawelca. Frag-
ment Pamiętnika Powstańca odczytał Bog-
dan Jaworski, odczytano Apel poległych, na 
koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
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Marsz Szlakiem Powstańców
Po modlitwie do Bodzen-

tyna wyruszył Marsz Szlakiem 
Powstańców 1863 roku. Po od-
poczynku w Michniowie masze-
rujący zatrzymali się we Wzdole 
Rządowym. W Zespole Szkół im. 
Oddziału Armii Krajowej Wy-
branieccy obejrzeli Jasełka przy-

gotowane przez uczniów i wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.
W Bodzentynie do strzeleckiej kolumny marszowej dołączyły 

poczty sztandarowe, zaproszeni goście, władze samorządowe, radni, 
mieszkańcy, grupy rekonstrukcji historycznej: Pułk Żuawów Śmier-
ci z Buska-Zdroju pod komendą Roberta Osińskiego oraz Kosynierzy. 

Pochód pod naro-
dowymi sztandarami, 
na czele z Młodzieżową 
Orkiestrą Dętą Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Bodzentynie, prze-
szedł spod Urzędu Mia-
sta i Gminy przez miasto 
udając się na Górny Ry-
nek. Tutaj przeglądu od-
działów strzeleckich do-
konał Komendant Marszu starszy inspektor Daniel Woś. Głównym 
punktem obchodów było poświęcenie i odsłonięcie wiernej repliki 

polskiego Orła Białego z czasów niewoli narodowej na budynku Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. 

Podniosłym elementem obchodów był odczytany Apel Poległych 
oraz salwa honorowa oddana przez Pułk Żuawów Śmierci. W trakcie 
uroczystości nowi członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec złożyli 
uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. 

W Bodzentynie Gminę Suchedniów reprezentowali zastępca bur-
mistrza Dariusz Miernik oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Adamiec.

Następnego dnia uroczystości odbyły się w Wąchocku. 
Jacenty Kita

Pamięci ks. infułata Józefa Wójcika 
(1934  -  2014)
Jakiej trzeba było odwagi

Choć to dawno, choć minęły lata
Idzie fama przez wszystkie parafie
O wyczynie księdza infułata
- Czy jej sprostać w tym wierszu potrafię?
Jasna Góra – to tam „zesłano”
Słynną kopię Matki Boskiej obrazu
Nawiedzenia szlak zatrzymano
A ksiądz Józef, niepomny zakazu
Knuje spisek przeciwko SB
Tworzy łańcuch ludzi dobrej woli
„Wykraść obraz”! Ksiądz Prymas to wie…
Błogosławi księżej swawoli
A ksiądz myśli  „quo vadis, ecclesia”?
Wydostaje się z przemyślnych sieci
Obraz wita radomska diecezja
Księdzu teraz nowy pomysł świeci…
I tak obraz, po latach zwątpienia
Wraca wreszcie na szlak nawiedzenia
 Dziś, ksiądz Józef puka do bram nieba
-  Święty Piotrze, wyjednać mi trzeba
Trochę łaski Niebieskiego Pana
Matko Boska Niepokalana
Wstaw się za mną, księdzem - infułatem
Byłem ludziom i ojcem i bratem
Bóg, Honor, Ojczyzna  -  były mi wskazaniem
Zmiłuj się nade mną  - Wszechmogący Panie
... A Piotr Święty księdzu błogosławi:
-  Wszyscy Święci, bądźcie mu łaskawi
Trudno szukać drugiego  - aż po świata kraniec
Był wiary podporą  -  kamieniem na szaniec!

Nadbrygadier PDS Władysław Janusz Obara 
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Narada roczna strażaków
17 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Narada Roczna. Podsumowano 
rok 2015, nakreślono plan pracy na rok 2016.

W naradzie, którą poprowadził ko-
mendant powiatowy Sylwester Hamera, 
uczestniczyli: poseł Marzena Okła-Drew-
nowicz, wicewojewoda Andrzej Bętkow-
ski, zastępca komendanta wojewódzkiego 
Stanisław Woś, starosta Jerzy Żmijewski, 
członek zarządu Anna Leżańska. Gminę 
Suchedniów reprezentowali burmistrz Ce-
zary Błach oraz Beata Borkowska z magi-
stratu, prezesi jednostek z obszaru gminy.

W 2015 roku jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie powiatu skarży-

skiego interweniowały średnio co 9 godz. 35 min. - tj. ok. 2,5 zdarzeń 
na dobę, w tym: do pożarów co 15 godz. 22 min. - tj. 1,56 zdarzeń na 
dobę, do miejscowych zagrożeń - co 27 godz. 47 min. - tj. 0,87 zdarze-
nie na dobę.

Statystyka dotyczące udziału w akacjach ratowniczo – gaśniczych 
przedstawia się następująco:

Gmina Pożary Miejscowe 
zagrożenia

Alarmy 
fałszywe Ogółem

Bliżyn 109 33 3 145
Łączna 73 16 3 92
Skarżysko – Kamienna 261 215 14 490
Skarżysko – Kościelne 58 25 1 84
Suchedniów 69 30 4 103
RAZEM 570 319 25 914

W minionym roku 
udało się zrealizować za-
kup 3 samochodów: śred-
niego samochodu ra-
townictwa technicznego, 
samochodu pożarniczego 
do przewozu osób i sprzę-
tu Opel Vivaro,  samocho-
du kwatermistrzowskiego 
Ford Connect. Samocho-
dy te służą już całej spo-
łeczności. Tak duży wydatek był możliwy tylko dzięki wsparciu finan-
sowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, 
Urzędu Gminy Bliżyn, WFOŚiGW. 

Jacenty Kita

Duże pieniądze dla pracodawców 
i bezrobotnych

Aż 20 mln złotych ma w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Skar-
żysku-Kamiennej na róż-
norodne formy aktywi-
zacji osób bezrobotnych. 
Takie informacje prze-
kazał dyrektor urzędu 
Roman Białek podczas 
spotkania z pracodawca-
mi, które 18 lutego odbyło 
się w Kuźnicy. Zebranych 
przywitał gospodarz spo-
tkania burmistrz Cezary Błach oraz starosta skarżyski Jerzy Żmijew-
ski. 

Podczas spotkania omówiono, jakie formy wsparcie dla praco-
dawców oferuje Powiatowy Urząd Pracy w 2016 roku, dokładną ana-

lizę przedstawiła Elżbie-
ta Niewczas, koordynator 
zespołu d.s instrumentów 
runku  pracy. Sytuację na 
rynku pracy w powiecie 
skarżyskim, a w szczegól-
ności na terenie gminy Su-
chedniów zaprezentowała 

Magdalena Kosiec - Rykowska. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Skarżysku - Kamiennej Roman Białek zapoznał uczestników spo-
tkania z zasadami i kryteriami przyznawania wsparcia przez urzędy 
pracy w nowym roku. Na zakończenie Michał Skórski, koordynator 
zespołu ds. poradnictwa zawodowego PUP Skarżysko omówił, na ja-
kie wsparcie rozwoju zawodowego mogą liczyć pracodawcy i pracow-
nicy oraz jak skorzystać z poradnictwa zawodowego przy Urzędzie 
Pracy w Skarżysku.

Jacenty Kita
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Konkurs literacki im. Ireny Zielińskiej
Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli,
to także głęboka zaduma wymową każdego słowa

19 lutego w SSP nr 3 w Suchedniowie odbył się II Konkurs Literac-
ki im. Ireny Zielińskiej, któremu towarzyszyło hasło Radość pisania. 
Możność utrwalania pod honorowym patronem Sławomira Zieliń-
skiego, syna pani Ireny. 

Przystąpiło do niego 11. uczniów klas IV-VI z Suchedniowa, Osto-
jowa, Gozdu, Parszowa i Wzdołu Rządowego. –Witam przyszłych 
poetów, literatów i pisarzy. Celem naszego konkursu jest zaprezento-
wanie Waszych talentów pisarskich, kształtowanie poczucia estety-
ki, pobudzanie twórczej wyobraźni oraz popularyzowanie literatury 
– powiedziała na wstępie dyrektor szkoły Izabela Głowala-Działak  
witając uczestników zmagań konkursowych oraz gości, w tym burmi-
strza Cezarego Błacha. Dyrektor przedstawiła też komisję konkurso-
wą, którą tworzyły: Anna Pasek, Anna Zielińska-Brudek, Anna Sal-
wa i Małgorzata Wiśniewska.

Uczniowie mieli 70 
minut na napisanie pracy, 
były one kodowane, stąd 
jury nie znało ich autorów 
podczas oceny.

Będący przy podsu-
mowaniu konkursu i wrę-
czaniu nagród Sławomir 
Zieliński podkreślił, jak 
ważne jest słowo pisane 
w czasach współczesne-
go postępu technologicz-

nego. Wspólnie z burmistrzem Cezarym Błachem uhonorowali naj-
lepszych, pozostałym wręczyli cenne nagrody rzeczowe ufundowane 
przez patrona konkursu, świętokrzyską policję i Radio Kielce.

Zwycięzcą kon-
kursu został uczeń 
piątej klasy Szkoły 
Podstawowej w Goź-
dzie, mieszkaniec wsi 
Klonów, Jakub Dul-
ny. Drugą nagro-
dę, oraz dodatkową, 
ufundowaną przez 
świętokrzyską policję, 

otrzymał Mikołaj Mijas z Parszowa. Na podium stanęła też Maria 
Knecht ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Suchedniowie. Wyróżnie-
nia otrzymali Daria Redlica i Kacper Bugajski. 

Koordynatorem konkursu była Marta Przeworska.
Jacenty Kita
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Babski wieczór w Michniowie
Panie z Koła 

Gospodyń Wiej-
skich z Michnio-
wa 6 lutego już po 
raz trzeci zorga-
nizowały imprezę 
ostatkową zatytu-
łowaną Babski wie-
czór. Tym razem 
rozpoczęło się od 
mocnego, w we-
sternowym stylu, 

wejścia czterech pań, 
które szalały niczym 
na Dzikim Zachodzie. 

Później było już 
spokojnie, a niemal 
pół steki pań, przy po-
częstunku i muzyce, 

przez kilka godzin wspólnie spędziło czas doskonale się przy tym ba-
wiąc. Humor wszystkim dopisywał...

(jaki)

Amatorski teatr w „Kuźnicy”
Amatorski Teatr Parafialny z Ostojowa zaprezentował w Suche-

dniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica sztukę pt: Współczesny Kopciu-
szek. 

Scenariusz przedstawienia 
oparty był na treści bajki bra-
ci Grimm. Adaptacja utworu 
ukazała jednak czasy współcze-
sne, kiedy dziewczęta nie cho-
dzą na bale, lecz na imprezy, po-
sługują się komórkami, a matka 
chrzestna zamawia Kopciuszko-
wi taksówkę. Dalsze wydarze-
nia ułożyły się w splot zdarzeń 

jak w bajce. Kopciuszek 
podbił na balu serce 
Franka, który odnalazł 
ją po dłuższych poszu-
kiwaniach, a macocha 
i siostry ucieszyły się ze 
szczęścia Kopciuszka, 
ponieważ: Rodzina jest 
w życiu najważniejsza. 

W przedstawieniu 
udział wzięli: Aleksandra Pająk, Mikołaj Mik, Marcel Podniesiński, 
Julia Pająk, Joanna Ciszek, Katarzyna Pająk, Agata Moskal, Ignacy 
Obara. Sztukę wyreżyserowała Alicja Pająk. 

Gratulujemy i czekamy na kolejne przedsięwzięcia.
Paweł Zubiński

Kolejna wystawa w bibliotece
Zapraszamy do obejrze-

nia wystawy prac uczniów 
z kieleckiego plastyka. 

Na wystawie ekspono-
wane są prace wykonane 
różnymi technikami - są to 
tkaniny, malarstwo, rzeźba, 
ceramika , grafika kompute-
rowa i rysunek. Prace wyko-
nywane były w ramach zajęć 

lekcyjnych. 
Wystawa dostępna jest 

w godzinach pracy bibliote-
ki. Zachęcamy do osobistego 
obejrzenia prezentowanych 
dzieł, które będą wystawione  
w pomieszczeniach biblioteki 
do końca marca.
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Fe r i e  z a  n a m i

Ferie z „Kuźnicą”
W dniach 18–29 stycznia 2016 roku w ramach przedsięwzięcia fe-

rie zimowe w Kuźnicy odbyło się w naszej placówce szereg różnorakich 
form działalności artystycznej, edukacyjnej, sprawnościowej itp. 

Każdy dzień przy-
nosił ze sobą inną pro-
pozycję spędzenia cza-
su wolnego. Odbyły się 
cztery projekcje filmów 
dla dzieci, zwiedzanie 
Izby Tradycji SOK Kuź-
nica, Mały Konkurs 
Piosenki, zajęcia świe-

tlicowe, konkursy sprawno-
ściowe, turnieje. Najwięk-
szym zainteresowaniem 
cieszyły się spotkania z za-
proszonymi Gośćmi. Odwie-
dził nas Kabaret Weźrzesz. 
Anetka Kwapisz i Jarek 
Pająk opowiadali o swojej 
pracy w kabarecie, genezie 
powstania zespołu, osiągnię-
ciach, ciekawych wydarze-
niach, w których uczestniczyli itp. Na koniec przeprowadzili impro-
wizacje kabaretowe z udziałem wszystkich chętnych dzieci.

Mieliśmy także przyjemność gościć Policjantów z Komisariatu 
w Suchedniowie. Dzieci mogły zwiedzić radiowóz i wysłuchać ciekawej 
pogadanki na temat bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. Kolej-
nym miłym spotkaniem była wizyta Pszczelarzy z Miejsko-Gminne-
go Koła Pszczelarzy w Suchedniowie. Panowie: Stanisław Mazurek, 
Andrzej Włodarczyk 
i Kazimierz Rej – za-
poznali dzieci z do-
brodziejstwami, jakie 
niosą z sobą pszczoły, 
przedstawili cały cykl 
produkcji miodu, po-
kazali wszelakie akce-
soria pszczelarskie. Na 
zakończenie spotkania,  
wszystkie dzieci skosz-
towały kanapki z mio-
dem.

Kulisy teatru lalkowego zaprezentował nam pan Zbigniew Za-
czyński - wieloletni instruktor i założyciel Teatru Lalki i Aktora 
Dzięcielinek. Gość bardzo barwnie opowiedział dzieciom o lalkach, 
kukiełkach, pacynkach, zachowaniu na scenie itp. Następnie dzieci 

stworzyły samorodne grupy teatralne i przedstawiły wymyślone przez 
siebie historie z wykorzystaniem dekoracji teatralnej, lalek i kukiełek. 
Należy z przyjemnością odnotować miłe i sympatyczne odwiedziny 
dzieci ze świetlicy TPD w Suchedniowie.

Wszystkim Gościom składamy, tą drogą, serdeczne podzięko-
wania za urozmaicenie, wzbogacenie i uświetnienie ferii zimowych 
w Kuźnicy w roku 2016.

Paweł Zubiński

Ferie w bibliotece  na sportowo
Tegoroczne ferie w MGBP upłynęły pod znakiem zajęć sporto-

wych.
Korzystając z gościnności Gimnazjum w Suchedniowie, które 

udostępniło salę gimnastyczną, rozegraliśmy II już edycję Zimowej 
Ligi Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Su-
chedniów. 

W ramach Ligi rozegraliśmy cztery turnieje. Suma punktów zdo-
bywanych w poszczególnych turniejach zadecydowała o końcowej 
klasyfikacji w całych rozgrywkach.  Zwycięzcą został Mateusz Duda 
przed swoim bratem Patrykiem (obaj Parszów). Trzecie miejsce  przy-
padło w udziale Kubie Babiarzowi. Wyłoniliśmy także najlepszego 
zawodnika ze szkół podstawowych, został nim Wojtek Pomocnik, 
najlepszego gimnazjalistę - Patryk Duda, oraz najlepszą zawodnicz-
kę - Nina Łakomiec. Nagrody i dyplomy zawodnikom wręczył Bur-
mistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach.

Harmonogram przyjmowania dzieci do klas I szkół 
podstawowych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów 

w roku szkolnym 2016/2017

1. W roku szkolnym 2016/2017 do klasy I przyjmowane są: 
•	 dzieci	 7-	 letnie	 (urodzone	 w	 roku	 2009)	 –	 objęte	 obowiąz-

kiem szkolnym,
•	 dzieci	6-letnie	(urodzone	w	roku	2010)	–	zgodnie	z	wolą	rodzi-

ców pod warunkiem, że:
-dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

w innej formie wychowania przedszkolnego,

1. Do 31 marca 2016r. – rodzice/opiekunowie zgłaszają dzieci zamiesz-
kałe w obwodzie danej szkoły.

2. Do 8 kwietnia 2016r. – rodzice/opiekunowie składają wniosek 
o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. 

3. Do 15 kwietnia 2016r. – szkoła przeprowadza postępowanie rekru-
tacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły i ogłasza 
jego wyniki.

4. Do 15 maja 2016r. - szkoła ogłasza listę dzieci przyjętych do klasy 
pierwszej. 
Z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodach szkół pod-

stawowych. 
Spoza obwodu przyjmuje się dzieci zgodnie z kryteriami zawartymi 

w Uchwale Nr 7/II/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
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„W krainie zabawek”

Tegoroczny bal karnawałowy w przedszkolu odbył się we wtorek 
2 lutego. W godzinach dopołudniowych bawiły się oddziały I, II i V, 
natomiast wczesnym popołudniem oddziały III, IV i VI. Wprawdzie 
wszystko opatrzone zosta-
ło hasłem W krainie zaba-
wek, ale jak można było się 
zorientować na naszej zaba-
wie, obok lal w kolorowych 
sukienkach i pajacyków, nie 
zabrakło także księżniczek 
i wróżek, Czerwonych Kap-
turków, dinozaurów, kow-
bojów, biedronek i motylków 
oraz wielu innych pięknych 
postaci. 

Wszyscy ba-
wiliśmy się znako-
micie przy muzyce 
i śpiewie w wykona-
niu zaprzyjaźnionej 
z naszym przed-
szkolem Pani Mał-
gosi Bialik. Oprócz 
tańców, nie zabra-
kło oczywiście pre-
zentacji kolorowych 

strojów oraz zabaw muzycznych jak np. pociągu, tańca labado, popu-
larnych kaczuszek, taniec z balonem czy zabawy Stacyjkowo, gdzie 
zadaniem dzieci było naśladowanie różnych zabawek. Panie przygo-
towały ponadto konkursy dla poszczególnych grup. Zadaniem dzieci 

było m.in. zatańczenie w parach stykając się różnymi częściami cia-
ła, posegregowanie klocków wg kolorów, przewiezienie slalomem lal 
w wózkach,  przejechanie autem przez slalom, czy też taniec pajacy-
ków z utrzymaniem na głowie czapeczki. Radosny nastrój nie opusz-
czał nikogo i żal było schodzić z parkietu. 

Już teraz czekamy na przyszłoroczny bal.
Justyna Pałgan

Zapusty przedszkolaków - pożegnanie 
karnawału

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Tradycją 
już stało się, że w tym dniu w naszym przedszkolu obchodzimy zapu-
sty, czyli zakończenie karnawału. Tak też było i w tym roku. W przed-
szkolu jest to dzień ludowy.  

Od samego rana 
zrobiło się więc kolo-
rowo  i wesoło od zapa-
sek, ręcznie haftowanych 
bluzek, chustek w kwia-
ty, korali, kapeluszy  czy 
aksamitek przy koszu-
lach. Dzieci pięknie pre-
zentowały się w swoich 
strojach. W szatni zaś 
witała maluchy skoczna 
muzyka ludowa  w dzie-
cięcych aranżacjach. Każdy przedszkolak mógł obejrzeć też wystawkę 
zabawek ludowych wykonanych z drewna, których autorem jest Wło-
dzimierz Ciszek z Ostojowa. Podczas zabawy na  sali gimnastycznej 
gospodynie powitały maluchy okrzykiem, który stał się hasłem tego-
rocznych zapustów: Pączki, pączki, chrusty, chrusty, dziś w przedszko-
lu są zapusty!. 

Następnie dzieci obejrzały  teatrzyk kukiełkowy pt. Pączki i fawor-
ki  u babci Honorki na podstawie utworu M. Kownackiej, przygotowa-
ny i wykonany przez nauczycieli, a potem uczestniczyły  w konkursach 

i  zabawach tanecz-
nych przy muzyce. 
Każda grupa wie-
kowa miała specjal-
ne zadanie do wy-
konania, w którym 
należało wykazać 
się sprytem, zwin-
nością a nawet pre-
cyzją - wykonanie 
pączków z gazet, 
nawlekanie opo-
nek, przekładanie 
faworków czy no-

szenie pączków na tackach. Nie mogło zabraknąć konkursu dla pań, 
które mogły sprawdzić swoją  szybkość podczas wyścigu z drewnia-
nymi zabawkami do pchania. Na zakończenie uroczystości mogliśmy 
podziwiać jadący drogą kolorowy zapust złożony z przebierańców - 
Zapust (chłopiec w futrzanym kożuchu i czapie), kozioł, bociek (sym-
bole nadchodzącej wiosny), dwa niedźwiadki (oznaki odchodzącej 
powoli zimy). Jak tradycja nakazuje każdy mógł także skosztować fa-
worka.

Serdeczne podziękowania składamy panu Włodzimierzowi  
Ciszkowi, twórcy zabawek ludowych z drewna, który udostępnił nam 
swoje prace, dzięki którym powstać mogła kolorowa i ciekawa wysta-
wa w szatni. Dziękujemy!

Ludmiła Chłopek



Gazeta Suchedniowskam a r z e c  2016 15

w  t r ój c e

Konkurs plastyczny „Dziewczynka 
z zapałkami” w SP 3

W grudniu 2015 r. 
został ogłoszony kon-
kurs plastyczny na 
wykonanie dowol-
ną techniką ilustracji 
do baśni H.Ch. An-
dersena Dziewczynka 
z zapałkami. Celem 
konkursu było rozbu-
dzenie zainteresowań 
czytelniczych wśród 
naszych najmłod-
szych uczniów. Dzieci 

mogły także zaprezentować swoje zdolności plastyczne.
3 lutego 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie tego konkursu. Na kon-

kurs wpłynęły 34 prace z klas I-III. Komisja konkursowa w składzie: 
dyrektor Izabela Głowala-Działak, Urszula Piasta- Kuszewska, Mał-
gorzata Polak przy ocenie prac brała przede wszystkim samodziel-

„Jeśli chcesz narysować ptaka, musisz 
się stać ptakiem”

Aby narysować jabł-
ko, trzeba poznać co to 
bryła, jak pada na nią 
światło, gdzie pojawia 
się cień? Tym zagadnie-
niom poświęcone były 
pierwsze warsztaty ry-
sunku i malarstwa, które 
odbyły się 9 lutego 2016 
w SSP3 w Suchedniowie. 
W tajniki warsztatowe 

wprowadził uczniów zna-
ny suchedniowski malarz 
Jarosław Jędrzejski.

Węgiel, pastele i facho-
we rady pozwoliły dzie-
ciom namalować jabłka, 
które były jak żywe. Dzie-
ciaki były tak zadowolone, 
że na kolejne zajęcia chcia-
ły przyjść już następnego 
dnia. Warsztaty będą odbywać się co tydzień w ramach zajęć poza-
lekcyjnych. 

ZAPRASZAMY!
Ewa Jędrzejska

Jarosław Jędrzejski

Pierwsza zuchowa noc w szkole za nami!
 W ostatni piątek dzieci z gromady zuchowej Leśne duszki działa-

jącej przy SSP nr 3 stanęły przed największą z dotychczasowych prób 
zuchowych - test odwagi i dobrego humoru. Zuchy spędziły piątkową 
noc w szkole. 

Wśród licz-
nych zadań i zabaw 
były m.in.:  zucho-
wy patrol szkoły 
z latarkami, kon-
kurs rzucania cieni, 
pidżamowy pokaz 
mody, pląsy z przy-
tulankami, maraton 
filmowy, uroczysta 
kolacja oraz trady-

cyjna bitwa na podu-
chy. Dyrektor szko-
ły Izabela Głowala 
Działak, która odwie-
dziła zuchy była pod 
wrażeniem odwagi 
i pomysłowości dzieci 
z gromady.

W przyjemność 
opiekowania się zucha-
mi zaangażowały się 
również pani Sylwia 
Świtek - nauczyciel ma-
tematyki oraz pani Ba-
sia Frąk, które bardzo 
dzielnie pełniły war-
tę przez całą noc, za co 
opiekun gromady jest 
im bardzo wdzięczny. 

Podziękowania również dla pani Danusi Radomskiej za użyczenie 
sprzętu kuchennego oraz dla pani Renaty Serek za dobre serce i po-
moc.

Katarzyna Bodak

ność wykonania pracy, pomysłowość, różnorodność materiałów wy-
korzystanych do jej wykonania, oryginalność i estetykę wykonania.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy, albumy książkowe 
i drobne upominki.

A oto wyniki:
I miejsce  - Natalia Zawisza   kl. IIIa
II miejsce – Karolina Bolechowska – kl. IIIa
III miejsce – Monika Jóźwiak  kl. IIc
Wyróżnienia otrzymali : Julia Janiec kl. IIc, Wojciech Kawa kl. 

IIc, Tomasz Serek z kl. IIc oraz Emilia Zubińska z kl. IIIb.
Szczególne wyróżnienie kierujemy do klasy II c, aż 22 uczniów tej 

klasy wzięło udział w konkursie.  
Wszystkie prace możemy oglądać na szkolnej wystawie. 
Gratulujemy uczestnikom konkursu, który zorganizowa-

ły nauczycielka biblioteki Małgorzata Rek i nauczycielka świetlicy   
Aleksandra Gołębiowska.



Gazeta Suchedniowska m a r z e c  201616

w  sz ko ł ac h

Święto Szkoły w SSP w Ostojowie 
- przygotowania

Przygotowania do te-
gorocznego Święta Szkoły 
w SSP w Ostojowie trwają już 
od wielu tygodni. Uczniowie 
pracowali ze słownikiem ję-
zyka polskiego, analizowali 
jego hasła i wypełniali karty 
pracy. Zaprojektowali przed-
miot ilustrujący dosłowne 
znaczenie wybranego związ-
ku frazeologicznego, napi-

sali instrukcję wykonania tego przedmiotu oraz zrobili go w domu. 
Prace zostaną zaprezentowa-
ne na wystawie Zobaczyć sło-
wo. Druga wystawa powstaje 
z prac plastycznych inspirowa-
nych utworami ukazującymi 
Relacje Ja-Ty, które są tematem 
tegorocznego Konkursu Recy-
tatorskiego im. Wandy Łycz-
kowskiej. Ponadto zespoły 
uczniowskie przygotowały się 
do przedstawienia wybranego wiersza z wykorzystaniem różnorodnych 
form wypowiedzi artystycznej, takich jak przekład teatralny, muzycz-

ny czy literacko-ikoniczny. Chętni 
uczniowie wzięli udział w Prze-
glądzie Poezji Dziecięcej podczas 
spotkania społeczności lokalnej 
w ramach Dyskusyjnych Czwart-
ków w Ostojowie. Zaprezentowali 
wiersze Danuty Wawiłow i  utwo-
ry stanowiące temat Konkursu.

Główną część programu Świę-
ta Szkoły stanowi XXVI Konkurs 

Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej. Współorganizatorem tegorocz-
nego Konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 
Uczestnicy będą recytować dwa utwory:  limeryk - autoprezentacja re-
cytatora oraz utwór literacki ukazujący Relacje Ja-Ty. 

Organizatorzy ubiegają się o objęcie Konkursu honorowym pa-
tronatem przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. 

Zapraszamy serdecznie 14 marca do naszej szkoły.

„Dla Babci, dla Dziadka, dla tych, 
których kochamy”

Pod takim hasłem odbyła się uroczystość w naszej szkole, przygoto-
wana przez klasę IIa z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Dzieci zaprosiły swoje ukochane babcie i wspaniałych dziadków na 
uroczystość zorganizowaną specjalnie dla nich. Chciały w ten sposób 

pokazać jak bardzo je ko-
chają i jak wielką rolę odgry-
wają w ich życiu. Przedsta-
wiły przygotowany montaż 
słowno – muzyczny. Słowem 
i piosenką wyraziły swoją 
miłość i wdzięczność. Każ-
dy wiersz i każda piosen-
ka nagradzana była przez 
przybyłych gości gromki-

mi brawami, a treść wy-
powiadanych życzeń 
i podziękowań wywo-
ływała wśród przyby-
łych na zmianę uśmiech 
i łzy wzruszenia.

Swój występ dzieci 
zakończyły głośnym 100 
lat, po czym wręczyły 

przygotowane przez siebie upominki.
Do życzeń dzieci, dołączyły swoje również uczestnicząca w uroczy-

stości dyrektor Halina Tuśnio oraz wychowawczyni klasy IIa Urszu-
la Pałgan.

O swoich babciach 
i dziadkach nie zapomnie-
li też uczniowie z klasy 
III, którzy wraz ze swoją 
wychowawczynią Jolanta 
Ambrozik  już po raz trze-
ci gościli w progach naszej 
szkoły  tak  miłych gości.

Z tej okazji przygo-
towali dla nich  zabaw-
ną opowieść o przygodach Czerwonego Kapturka - Bajka dla Babci 
i Dziadka. W przepięknej scenografii, kolorowych kostiumach oraz wy-
jątkowej atmosferze dzieci wspaniale odegrały swoje role. Wszyscy pre-
zentowali się na scenie doskonale. Bajka bardzo się podobała, a aktorzy 
otrzymali od widowni gromkie brawa. 

Następnie goście zostali zaproszeni do udekorowanej odświętnie 
sali, gdzie czekał przygotowany przez rodziców uczniów słodki poczę-
stunek. Przy kawie i herbatce babcie i dziadkowie zostali  nagrodze-
ni przez wnuków tytułem Super Babcia, Super Dziadek za wytrwałość 
i trzyletnią współpracę

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, dumy 
i radości.

Z wizytą w Muzeum im. Orła Białego 
w Skarżysku-Kamiennej

Czy nauka może być fenomenalną zabawą? Jak zrozumieć świat fizy-
ki, logiki, astronomii, czy matematyki? 

Odpowiedzi na te pytanie uzyskali uczniowie z SSP w Ostojowie, 
uczestnicząc w interak-
tywnej wystawie eduka-
cyjnej Fenomeny Nauki 
zorganizowanej na te-
renie Muzeum im. Orła 
Białego w Skarżysku - 
Kamiennej. Wystawa 
składała się z kilkuna-
stu modułów. Układan-
ki logiczne, łamigłówki, 
gry, klocki i wiele innych 
elementów pozwoliło 

wejść w świat pojęć i zadań z dziedziny fizyki, logiki, astronomii i ma-
tematyki w sposób niezwykle łatwy, prosty i przyjemny. Podczas wizyty 
uczniowie obejrzeli również ekspozycję przedstawiającą uzbrojenie oraz 
umundurowanie z okresu I i II wojny światowej. 

Kolejnym punktem zwiedzania była wystawa Skarżysko-Kamienna. 
Miasto i ludzie, która przedstawia przemiany zachodzące  na przestrze-
ni dziejów, od czasów najdawniejszych do transformacji ustrojowej pod 
koniec XX w. Całokształt przeobrażeń społeczno - gospodarczych i po-
litycznych został zilustrowany bogatym materiałem źródłowym, który 
pełni rolę przewodnika po bogatej historii miasta. Wizyta w Muzeum 
im. Orła Białego była ciekawą  lekcją o dziejach naszego regionu i jego 
znaczącym wkładzie w historię Polski.
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Utrata dowodu osobistego
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów informuje, że dowód osobisty 

zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze 
Dowodów Osobistych. Dodatkowo informacja o unieważnieniu dowodu 
osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu informacyjnego 
Shengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługi-
wanie się unieważnionym dowodem osobistym może powodować nega-
tywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania grani-
cy lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. 

Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłaszać do urzę-
du, który go wystawił, bądź do najbliższego urzędu gminy. Bezzwłoczne 
zgłoszenie utraty dowodu leży w bezpośrednim interesie jego posiada-
cza. Należy pamiętać, że unieważnienia dowodu osobistego dokonuje się 
z chwilą zgłoszenia przez posiadacza bądź znalazcę. Wszelkie informacje 
w sprawie dowodów osobistych udzielane są przez pracowników Urzę-
du w pokojach 206, 207 lub pod numerem telefonu 41-2543186 wew. 40.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
z dnia 02 lutego 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-

ści lokalowej, położonej w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza 12 wraz 
z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokalu ułamkowej 
części gruntu.

1. Adres nieruchomości:  Suchedniów ul. Dawidowicza 12/2.
2. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,45 m2 z przyna-

leżnym pomieszczeniem gospodarczym (piwnica) o powierzchni 3,23 
m2, położony w budynku wielorodzinnym w Suchedniowie przy ul. 
Dawidowicza 12 wraz z udziałem wynoszącym 5068/81825 w częściach 
wspólnych budynku oraz ułamkową częścią w prawie użytkowania wie-
czystego przynależnego udziału w gruncie – działce nr geod. 6553/7 
o powierzchni 0,0315 ha, objętej księgą wieczystą   nr KI1R/00014085/2  
prowadzonej przez V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  
w Skarżysku – Kamiennej.

3. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości gruntowej:
Położenie nieruchomości: obręb 01 Suchedniów
Numer geod. nieruchomości:  6553/7
Powierzchnia działki w ha: 0,0315 ha
Udział w części nieruchomości gruntowej:  5068/81825
Księga wieczysta nr:  KI1R/00014085/2
4. Przeznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny zlokalizowa-

ny na parterze czteropiętrowego budynku wielorodzinnego, składa się 
z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni  i łazienki.

5. Obciążenie i zobowiązania dotyczące nieruchomości: nieru-
chomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem 
żadnych zobowiązań.

6. Forma i tryb zbycia: sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste przynależnej do lokalu ułamkowej części gruntu w przetargu 
ustnym nieograniczonym.

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 11 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, w sali konferencyjnej (I pię-

tro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument po-
twierdzający tożsamość.

8. Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium: 
Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu wynosi 110.717 zł. (w tym cena udziału w  prawie 
użytkowania wieczystego gruntu  913 zł.).

Wadium wynosi 11.000 zł.
Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie 

art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity 
Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostaną ustalo-
ne następująco:

- pierwsza opłata – 25 % uzyskanej w przetargu ceny ułamkowej czę-
ści gruntu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT, płatna 
razem z ceną sprzedaży lokalu przed podpisaniem umowy notarialnej 
sprzedaży nieruchomości.

- opłata roczna – 1% uzyskanej w przetargu ceny ułamkowej części 
gruntu, powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Opłata roczna płatna będzie począwszy od 2017 r. przez okres trwa-
nia użytkowania wieczystego gruntu w terminie do 31 marca każdego 
roku. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostanie ustano-
wione prawo użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, 
jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.

9. Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pie-
niądzu  w podanej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 07 marca 2016 r. 
na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 
68852000072001000558530001  lub w kasie Urzędu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet 
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwraca-
ne w terminie 3 dni po  zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek  złotych. Wadium ulega przepadkowi w razie od-
stąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał 
przetarg. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne. Wylicy-
towana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do 
dnia podpisania umowy notarialnej.

10.  Pełnomocnictwa:
- W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne  

jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu 
rejestru. 

- W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika 
oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie 
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postę-
powania przetargowego. 

- W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezen-
tującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego. 

- W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków ko-
nieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadcze-
niem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystę-
pującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z mająt-
ku odrębnego.

 11. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń 

tut. Urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie 
internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl. Opublikowane zostanie także 
w Gazecie Suchedniowskiej i dzienniku Echo Dnia.

12. Uwagi: Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wy-
sokość określi notariusz. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub 
jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

13. Dodatkowe informacje: Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w  Suchedniowie ul. Fabryczna 5, po-
kój 209, tel. 41 25 43 186 w. 36.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Czary Błach
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Bezpłatne porady prawne
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłat-

nej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarży-
ski prowadzi od dnia 4 stycznia 2016r. trzy punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej.  Pomoc prawna świadczona jest 
na terenie gminy Suchedniów w budynku Suchedniow-
skiego Ośrodka Kultury Kuźnica przy. ul Bodzentyńskiej 
18,  26-130 Suchedniów. tel. 41 24 43 094. Punkt jest czyn-
ny w  każdy:

Poniedziałek:    godz. 9.00 – 13.00 
Wtorek:    godz. 13.00 – 17.00 
Środa:   godz.  9.00 – 11.00
Czwartek:   godz. 10.00 – 16.00
Piątek:   godz.  10.00 – 14.00

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysłu-
guje m.in. osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy, która 
posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, jest kombatantem, 
weteranem, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończy-
ła 65 lat oraz osobie, która w wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty. 

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
Godziny otwarcia:     
- poniedziałek 8.00 - 16.00
- wtorek -piątek 7.30 - 15.30  
www.suchedniow@poczta.fm
Biuletynu Informacji Publicznej   

www.suchedniow.bip.doc.pl
Telefony:
CENTRALA : 41 25-43-186; 41 25-43-250; 41 25-43-281; 41 

25-43-246;
41 25-43-002 ; 41 25-43-090; 41 25-43-485; 
Burmistrz Cezary Błach
Przyjęcia interesantów:
Piątek w godz. 7.30 - 12.30
Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl
   
Telefony alarmowe 
•	 Europejski	Numer	Alarmowy:	112
•	 Pomoc	medyczna:	999
•	 Straż	pożarna:	998
•	 Policja:	997
Pogotowie Energetyczne:
•	 tel.	991
Pogotowie Gazowe:
•	 tel.	992
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:
•	 tel.		dyżurny		41	39	51	205
•	 tel.		sekretariat	41	39	51	206

Harmonogram wywozu śmieci w 2016 roku
Wywóz śmieci z terenu miasta i gminy odbywa się zgodnie z harmonogramem roku poprzedniego, w tym samych terminach, 
dla tych samych ulic.
UWAGA: JEŻELI W/W DZIEŃ WYPADA W ŚWIĘTO, WÓWCZAS ODBIÓR ODPADÓW Z DANEGO TERENU TO 

NAJBLIŻSZY DZIEŃ ROBOCZY
Natomiast pozostałe frakcje odpadów segregowanych będą odbierane w następujących terminach:
PLASTIK – (ostatni roboczy piątek miesiąca) 29.01.2016, 26.02.2016, 25.03.2016, 29.04.2016, 27.05.2016, 24.06.2016, 
29.07.2016, 26.08.2016, 30.09.2016, 28.10.2016,  25.11.2016,  30.12.2016
SZKŁO - (ostatni roboczy czwartek kwartału)  31.03.2016, 30.06.2016,  29.09.2016, 29.12.2016
OPONY - (ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada)  28.04.2016, 24.11.2016,
ODPADY BIODEGRADALNE - (od maja do września – ostatnia robocza sobota miesiąca)  28.05.2016,  25.06.2016,  

30.07.2016, 27.08.2016, 24.09.2016
POPIÓŁ - (od października do kwietnia ostatnia robocza sobota miesiąca) - 30.01.2016, 27.02.2016, 26.03.2016,  
30.04.2016, 29.10.2016, 26.11.2016, 31.12.2016
MAKULATURA -  (ostatni roboczy wtorek półrocza) 28.06.2016,  27.12.2016
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - (2 razy w roku) - 27 kwietnia 2016, 25 października 2016
ODPADY NIEBEZPIECZNE - (z terenu Gminy w ostatni trzeci roboczy piątek kwartału) - 25.03.2016, 24.06.2016, 
26.09.2016, 30.12.2016
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Tenisowi mistrzowie już po raz XIV

20 lutego w suchedniowskim Gimnazjum rozegrane zostały XIV 
Mistrzostwa Suchedniowa w Tenisie Stołowym pod patronatem bur-
mistrza Suchedniowa Cezarego Błacha. Wystartowało 8 kobiet oraz 
32. mężczyzn. Po kilkugodzinnych zmaganiach, wyłoniono zwy-
cięzców.

Wśród kobiet czołowe 
miejsce zajęły: 1. Monika 
Bator, 2. Edyta Adamiec, 
3. Aneta Łakomiec, 4. 
Nina Łakomiec a 5. Ilona 
Borowiec. Z kolei w kate-
gorii mężczyzn czołówka 
przedstawia się następu-
jąco: 

1. Marek Midura, 2. Krzysztof Tumulec, 3. Roman Maciejski, 
4. Jarosław Biskup, 5. Ireneusz Curyl. Nagrody, puchary oraz dy-
plomy najlepszym wręczyli burmistrz Cezary Błach oraz dyrektor 
gimnazjum Zdzisław Wojnarski. 

Organizatorem 
mistrzostw była dy-
rekcja gimnazjum 
oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego: 
Jolanta Soja-Swajdo,  
Waldemar Piasta oraz 
Michał Piasta.

Organizatorzy dziękują sponsorom, wśród których byli: SFW 
Energia Gliwice Zakład Ciepłowniczy Suchedniów, MAXAM 
Polska, BANK SPÓŁDZIELCZY w Suchedniowie, SYLWANEX  
Andrzej Michta, DEN CONSTRUCTION Dagmara i Emil Na-
szydłowscy, PH DUO Wiesław i Jacek Więckowscy, DAGON 
Wózki Widłowe S.C. Suchedniów, UMiG Suchedniów, RIXON  
Ryszard Zolbach, RENAULT TANDEM KIELCE, PPUH DEN-
DRON Przemysław Działak, INSTAL-WOD Dorota i Waldemar  
Franczykowie, VOLUMEN Dariusz Wolniak, MARTUM Ma-
rek Tumulec, KAMEX Emil Tokarczyk, Katarzyna i Henryk  
Zolbachowie, Krismar, MALWIX – Piotr Frontczak, ZAGŁO-
BA – Edyta Matla, Grażyna i Roman Stachurowie oraz BAMEX –  
Marcin Zolbach.

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


