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* burmistrza okiem na najbliższą przyszłość gminy,
* prestiżowe wyróżnienie dla naszego samorządu,
* międzynarodowa konferencja w Suchedniowie,
* rozkręcają się gminne inwestycje,
* zapowiedzi wielu najbliższych wydarzeń w ramach Mediateki 

Suchedniów, w Kuźnicy oraz w WDK Mostki,
* Kreatywni są aktywni,
* Narodowe Czytanie w Suchedniowie,
* nauka angielskiego z Gazetą Suchedniowską,
* wydarzenia sportowe i rekreacyjne.

Za nami „Czar Par”

Od piątku 9 do niedzieli 11 września, na kortach OSiR rywalizo-
wało 8 par podczas drugiego w tym roku Turnieju Tenisa Ziemnego 
Czar Par, którego organizatorem było Suchedniowskie Towarzystwo 
Tenisowe Set.

Czytaj na str. 2

Wakacje za nami

Za nami tegoroczne wakacje. Podczas nich wiele atrakcji przygo-
towali m.in. miejski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz CKI 
w Michniowie. Lato zaś pożegnaliśmy z karaoke.

Czytaj w tym wydaniu Gazety

Zmiany w suchedniowskiej oświacie 
uchwalone

15 września może stać się datą przełomową dla suchedniowskiej 
oświaty. Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany, które od 1 wrze-
śnia 2017 roku rozpoczną reformowanie edukacji w naszym mieście. 

Relacja z sesji na str. 4-5

„Jarmark Suchedniowski” za nami

Kramy z rękodziełem artystycznym, stoiska z jadłem świętokrzy-
skim, konkursy dla dzieci, dmuchańce i występy artystyczne… Na 
scenie przed Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury Kuźnica 20 sierp-
nia odbyła się kolejna edycja plenerowej imprezy zatytułowanej Jar-
mark Suchedniowski połączona z rozstrzygnięciem konkursu Kaszo-
mania.

Czytaj na str. 12

Zagrali dla Zbyszka

W dniu 27 sierpnia, już po raz piąty, na osiedlu Watykan, od-
była się plenerowa impreza pod nazwą Wszyscy gramy ku pamięci  
Zbyszka M.

Czytaj na str. 20
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Okiem burmistrza...

O sytuacji Gminy i planach na najbliższą 
przyszłość

W ostatnim czasie na terenie 
gminy Suchedniów można zauwa-
żyć prowadzone roboty budowla-
ne, co jest efektem poprawiającej 
się sytuacji finansowej gminy.

Jeszcze niedawno, bo na po-
czątku mojej kadencji na stanowi-
sku burmistrza na koncie gminy zastałem kilka tysięcy złotych, długi 
i problemy z płatnościami.

Rok 2015 to ciągła walka z terminami płatności, opóźnienia 
w wypłacie wynagrodzeń, protesty na komisjach Rady Miejskiej 
w sprawie wypłat zaległych wynagrodzeń. W tej sytuacji trudno wy-
obrazić sobie realizację inwestycji. Było to również widoczne w po-
przednich latach, gdzie stan finansów nie pozwalał na inwestowanie. 
Rok 2015 to próby zmiany tej sytuacji, poszukiwanie dochodów oraz 
ograniczanie kosztów.

Dziś, wchodząc w drugie półrocze 2016 roku można powiedzieć, 
że problemy finansowe zostały rozwiązane i rozpoczynamy inwesto-
wanie w Suchedniów. W tym roku to stosunkowo niewielkie zada-
nia: ulice Kościelna i Jałowcowa, droga na Krzyżce, uliczka przy Tele-
grafie na Bugaju, chodniki przy ulicy Kościuszki i Dawidowicza oraz 
dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Langiewicza, budowa 
oświetlenia na początkowym odcinku ulicy Stokowiec. W tym roku 
planowana jest również przebudowa wodociągu, budowa kanalizacji 
oraz nowa nawierzchnia i chodniki na ulicy Cmentarnej.

Rok 2016 to także planowanie dużych zadań inwestycyjnych na 
najbliższą przyszłość.

Przed nami inwestycje kanalizacyjne oraz modernizacja oczysz-
czalni ścieków. Trwają prace projektowe dotyczące skanalizowania 
ulic: Berezów, Koszykowa, Jodłowa, Żeromskiego – złożone wnioski 
o dofinansowanie unijne przeszły już pozytywną ocenę formalną. 
Rozpoczynają się prace projektowe kanalizacji ulic: Kielecka i War-
szawska – wnioski o dotacje złożymy w najbliższym konkursie. 

Można już też powiedzieć, że otrzymaliśmy dotację na moderni-
zację oczyszczalni ścieków – przystępujemy do projektowania, a na-
stępnie do realizacji.

W 2016 roku przystąpiliśmy również do opracowania programu 
rewitalizacji, który umożliwi nam sięgnięcie po dotację na takie in-
westycje jak ulica Powstańców, odmulenie i zagospodarowanie za-
lewu oraz parku. Prace na ulicy Powstańców planowane są przed 
rozpoczęciem 2017 roku. W przyszłym roku rozpoczną się również 
prace projektowe dotyczące zalewu i parku.

Potrzeb w gminie jest wiele. Każde prace budowlane wymagają, 
aby za nie zapłacić. Planując i przystępując do kolejnych inwestycji 
musimy jednak robić to z rozwagą, aby znów nie popaść w proble-
my finansowe. Należy bowiem pamiętać, że ciągle spłacamy kredyty 
z lat ubiegłych.

Pomimo iż zadłużenie gminy spadło z 63,8% (koniec 2014r.) do 
58,2% (koniec 2015r.) to nadal wynosiło 14.550.000 zł na koniec ubie-
głego roku. W roku 2016 spłaciliśmy kolejne 700.000 zł kredytu. 

Wszyscy chcielibyśmy, aby wszystkie problemy rozwiązać już 
dziś, aby wybudować wszystko i wszędzie. Niestety trzeba robić to 
z rozwagą odpowiednio rozkładając wydatki w czasie. Należy rów-
nież pamiętać, że każda inwestycja wymaga prac projektowych, po-
zwoleń na budowę, a to również wymaga czasu.

Tak dzieje się z przebudową ulicy Mickiewicza, Bodzentyńskiej, 
Berezów i drogi na Michniowie. Od 2015 r. trwają prace projektowe 
zlecone przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 

które przy tak dużym zakresie planowanych robót wymagają czasu 
i wypełnienia wszelkich wymaganych prawem procedur.

Największe inwestycje dopiero przed nami. Na każdą z nich po-
szukujemy zewnętrznych środków finansowych. Z dofinansowaniem 
zewnętrznym możemy bowiem zrobić dużo więcej, niż licząc tylko 
na własne środki finansowe. 

Na dziś najważniejsze jednak jest to, że po roku czasu rozwiązane 
zostały problemy finansowe oraz to, że nie tylko myślimy o inwesto-
waniu, ale wykonujemy oraz planujemy i projektujemy kolejne inwe-
stycje.

Cezary Błach
 

Za nami „Czar Par”
Od piątku 9 do niedzieli 11 wrze-

śnia, na kortach OSiR rywalizowa-
ło 8 par podczas drugiego w tym 
roku Turnieju Tenisa Ziemnego 
Czar Par, którego organizatorem 
było Suchedniowskie Towarzystwo 
Tenisowe Set wraz z jego preze-
sem Emilem Tokarczykiem. Patronat na turniejem objął burmistrz  
Cezary Błach.

Mecze finałowe i półfinałowe odbyły się w niedzielę. O I miejsce 
zagrali Tomasz Kalemba/Krzysztof Marzec i Krzysztof Tumulec/

Marek Tumulec. 8:2 
wygrała para Kalem-
ba/Marzec. Zacięta 
walka rozegrała się 
o III miejsce, w której 
9:8 Andrzej Piętak/
Cezary Marszałek 
ulegli swym rywalom 
Emil Tokarczyk/To-
masz Lasota.

Puchary i nagrody ufundowane przez burmistrza Suchedniowa 
i firmę Termatex wręczył prezes STT Set. Na zakończenie odbyło się 
tenisowe grillowanie.

(jaki)

Gmina Suchedniów liderem profilaktyki
14 września w Sejmie 

wręczone zostały corocz-
ne nagrody Lider w zakre-
sie profilaktyki grypy. Wśród 
wyróżnionych znalazła się 
gmina Suchedniów, a oko-
licznościową statuetkę ode-
brał burmistrz Cezary Błach 
w towarzystwie poseł Marii 
Zuby oraz Magdaleny Przy-
jemskiej z magistratu.

Nagrody przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy. - W Suchedniowie w ramach programu profilak-
tycznego ze szczepień przeciwko grypie rocznie korzysta około 250 
osób. Programem objęte są osoby po 55. roku życia. Realizujemy go 
od 2009 roku. Uwzględnia on także szerokie działania profilaktyczne 
na rzecz dzieci i młodzieży, dla których gmina refunduje szczepionki 
przeciwko pneumokokom i meningokokom. Współpracujemy także 
z NFZ w zakresie nieodpłatnych badań mammograficznych i cyto-
logicznych, wspieramy ideę krwiodawstwa – mówi burmistrz Ceza-
ry Błach.

(jk)
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Jest dotacja na rewitalizację
Gmina Suchedniów znalazła się w gronie 76. gmin z terenu wo-

jewództwa świętokrzyskiego, które otrzymały dofinansowanie w ra-
mach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów 
rewitalizacji, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna na lata 2014-2020. W dniu 10 sierpnia 2016 r. została podpisana 
umowa dotacji.

Na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suched-
niów na lata 2016-2023 samorząd otrzyma dotację celową w wysokości 
90% kosztów kwalifikowanych, tj. 47.178,00 zł, przy całkowitym kosz-
cie zadania 52.420,00 zł.

Coraz większe zainteresowanie rewitalizacją miasta

Ponad 60. mieszkańców Suchedniowa oraz 9. radnych uczestni-
czyło 6 września 2016 r. w otwartym spotkaniu konsultacyjnym do-
tyczącym Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 
2016–2023.

Podczas spotkania dr Przemysław Wołczek - konsultant Instytu-
tu Badawczego IPC z Wrocławia – przedstawił wnioski z diagnozy sta-
nów kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów oraz prezen-
tację na temat sposobu wyznaczenia terenu rewitalizowanego. Wizja, 
cele, główne kierunki rewitalizacji oraz przedsięwzięcia planowane 
na obszarze rewitalizowanym  zostały przedstawione w drugiej części 
prezentacji. W ostatniej części spotkania jego uczestnicy zadawali py-
tania i dzielili się swoimi uwagami i wątpliwościami.

Najczęstsze z pytań dotyczyły kosztów i terminów.  

Kiedy zacznie się rewitalizacja Suchedniowa? 
Do końca roku 2016 zostanie ogłoszony konkurs na rewitaliza-

cję obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach którego na-
sza gmina będzie ubiegać się o środki finansowe na duże inwestycje: 
remont zbiornika wodnego wraz z odmuleniem, zagospodarowanie 
terenu wokół zalewu, remont parku i remont ulicy Powstańców.

Należy jednak pamiętać, że rewitalizacja NIE JEST tym samym, 
co remont, modernizacja czy konserwacja. Rewitalizacja to przede 
wszystkim proces zmiany społecznej, który nie może odbyć się bez 
udziału mieszkańców i ich bezpośredniego zaangażowania.

Sądząc po frekwencji na ostatnich spotkaniach i poziomie zaanga-
żowania uczestników można zaryzykować stwierdzenie, że w Suche-
dniowie już zaczął się proces rewitalizacji.  

Karolina Szymczyk-Gałczyńska

Międzynarodowo w Suchedniowie
12 września miała miej-

sce ceremonia otwarcia kon-
ferencji naukowej FLAG 
Biennial Meeting Fluvial 
Archives Group Evolution of 
river valleys in Central Euro-
pe. Wziął w niej udział bur-
mistrz Cezary Błach witając 
jej uczestników w imieniu 
mieszkańców Suchedniowa.

W ramach konferencji w międzynarodowym gronie omawia-
ne były problemy ewolucji dolin rzecznych różnej rangi w Europie  

i w województwie świętokrzyskim w kil-
ku horyzontach czasowych, prehistorycz-
nym, historycznym i współczesnym. Na 
obradach terenowych zostaną zaprezen-
towane najnowsze rezultaty badań dolin 
regionu świętokrzyskiego realizowane 
w Zakładzie Geomorfologii, Geoarcheolo-
gii i Kształtowania Środowiska Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Archeologii Śro-
dowiskowej oraz 
Zakład Geomor-
fologii, Geoarche-
ologii i Kształto-
wania Środowiska 
Instytutu Geo-
grafii UJK w Kiel-
cach.  

W konferencji 
uczestniczyło 45. 

naukowców z Polski oraz 
z całego świata, między 
innymi z Niemiec, Anglii, 
Francji, Portugalii, Hisz-
panii, Włoch, a także Ka-
nady i Chin.

Konferencja trwała od 
12 do 18 września - dwa 
dni przeznaczone były na 
obrady naukowe, kolejne 4 

dni to wyjazdy terenowe i wycieczki.
Konferencja objęta została honorowym patronatem Burmistrza 

Miasta i Gminy Suchedniów.
Karolina Szymczyk-Gałczyńska

Kto żyje w sercach tych,
którzy pozostają, nie umiera nigdy

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom, Dyrekcji,
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji

i Obsługi Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana 
Żeromskiego w Suchedniowie oraz wszystkim tym,

którzy łącząc się z nami w bólu uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej ukochanej Mamy

Śp. Kazimiery Sputo
składają

córki z rodzinami.
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Za nami XXIV sesja rady miejskiej
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Małgorzata Styczeń, 

a po przyjęciu porządku obrad głos zabrali zaproszeni goście.
Najpierw Helena 

Krzysztofek – prezes 
Towarzystwa Przyja-
ciół Suchedniowa – 
wyjaśniała wątpliwo-
ści, jakie powstały na 
sesji w dniu 4 sierpnia, 
kiedy to przewodni-
cząca KGW w Mich-
niowie Teresa Prze-
orska zarzuciła jej 

oszustwo podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej na-
uczycielom tajnego nauczania i nieuregulowania kwoty 1000 zł za 
wykonaną przez to koło usługę cateringową. Ostatecznie wspomnia-
ną kwotę zapłacił Związek Nauczycielstwa Polskiego. H. Krzysztofek 
stwierdziła, że panie z koła dostały zaliczkę 1000 złotych, reszta miała 
być zapłacona po uroczystościach, a zakupy  - dokumentowane para-
gonami – miały być robione w sklepie w Michniowie. –Tak się nie sta-
ło, a pani Przeorska robiła zakupy gdzie chciała i nie brała paragonów 
– dodała prezes.

Przy okazji podsumowań działalności TPS-u za jej kadencji poja-
wił się jeszcze jeden nieprzyjemny zgrzyt związany z wydaniem przez 
Szymona Piastę i TPS Leksykonu Suchedniowa. 

W dalszej części już spokojniejszej sesji Anna Łubek – prezes Lo-
kalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry, krótko omówiła Lokalną 
Strategię Rozwoju oraz planowany podział kwoty 7,5 mln złotych na 
działania w jej ramach. Największe kwoty – połowa z tych 7,5 mln – 
są przeznaczone na przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pra-
cy. Ale są też pieniądze na granty dla organizacji pozarządowych oraz 
rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Danuta Rokita – prezes Klubu Seniora Kreatywni, poinformowa-
ła o zrealizowanym projekcie Emerycie trwaj w rozkwicie. Ewa An-
tosik wyraziła troskę o zaniedbany pomnik na Baranowskiej Górze, 
pytała o termin rozpoczęcia modernizacji ul. Powstańców oraz do-
puszczalny tonaż na ul. Kościelnej do oczyszczalni. Marian Leski py-
tał o planowane prace na ul. Cmentarnej, zwrócił uwagę na zły stan 
ul. Dworcowej oraz wadliwe odprowadzanie wody na ul. Langiewicza 
po opadach deszczu. Grupa mieszkanek ul. Kościuszki podziękowa-
ła burmistrzowi i radnej Lidii Frątczak za dobiegająca właśnie końca 
budowę chodnika.

Kazimierz Matla pytał o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Tere-
sa Sułek podziękowała za koszenie trawy oraz oczyszczenie rowów 
z zakrzaczeń przy 
ul. Stokowiec, pro-
sząc jednocześnie 
o interwencję w PKP 
w sprawie zaniedba-
nego terenu koło 
krzyża. Krzysztof 
Ślęzak kolejny raz 
prosił starostę o che-
miczne zniszczenie 
chwastów na chod-
niku przy ul. Lan-
giewicza, w szcze-
gólności od ul. Granicznej do Słonecznej. Krzysztof Adamiec prosił 
o naprawę chodnika od poczty do wikariatu.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty udzielił burmistrz 
Cezary Błach. Szerzej odniósł się do prac porządkowych zwracając 
uwagą na zbyt małą ilość osób zatrudnionych w ramach prac publicz-

nych oraz na niewystarczające pieniądze. –W 2017 roku musimy za-
bezpieczyć więcej pieniędzy na ten cel – dodał. Ponadto wyjaśnił, że 
tonaż na ul. Kościelnej do oczysczalni jest dostosowany do ruchu cięż-
kich pojazdów wywożących osad z oczyszczalni. Na modernizację 
ul. Cmentarnej jest już ogłoszony przetarg, remont ul. Powstańców 
zacznie się w 2017 roku, ale przetarg zostanie ogłoszony pod koniec 
roku 2016. Burmistrz dodał, że są w budżecie zabezpieczone pienią-
dze na remont drogi w Krzyżce i dokończenie ul. Jałowcowej. Ogło-
szono też przetarg na budowę oświetlenia na Stokowcu. Burmistrz 
uwzględnił zgłoszony na sesji 4 sierpnia protest mieszkańców Waty-
kanu, w związku z czym nie zmieni się lokalizacji Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (pozostanie na bazie dawnego FUT-u). Obok magi-
stratu wkrótce stanie paczkomat In Postu, w 2017 roku we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Historycznym rozpoczną się prace nad na-
pisaniem naukowej monografii miasta. Burmistrz podziękował rów-
nież radnemu Eugeniuszowi Zegadło (podarował drewno) i miesz-
kańcom ul. Koszykowej za remont drewnianego mostu.

Miłym akcentem było wręczenie przez przewodniczącą rady oraz 
burmistrza listu gratulacyjnego staroście skarżyskiemu Jerzemu 
Żmijewskiemu z okazji 50.lecia pracy zawodowej. 

Będąc przy głosie starosta odniósł się nieco szerzej do problemów 
związanych z przejętym przez powiat od gminy Zespołu Szkół im. 
Henryka Sienkiewicza. 

Informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku przed-
łożył burmistrz Cezary Błach. Dochody osiągnęły poziom 20.376.306 
złotych tj. aż 58,86% planu! Wydatki z kolei to 16.062.671 złotych tj. 
46,95%. Nadwyżka budżetu wyniosła więc 4.313.636 zł. –Ta górka pie-
niędzy już w przyszłym roku zostanie przeznaczona na inwestycje – 
zaznaczył burmistrz.

W dalszej części radni podjęli uchwały w sprawie zmian w WPF 
na lata 2016-2038, zmian w tegorocznym budżecie gminy, zmian 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz dokonali zmian w uchwale dotyczącej Programu Re-
witalizacji Miasta i Gminy Suchedniów.

Najważniejsze jednak decyzje, jakie podjęła tego dnia rada miej-
ska dotyczyły funkcjonowania oświaty w gminie po 1 września 2017 
roku (czytaj obok). Wcześniej jednak odpowiedzialna za oświatę w su-
chedniowskim magistracie Beata Kaszuba przedstawiła informację 
na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 
2016/2017.

Naukę w roku szkolnym rozpoczęło 160 przedszkolaków w 6 od-
działach (w tym 1 popołudniowy), 524 uczniów szkół podstawowych 
(31 oddziałów) i 246 w gimnazjum (9 oddziałów). Ponadto w niepu-
blicznym przedszkolu Planeta Dziecka przebywa 24 dzieci. Dowozem 
objętych jest 231 uczniów. We wszystkich szkołach uczy 104 pedago-
gów oraz zatrudnionych jest 41 pracowników administracji i obsługi.

Radni dokonali także zmian w Statucie Gminy Suchedniów.
Jacenty Kita
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z prac rady Miejskiej

Zmiany w suchedniowskiej oświacie uchwalone
15 września może stać się datą przełomową dla suchedniowskiej 

oświaty. Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany, które od 1 wrze-
śnia 2017 roku rozpoczną reformowanie edukacji w naszym mieście.

Projekty trzech uchwał w sprawie: przyjęcia Kompleksowego Pla-
nu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów, zamiaru zmiany siedziby Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie 
oraz zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie szczegółowo 
omówił burmistrz Cezary Błach.

-Nie będę już wracał do histo-
rii. Przed nami ostatnia już chy-
ba szansa, aby zdobyć pieniądze na 
inwestycje w naszą bazę oświato-
wą. Choć Urząd Marszałkowski już 
ogłasza pierwsze nabory, to mamy 
dwie złe informacje. Pierwsza to 
taka, że na ten cel w budżecie mar-
szałka jest tylko 12,5 mln zł, a jedna 
gmina może otrzymać maksymal-
nie 3 mln zł. Druga zła informacja 
jest taka, że poziom dofinansowania 
wyniesie maksymalnie 75%. Stąd 

nasze ambicje i plany musimy zredukować, a jednym z podstawowych 
dokumentów, aby ubiegać się o środki unijne, jest przyjęcie Komplek-
sowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów – stwierdził na po-
czątku burmistrz.

Burmistrz przedłożył radnym 2 warianty rozwoju oświaty w na-
szej gminie:

1. SSP nr 1 zostanie przeniesiona od 1 września 2017 roku do bu-
dynku gimnazjum. Budynek tej ostatniej szkoły zostanie zmoder-
nizowany i dostosowany do potrzeb uczniów szkół podstawowych 
i poddany termomodernizacji (gmina na tej samej sesji w budżecie za-
bezpieczyła pierwsze środki na ten cel, a w przypadku braku dofinan-
sowania z zewnętrz, prace te zostaną wykonane ze środków własnych 
gminy – red.). Ponadto w planie przewidziano budowę hali sportowej 
przy obecnej SSP nr 3 i boiska przy SSP Ostojów. Wartość tych prac – 
około 9 mln zł.

2. W drugim wariancie rozważano rozbudowę SSP nr 1 wg projek-
tu opracowanego przez Społeczny Komitet przy założeniu, że gimna-
zja nie będą wygaszane, będzie to obiekt na 500 uczniów. Ten wariant 
zakłada również budowę boiska w Ostojowie. Wartość tych prac – po-
nad 19 mln zł. O ile gimnazja zostaną – na jego termomodernizację 
potrzebne jest 750.000 złotych.

-Ja proponuję wariant 1. Jest on optymalny, najtańszy, dostosowa-
ny do planowanych zmian systemowych w oświacie. W związku ze 
zmianą siedziby Jedynki nie będzie żadnych zmian kadrowych, klasy 
zostają te same. Podobnie dowóz – stwierdził burmistrz. Dodał, że po 
powstaniu Zespołu Szkół – gimnazjum po 3 latach wygaśnie, zosta-
nie 8.klasowa SSP nr 1. Przez ten czas obie szkoły zachowają odręb-
ność np. własne arkusze organizacyjne czy plany finansowe. Nic nie 

zostanie zachwiane – ani gimnazjum, ani 
SSP 1.

Dodajmy, że w sprawie tych zmian 
burmistrz przeprowadził szerokie konsul-
tacje w środowisku szkolnym i wśród ro-
dziców.

W dyskusji głos zabrał najpierw 
Krzysztof Ślęzak: -Ta sprawa jest trudna 
od początku kadencji. Wg mnie ten pro-
jekt nie jest optymalny, ale jednak jakieś 
wyjście z obecnej sytuacji, gdyż chodzi 
przede wszystkim o bezpieczeństwo dzie-
ci. Skoro środowisko szkolne nie ma za-

strzeżeń do proponowanych zmian, 
to ja ten projekt poprę – zadeklaro-
wał radny.

-Jestem w niekomfortowej sytu-
acji, gdyż z jednej strony jestem rad-
ną, z drugiej nauczycielem Jedynki od 
31. lat. Podczas posiedzenia rady pe-
dagogicznej doszliśmy do wniosku, że 
w obecnej sytuacji nie ma już na co cze-
kać i dalej tego ciągnąć. Tym bardziej, 
że burmistrz zapewniła nas, że nie stra-
cą ani dzieci, a kadra będzie mieć pracę 
– mówiła radna Małgorzata Kuszew-
ska.

Głos zabrał także dyrektor Gim-
nazjum Zdzisław Wojnarski: -Pragnę 
zapewnić Państwa, że nasi nauczyciele 
potrafią zadbać o wychowanie i bezpie-
czeństwo naszych dzieci. Jako dyrektor 
gimnazjum znajduję się w najtrudniej-
szej sytuacji. Chodzi przede wszystkim 
o pracowników, nie tylko nauczycie-
li, ale również administracji i obsługi. 
A proponowane rozwiązanie jest naj-
korzystniejsze – stwierdził dyrektor.

Proponowane zmiany poparła rów-
nież 
nauczycielska Solidarność, w imieniu 
której głos zabrała Magdalena Paw-
lak. –To najrozsądniejsze rozwiązanie. 
Trzeba przede wszystkim rozmawiać 
i liczę na to, że wszystko się uda. Z ko-
lei poseł Maria Zuba apelowała, aby na 
suchedniowską oświatę spojrzeć z sze-
rzej perspektywy. -Zgadzam się z rad-
nym Ślęzakiem, że nie jest to optymal-
ne rozwiązanie, ale zapewni dzieciom 
bezpieczną naukę. Ale musimy też po-
znać plan remontów i rozbudowy na-
szych placówek, aby były one na miarę 
XXI wieku.

Satysfakcję z proponowanych zmian wyraził radny Waldemar 
Krogulec, a dyskusję podsumował burmistrz: -To rozwiązanie opty-
malne na dziś. Wszyscy chcemy, aby nasze szkoły były na miarę XXI 
wieku. Ale realia są twarde, a proponowane zmiany, uwzględniają na-
sze możliwości. Nie mamy też pełnej wiedzy, jakie zmiany systemowe 
zostaną zaproponowane, gdyż nie ma ustawy.

Ostatecznie wszystkie trzy uchwały radni poparli jednogłośnie, 
a na koniec tej części obrad głos zabrała przewodnicząca rady Mał-
gorzata Styczeń. –To dobry początek zmian oświaty w Suchedniowie. 
Dziękuję wszystkim za ich poparcie.

Jacenty Kita
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wynosi ponad 367 tys. zł. Rozbudowa mostu w Suchedniowie finan-
sowana jest z budżetu powia-
tu skarżyskiego przy udzia-
le gminy Suchedniów, która 
przeznaczyła na ten cel 20 tys. 
zł oraz rezerwy subwencji 
ogólnej budżetu państwa 
w wysokości prawie 293 tys. zł. 
Z uwagi na to, że po przetar-
gu powstały oszczędności, po-
wiat wystąpił do Ministerstwa 

Infrastruktury o zwiększenie zadania o wybudowanie ok. 220 mb uli-
cy w stronę lasu. Modernizacja całej ulicy jest planowana w 2018 roku.

(jaki)

inwestycje w GMinie

Lada moment ruszą prace przy chodniku na 
ul. Langiewicza

Do końca październi-
ka potrwają prace zwią-
zane z przebudową chod-
nika w ul. Langiewicza na 
odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Stokowiec do ul. 
Słonecznej w Suchednio-
wie (około 550 mb). To 
pierwszy etap inwestycji. 9 
sierpnia przekazany został 

plac budowy.
Wartość prac, które będą wykonane przez powiat skarżyski w ra-

mach pierwszego etapu wyniesie ponad 260 tys. zł. Środki na ten cel 
zagwarantował powiat skarżyski przy współfinansowaniu przez gmi-
nę Suchedniów, która partycypować będzie w kwocie 20 tys. zł. 

Długość przebudowywanego chodnika wyniesie  545 mb. Zakres 
robót obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe i ziemne oraz 
wykonanie podbudowy, nawierzchni, chodnika, poboczy, odwodnie-
nia i wykonanie zjazdów.

Przewidywany termin zakończenia robót - koniec października 
2016 r. 

Rozkręcają się gminne inwestycje
Druga połowa roku stoi w mieście pod znakiem inwestycji – na 

razie stosunkowo drobnych, ale ważnych dla mieszkańców. Inwesty-
cyjny ruch na dobre zacznie się w 2017 roku.

Na dziś końca dobiegają prace związane z budową po obu stronach 
chodnika na ul. Kościuszki. Prace wykonuje firma Zakład Robót Dro-
gowych Włodzimierz Olszewski za kwotę 109.086,12 zł, a termin ich 
zakończenia to 15 października. 

W najbliższym czasie roz-
pocznie się remont ulicy we-
wnętrznej - ul. Bugaj - Tele-
graf. Prace, które potrwają 
do 24 października 2016 r. 
obejmą roboty przygotowaw-
cze, roboty ziemne, podbu-
dowę i wykonanie nawierzch-
ni jezdni i parkingu z kostki 
brukowej, budowę chodnika, 
oznakowanie.

Inwestycję realizować bę-
dzie firma Zakład Robót Dro-

gowych Włodzimierz Olszewski, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę, a która opiewa na kwotę 33.922,17 zł.

Do 21 września firmy mogą składać oferty na zadanie pod nazwą 
Budowa kanalizacji – aglomeracja Suchedniów – I etap – budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej. Prace obejmą budowę odcinka 
kanalizacji, wymianę wodociągu, remont chodnika i nawierzchni.

Firma Deltabud Krzysztof Łakomiec za kwotę 38.745 zł wyre-
montuje drogę gmin-
ną przez Krzyżkę. 
Z kolei ZRD Czesław 
Krogulec wyremon-
tuje chodnik na ul. 
Dawidowicza za kwo-
tę 49.525 zł. Gmina 
12 sierpnia podpisała 
umowę z ZRD Wło-
dzimierz Olszewski 
na zadanie pod na-

zwą Budowa ulic i in-
frastruktury Osiedla Ja-
sna I i Jasna II – etap II 
– budowa ul Jałowcowej 
w Suchedniowie. Termin 
zakończenia prac o war-
tości 178.890,05 zł to 31 
października tego roku.

Po 29 września roz-
pocznie się budowa 
oświetlania ulicznego 

na ul. Stokowiec od ul. Poziomkowej.
Jacenty Kita

Most na Żeromskiego już niemal gotowy
Trwa rozbudowa mostu na ul. Żeromskiego w Suchedniowie. Pra-

ce rozpoczęły się w czerwcu br. Most jest przebudowywany od pod-
staw. Już odtworzono jego konstrukcję - wykonano zbrojenie płyty 
pomostu i zalano je betonem, wykonano także płytę pomostu, kapy 
chodnikowe, ułożono krawężniki kamienne. Trwają prace przy wy-
konaniu barieroporęczy, płyt wyjściowych oraz kładki dla pieszych. 

Koszt inwestycji, którą wykonuje kielecka firma FART Sp. z o.o. 

Są pieniądze na przebudowę oczyszczalni
Ponad 4,5 mln zł otrzyma 

Gmina Suchedniów na realiza-
cję projektu Przebudowa oczysz-
czalni ścieków w Suchedniowie 
w zakresie gospodarki osadowej. 
Środki zostały przyznane w ra-
mach Działania 4.3 Gospodar-
ka wodno-ściekowa (inwestycje 
z zakresu zagospodarowania 
osadów ściekowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie procesu unieszkodliwie-
nia, sterylizacji, granulacji i wykorzystania osadów uwodnionych 
z oczyszczalni ścieków z zastosowaniem metody stabilizacji osadów  
przy pomocy tlenków wapnia CaO. Przy wykorzystaniu tej metody 
powstające osady będą terminicznie przetwarzane i zestalane do po-
staci granulatu. Inwestycja ta przyczyni się do efektywnego zagospo-
darowania osadów ściekowych oraz obniżenia ich uciążliwego zapa-
chu.

Koszt całkowity wynosi 7.388.776,01 zł, w tym dofinansowanie 
z EFRR 4.517.829,54 zł, co stanowi 80%.

Paulina Pedryc
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Oddaj krew, wygraj nagrody!
Do końca września br. można oddawać krew w ramach trwają-

cego konkursu letniego dla krwiodawców. Organizatorem konkursu 
jest Skarżyski Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa przy współudziale m.in. gminy Suchedniów. 
Osoby, które oddadzą krew w czasie trwania akcji wezmą udział w lo-
sowaniu atrakcyjnych nagród. Jedną z nich funduje burmistrz Ceza-
ry Błach.

To już IX edycja konkursu, który co roku cieszy się dużą popu-
larnością. Celem akcji jest zwiększenie wśród mieszkańców powiatu 
skarżyskiego ilości osób oddających krew, a tym samym zapewnienie 
dostatecznej ilość krwi oraz leków krwiopochodnych dla chorych le-
czonych w szpitalach z terenu województwa świętokrzyskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do Skarżyskiego 
Oddziału Terenowego RCKiK, mieszczącego się w budynku admini-
stracji Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpital-
nej 1, tel. 41 252-45-21.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i oddawania krwi 
na potrzeby lecznicze chorych.

(jaki)

Filantrop ze Skarżyska pomaga w Suchedniowie

Zdzisław Latała, sędziwy, ale żwawy 83. latek ze Skarżyska-Ka-
miennej, od ponad 15. lat pomaga dzieciom i młodzieży z terenu po-
wiatu, w tym z gminy Suchedniów. W ostatnim czasie taka pomoc, 
w postaci nowych ubrań i odzieży, trafiła do SSP nr 3 i SSP w Osto-
jowie. W ubiegłych latach pomoc rozprowadzana była również m.in. 
przez gimnazjum czy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
–Wiem, co to znaczy bieda i niedostatek, bo sam jej doświadczyłem 
w młodości, gdy ojciec zginął w 1939 roku – mówi pan Zdzisław i do-
daje, że będzie pomagał, póki starczy mu sił.

Pomaga też młodzieży ze Skarżyska m.in. poprzez Caritas, księży 
z klasztorka, ośrodków specjalnych.

(jaki)

Suchedniowianie pielgrzymowali na Jasną Górę
6 sierpnia ze Skarżyska Kamiennej wyruszyli uczestnicy XXXVIII 

skarżyskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Około 250 pątników, po po-
konaniu 180 kilometrów trasy, na Jasną Górę weszło 13 sierpnia, po 
ośmiu dniach marszu. Liczną grupę stanowili pielgrzymi z Suche-
dniowa.

Miłosierni jak Ojciec - to temat rekolekcji w drodze, które pątnicy 
przeżywali podczas sierpniowej pielgrzymki. Temat ten harmonizuje 

z treścią Roku Miłosierdzia oraz z XXXI Światowymi Dniami Mło-
dzieży w Krakowie, a także narodowym dziękczynieniem za 1050. 
rocznicę Chrztu Polski. 

(jaki)
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Emeryci podsumowali projekt
29 sierpnia seniorzy zrzeszeni w Klubie Emeryta Kreatywni pod-

sumowali realizowany od 1 czerwca projekt Emerycie - trwaj w roz-
kwicie.

Krótkiego podsumowania dokonała liderka projektu Grażyna Ka-
bała, później przewodnicząca koła Danuta Rokita prezentacją multi-
medialną zobrazowała to, co udało się zrealizować przez trzy miesiące. 

Były to m.in. wyjazdy 
do teatru i filharmonii 
w Kielcach, zajęcia z ję-
zyka angielskiego, spa-
cery rekreacyjne z kij-
kami po Suchedniowie, 
ogniska integracyjne 
(więcej – obok).

-Projekt trwał przez 
trzy miesiące. Był to dla 
nas, seniorów, twórczy 
sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, ale również na naukę. 
Dziś w Klubie działa aktywnie 25. osób, ale w projekcie brało udział 
ich znacznie więcej – mówi Danuta Rokita. Faktycznie – na spotka-
nie podsumowujące przybyło ok. 35. mieszkańców miasta, a więc nie 
tylko Klubowiczów.

Na zakończenie spotkania liderkę projektu i prezes uhonorowa-
no kwiatami.

Zadanie możliwe było do zrealizowani dzięki pozyskaniu kwo-
ty 5000 złotych ze Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Nieocenioną pomoc 
w przygotowaniu wniosku okazała Karolina Gałczyńska-Szymczyk 
z magistratu, projekt koordynowały: Danuta Rokita, Maria Markie-
wicz, Grażyna Kabała i Krystyna Sasal, która zresztą jest autorką na-
zwy projektu.

Jacenty Kita

Po sesji rady powiatu
Burmistrz Cezary Błach 

uczestniczył w odbytej 30 
sierpnia sesji rady powia-
tu skarżyskiego. Wspólnie 
z przedstawicielami pozosta-
łych samorządów podzięko-
wali byłemu Komendantowi 
Powiatowemu Policji Piotro-
wi Zalewskiemu za niemal 
czteroletnią współpracę.

Piotr Zalewski, który został Komendantem Powiatowym Poli-
cji w Ostrowcu Świętokrzyskim, dziękując za współpracę stwierdził: 

-To zaszczyt i honor dla mnie, 
że przyszło mi pełnić tutaj 
służbę. Była to pierwsza jed-
nostka, której byłem kierow-
nikiem i to ona mnie ukształ-
towała. Swe doświadczenia 
wykorzystam w dalszej służ-
bie.

To nie jedyne podzięko-
wania, jakie miały miejsce 
na sesji. Tomasz Witkowski, 
pracownik starostwa powia-

towego, otrzymał od starosty Jerzego Żmijewskiego podziękowania 
i nagrodę w wysokości 1000 złotych za uratowanie dniu 24 lipca na 
zalewie w Jastrzębi tonącego człowieka.

Z kolei władze miasta Skarżysko-Kamienna okolicznościowy gra-
werton wręczyli staroście z okazji 50.lecia jego pracy zawodowej.

Jacenty Kita

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 
do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu  
programu współpracy Gminy Suchedniów z NGO

W dniu 6 października 2016 r. o godz. 18.00 w Suchedniowskim 
Ośrodku Kultury Kuźnica odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla 
lokalnych organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, a także 
nieformalnych grup inicjatywnych działających na terenie naszej gmi-
ny. Celem spotkania jest wypracowanie programu współpracy Gminy 
Suchedniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. 

W programie spotkania zaplanowano dwie prezentacje szkole-
niowo – informacyjne: 
•	 prezentację	na	temat	różnych	form	współpracy	NGO	z	Gminą	Su-

chedniów (wraz z podaniem przykładów i krótkim podsumowa-
niem roku 2016)

•	 prezentację	na	temat	nowych	(uproszczonych!)	wzorów	ofert	i	ra-
mowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 
Najważniejszy punkt programu spotkania stanowić będzie pre-

zentacja propozycji zadań, które planujecie Państwo do realizacji 
w roku 2017 na rzecz mieszkańców Gminy Suchedniów i dyskusja 
na ten temat (w tym także dyskusja na temat pomysłów związanych 
z uroczystością jubileuszu 55-lecia nadania praw miejskich, która  
przypada w lipcu 2017 r.). 

Dlatego zwracamy się z prośbą o przyniesienie na spotkanie wy-
pełnionych formularzy z listami planowanych na 2017 r. zadań. For-
mularz dostępny na stronie w www.suchedniow.pl w zakładce organi-
zacje pozarządowe - ogłoszenia. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie! 
Tylko z Państwa zaangażowaniem jest możliwe opracowanie pro-

gramu, który odpowiadać będzie oczekiwaniom i potrzebom Miesz-
kańców. 
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aktywni seniorzy

Lato suchedniowskich seniorów!
Tegoroczne lato przyniosło miłe niespodzianki. Klub Seniora 

Kreatywni zaproponował -  nie tylko członkom klubu - propozycje 
urozmaicenia wakacyjnego czasu. Stało się to dzięki dofinansowaniu 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy współdziałaniu ze Stowa-

rzyszeniem Integracja i Rozwój, ja-
kie otrzymaliśmy na projekt Eme-
rycie, trwaj w rozkwicie. 

Realizatorem przedsięwzięcia 
była grupa inicjatywna w składzie: 
Danuta Rokita, Grażyna Kaba-
ła, Maria Markiewicz i Krystyna 
Sasal. Zainspirowane, zmotywo-
wane i wspierane przez pracowni-
ków Wydziału Rozwoju i Strate-
gii w Urzędzie Miasta i Gminy już 
w lutym przystąpiłyśmy do opraco-
wania wniosku o dotację. Jako gru-
pa nieformalna otrzymaliśmy tak-
że pomoc ze strony Stowarzyszenia 

Kuźniczy Krąg, które było naszą organizacją wspierającą – zarówno 
formalnie (użyczając osobowości prawnej) jak i merytorycznie przez 
cały okres realizacji projektu.

Złożyliśmy go w kwietniu, a w maju okazało się, że nasz projekt 
przeszedł. Otrzymaliśmy 5 tys. zł. Musieliśmy je wykorzystać zgodnie 
z planem w ciągu 3 miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień). Wydaje nam 
się, że w ramach tych - w końcu skromnych - środków nasze propo-
zycje były ciekawe, różnorodne a w konsekwencji atrakcyjne. Zależało 
nam, by spotkały się z zainteresowaniem suchedniowskich seniorów.

Informacje o spotkaniach, wyjazdach zamieszczaliśmy na plaka-
tach i komunikatach  rozwieszanych w miejscach publicznych na te-
renie miasta, na stronach:  www.suchdniow.pl oraz www.naszsuche-
dniow.blogspot.com  a także w Gazecie Suchedniowskiej. 

Propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, listy chętnych 
szybko się zapełniały i czasem brakowało  - niestety -    miejsc. De-
cydowała, jak zwykle w takich sytuacjach, kolejność zgłoszeń. Trans-
port na wyjazdy do Kielc, Skarżyska i Starachowic zapewniła firma 
Dolbus Travel ze Skar-
żyska Kam. 

Co zdziałaliśmy? 
Co zobaczyliśmy? Co 
przeżyliśmy? Zgod-
nie z planem byliśmy 4 
razy w Kielcach: W Te-
atrze im. S. Żeromskie-
go obejrzeliśmy dramat 
autorstwa węgierskiego 
pisarza Gyorgy’a Spiro 
pt. Szalbierz. Jej bohate-
rem był twórca naszego 
teatru narodowego Wojciech Bogusławski. W  Filharmonii Święto-
krzyskiej im. Oskara Kolberga wysłuchaliśmy koncertu Nie tylko tan-
go w wykonaniu trio smyczkowego ALEGRIJA. W scenerii dziedzińca 
pod kopułą pogodnego przedwieczornego nieba słuchaliśmy znanych 
melodii filmowych i ognistych pieśni wenezuelskich w wykonaniu 
solistki Beatriz Blanco.  Wysłuchaliśmy prelekcji i obejrzeli zbiory 
Muzeum Narodowego w Kielcach, podziwialiśmy ogród renesanso-
wy i aleję sław.  W kinie Moskwa obejrzeliśmy japoński film Jak ojciec 
i syn. Film piękny. Refleksje i jego przesłanie wzruszały i pozostaną 
długo w naszej pamięci i sercach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki - spacery z kij-
kami (lub bez kijków). Odbywały się zgodnie z planem raz w miesią-
cu. W czerwcu odwiedziliśmy młyn na ul. Koszykowej. Przemarsz 

poprzedzony był 
filmem o zasadach 
nordic walking (wy-
świetlonym w bu-
dynku SOK Kuźni-
ca) oraz gimnastyką 
- rozgrzewką popro-
wadzoną fachowo 
i z humorem przez 
Zdzisława Włodar-
czyka.  W lipcu paliliśmy ognisko na Opalu. 

W sierpniu trasa wiodła nas ścieżką dydaktyczną Na Kruku i za-
kończyła się w Leśnej Klasie ogniskiem. Naszym przewodnikiem była 
Marta Ptak - pracownik Nadleśnictwa Suchedniów.

W każdym miesiącu wyjeżdżaliśmy także na pływalnię. 
W Skarżysku-Kam.(w czerwcu) zakosztowaliśmy gimnastyki w wo-
dzie. W Starachowicach (w lipcu i sierpniu) korzystaliśmy z różnych 
wodnych atrakcji.

W te wakacje mieliśmy także możliwość nauki języka angiel-
skiego. Zajęcia dla początkujących poprowadziła Barbara Dawido-
wicz - anglistka z liceum w Skarżysku-Kamiennej. Uczestnicy kursu 
twierdzą, że dzięki poznanemu słownictwu nie zagubią się już na lot-
nisku i poradzą sobie za granicą ze zdobywaniem informacji na ulicy 
i w sklepach.

W projekcie przewidzieliśmy również warsztaty fotograficzne. 
Odbyły się w sierpniu. Prowadził je nasz wyśmienity świętokrzyski 
fotografik, suchedniowianin Krzysztof Ptak.

Na koniec - 22 i 29 sierpnia chętni mogli uczestniczyć w warszta-

tach: Jak napisać dobry projekt?
Łącznie we wszystkich działaniach uczestniczyło 64. seniorów 

z Suchedniowa, w tym 20. członków Klubu.
Wszystkich, którzy uczestniczyli w proponowanych działaniach 

zaprosiliśmy na podsumowanie realizacji projektu Emerycie, trwaj 
w rozkwicie w dniu 29 sierpnia. Przybyłe osoby poprosiliśmy o wy-
pełnienie ankiety oceniającej realizację projektu. Podsumowania do-
konała liderka projektu - Grażyna Kabała, a przewodnicząca Klubu 
- Danuta Rokita przygotowała pokaz zdjęć, który prowokował do 
wspomnień, rozmów i marzeń o …… dalszym ciągu!  Kurs kompu-
terowy, wykłady o zdrowiu i dietetyce, wycieczki bliższe i dalsze, pla-
nów mamy wiele!  Bez pomocy ze strony władz lokalnych nam się nie 
uda. Czy Suchedniów - śladem innych miast w Polsce - może należeć 
do Miast Przyjaznych Seniorom?

Jeszcze raz pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do sprawnej realizacji projektu: pracownikom Wydziału 
Strategii i Rozwoju UMiG, Stowarzyszeniu Kuźniczy Krąg, dyrekcji 
i pracownikom Kuźnicy, Nadleśnictwu Suchedniów, Kołu Łowieckie-
mu oraz Zdzisławowi Włodarczykowi i Marcie Ptak.

Wszystkim - także tym, których nie wymieniliśmy - serdecznie 
dziękujemy w imieniu organizatorów, czyli Aktywnych Seniorek. 

Anna Pasek
Danuta Rokita
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„Narodowe Czytanie ‘2016”

Quo vadis Henryka Sienkiewi-
cza było lekturą Narodowego Czytania 
w 2016 roku. 

Akcja, która zapoczątkowana zosta-
ła przez Prezydenta RP w 2012 roku, bardzo dobrze przyjęła się także 
w Suchedniowie, dlatego po raz kolejny 3 września w Miejsko – Gmin-
nej Bibliotece Publicznej odbyło się wspólne czytanie.

Przybyłych – ponad 30. mieszkańców miasta i pracowników bi-

blioteki – powitała jej dy-
rektor Małgorzata Wi-
śniewska. Burmistrz 
Cezary Błach odczytał 
list od Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Czytanie, ale 
od… Pana Wołodyjowskie-
go, rozpoczęła poseł Maria 
Zuba, później kolejne oso-
by. Wśród osób, które włą-
czyły się w tę piękną akcję, byli (wg kolejności czytania): Ewa Kaniew-
ska, Andrzej Karpiński, Angelika Podkańska (SP Ostojów), Julia 
Skokowska i Olga Kuszewska (SP 3), Klaudia Michta i Anna Pater-
ka (ZSZ im. H. Sienkiewicza), Małgorzata Winkler, Karolina Gał-
czyńska-Szymczyk, Paweł Berliński, Wioletta Obara, Marcel Pod-
niesiński, Marta Świtek, Anna Sidelnikow (Gimnazjum), Beata Lis, 
Mariola Pasek, Mariusz Pasek, Anna Pasek, Teresa Bujnowska, Ja-

cek Odzimek, Barbara Soko-
łowska, Maria Markiewicz, 
Krystyna Sasal, Małgorza-
ta Łukasik, Mirosław Obara, 
Natalia Obara, Lidia Dudek, 
Kazimiera Lorenz, Małgorza-
ta Wiśniewska.

Po raz pierwszy, w 2012 r., 
czytano Pana Tadeusza Ada-

ma Mickiewicza, następnie 
w 2013 r. utwory Aleksan-
dra Fredry, rok później Try-
logię Henryka Sienkiewicza, 
w 2015 Lalkę Bolesława Prusa 
i w obecnie Quo vadis Henry-
ka Sienkiewicza. Akcja Naro-
dowe Czytanie organizowana 
jest przez Prezydenta RP od 

2012 r. i skierowana jest do lo-
kalnych społeczności.

Quo vadis to jedna z najbar-
dziej znanych na świecie pol-
skich powieści. Została wydana 
w blisko 60 krajach w ponad 50 
językach. Dzięki jej sukceso-
wi H. Sienkiewicz w 1905 roku 

otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości.
Jacenty Kita
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„Jarmark Suchedniowski” za nami
Kramy z rękodziełem artystycznym, stoiska z jadłem świętokrzy-

skim, konkursy dla dzieci, dmuchańce i występy artystyczne… Na 
scenie przed Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury Kuźnica 20 sierp-
nia odbyła się kolejna edycja plenerowej imprezy zatytułowanej Jar-

mark Suchedniowski połączonej z rozstrzygnięciem konkursu Kaszo-
mania.

Przybyłych powitał dyrektor Kuźnicy Andrzej Karpiński po 
czym oficjalnego 
otwarcia wydarze-
nia dokonał bur-
mistrz Cezary Błach,  
a w dalszej części 
prowadzenie przejął  
Zenon Juchniewicz.

Na scenie pre-
zentowały się zespo-
ły ludowe Skokotliwi 
z Mostek w towarzy-

stwie Kapeli Mostki, poloneza zatańczył Zespół Pieśni i Tańca Sorbin 
z gminy Bliżyn, wystąpili też Michniowianie. Zebrani słuchali również 
wokalistki Patrycji Zarychta, wieczorem zagrał zespół De Nuevo.

W trakcie festynu rozstrzygnięty został konkurs Kaszomania, któ-
rego celem była pro-
mocja potraw z ka-
szy oraz bogactwa 
walorów smako-
wych, zdrowotnych, 
estetycznych i wi-
zualnych lokalnych 
potraw. Zgłoszono 
do niego trzy potra-
wy. Jury w składzie: 
Andrzej Karpiń-
ski, Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Władysława Zbroja i Justyna  

Nowek zdecydo-
wało, że I miejsce 
przypadło piero-
gom z kaszą gry-
czaną i grzyba-
mi przygotowane 
przez KGW Mostki 
(nagrodą była mi-
krofalówka ufun-
dowana przez fir-
mę Teldom Piotra 
Karbownika), II 

miejsce gołąbki z kaszą i grzybami przygotowane przez Michniowian 
(200 zł). Nagrody 
wręczał burmistrz 
Suchedniowa Ceza-
ry Błach.

W przerwach 
między występa-
mi prowadzący im-
prezę Zenon Juch-
niewicz prowadził 
konkursy dla dzie-
ci, w których można 
było wygrać wiele 
nagród. Dorośli również mogli zdobyć nagrody, dla nich przygoto-

wano konkurs Przyroda Re-
gionu (nagrody ufundowało 
Nadleśnictwo Suchedniów).

Wieczorem zabawę po-
prowadził DJ Lopez.

Organizatorem impre-
zy był Suchedniowski Ośro-
dek Kultury Kuźnica w Su-
chedniowie.

Jacenty Kita
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Obraz wojny w zdjęciach „Fotografisty”
30 sierpnia w Ośrodku Kultu-

ry Chrześcijańskiej im. Jana Paw-
ła II w Suchedniowie można było 
obejrzeć premierowy w naszym 
mieście pokaz filmu Fotografista 
z reżyserii Sławomira Mazura. 
Film przedstawia sylwetkę Feliksa 
Konderki ps. Jerzy, który podczas 
II wojny światowej wykonał oko-
ło 1500 fotografii pokazujących 
codzienne życie oddziałów party-
zanckich Ponurego i Nurta. Ponad-
to autor zrobił około 500 zdjęć po-
kazujących życie świętokrzyskiej 
wsi podczas okupacji.

Film powstał z inicjatywy ku-
zyna Feliksa Konderki – Mariu-

sza Baran-Barań-
skiego, który ma 
prawa autorskie 
do zdjęć. Wysta-
wa po raz pierwszy 
była prezentowana 
15 maja ubiegłe-
go roku.

Przybyłych po-
witał Wielki Ry-

cerz Tadeusz Barański, modlitwę 
za tych, co oddali krew za Ojczyznę 
podczas II wojny, odmówił ks. Woj-
ciech Marchewka, o zbiorach mówił 
pan Mariusz. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz Cezary Błach, Tere-
sa Piwnik – bratanica Ponurego, kombatanci, dyrektorzy szkół i na-

uczyciele, członkowie 
Związku Harcer-
stwa Rzeczpospolitej, 
mieszkańcy miasta.

Za cenną inicjaty-
wę podziękował bur-
mistrz Cezary Błach, 
później obecni zwie-
dzali wystawę wy-
branych z ogromnego 

zbioru fotografii. Były 
na niej m.in. zdję-
cia z dostawy stenów 
dla partyzantów, któ-
re wykonane zostały 
w Suchedniowie.

Dodajmy, że na-
zwa filmu pochodzi od 
zawodu, który Feliks 

Konderko miał wpisany 
w auwaisie – niemieckim 
dowodzie osobistym.

Organizatorem spo-
tkania byli Rycerze Rady 
Kolumba nr 15299 w Su-
chedniowie.

Jacenty Kita

Zapraszamy na „Biesiadę Literacką”
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźni-

ca serdecznie zaprasza na Biesiadę Literac-
ką, która odbędzie się w dniu 21 październi-
ka. W ramach biesiady odbędzie się spotkanie 
z Piotrem Derlatką, autorem książki Zdra-
dziecka Osiecka.

Piotr Derlatka, rocznik 1978, absolwent 
filologii polskiej (specjalność: teatrologia) na 
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku obronił 
pracę doktorską Między poezją a piosenką. Poeci piosenki 1956-1989: 
Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Jonasz 
Kofta, a w 2012 roku Wydawnictwo Poznańskie opublikowało jego 
książkę pod tym tytułem. Współredaktor książki Agnieszka Osiecka 
o kobietach, mężczyznach i świecie (Poznań 2003). Na codzień – polo-
nista w jednej z poznańskich szkół średnich.
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Parafialny Festyn w Odrowążku z udziałem 
„Sokotliwych”

Mimo mało sprzyjającej początkowo pogody, kilkaset osób dosko-
nale bawiło się w niedzielę 6 sierpnia podczas V Festynu Rodzinnego 
zorganizowanego przez Parafię pw. Przemienienia Pańskiego w Od-
rowążku.

W części artystycznej scenę zdominowały zespoły ludowe: So-
bótka, Jaworzanki, Zespół Pieśni i Tańca Skokotliwi z Mostek w to-
warzystwie Kapeli Mostki, Kuźniczanki. Śpiewał również solista Wa-
cław Pejas. Najpierw razem, później osobno, koncertowały orkiestry 
– Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca oraz Parafialna Orkiestra Dęta 
Perły Wincentego pod batutą Izabeli Wojcierowskiej.

Występ naszego zespołu, wspólnie z Kapelą Mostki, prezentując 
układy taneczne oraz swój repertuar wokalno – muzyczny, spotkał się 
z żywą reakcją publiczności.

(jaki)

„Muzyczne Mostki” za nami
Od 8 do 10 sierpnia 

w Mostkach odbywały się 
warsztaty wokalno-mu-
zyczne pod hasłem Mu-
zyczne Mostki. Każdego 
dnia wieczorem odbywa-
ły się Jam Sesion, a fina-
łowy koncert uczestników 
warsztatów oraz prowa-

dzących je kadr miał 
miejsce w Hotelu Ma-
gnat 10 sierpnia. 

Przybyłych po-
witał Krzysztof 
Szczygieł, kierownik 
WDK Mostki, inicja-
tor warsztatów. –Te 
warsztaty odbyły się 
z inicjatywy i z inspi-
racji Patrycji Zarych-

ty. Te trzy dni to był dobry czas, spędzony w miłej, twórczej i kameral-
nej atmosferze – powiedział kierownik.

Patrycja Zarychta, prowadząca warsztaty wokalne, przedstawi-
ła pozostałą kadrę: Marka Pędziwiatra (klasa instrumentów klawi-
szowych), Pawła Rozma-
rynowskiego (klasa gitary 
basowej) i Marcina Raka 
(klasa perkusji). Ponadto 
– poza nimi – w koncercie 
finałowym zagrali Kuba 
Haba (perkusja) i Kamil 
Lewicki (klawisze). Wystą-
pili też niektórzy uczestni-
cy warsztatów: Alicja Czar-
nota, Julia Wiśnios, Magda Kuźdub.

- Gościnne, ciepłe 
przyjęcie, poczęstunki dla 
gości od gospodarzy Hote-
lu Magnat i bardzo wyso-
ki poziom prezentacji ar-
tystycznych uczestników, 
oprawiony znakomitym 
warsztatem wokalno-mu-
zycznym kadry pedago-

gicznej. Twórczy czas, kreatywnych i utalentowanych ludzi. A w arty-
stycznym deserze utwory z nowej płyty Patrycji Zarychty. To wszystko 
przy ciepłym odbiorze niezawodnej publiczności – tak wydarzenie 
podsumowuje Krzysztof Szczygieł zapowiadając kolejne warsztaty 
już zimą.

Jacenty Kita

Rozpoczęcie roku szkolnego w SSP 
w Ostojowie

1 września 2016r. społecz-
ność Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Ostojowie  roz-
poczęła rok szkolny mszą świę-
tą w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Alojzego Orione. 
Następnie w uroczystym po-
chodzie ze sztandarem ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice udali 

się przed szkołę. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewnia hymnu. Pani 
Magdalena Borowiec ciepło wszystkich przywitała po wakacjach, 
przedstawiła wychowawców klas i poszczególnych nauczycieli. Nie 
zapomniano o tym, że 1 września obchodzimy rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. W 1939r. wielu uczniów nie mogło się dalej uczyć, 
ponieważ zamknięto szkoły średnie i wyższe. Pozwolono jedynie pra-
cować szkołom powszechnym, w których nauczanie polskiego ograni-
czono do nauki czytania i pisania. Aby nie dopuścić do ograniczenia 
rozwoju umysłowego młodych Polaków, stworzono tajne nauczanie.  
Za udział w tak zwanych tajnych kompletach groziło więzienie i obóz 
koncentracyjny. Podczas uroczystości przypomniano, że Patronka Sa-
morządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie Wanda Łyczkowska na-
leżała do grona nauczycieli, którzy byli zaangażowani w tajne kom-
plety,  a w czerwcu w Suchedniowie odsłonięto pomnik Nauczycieli 
Tajnego Nauczania.
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Pożegnanie lata z karaoke
Suchedniowska 

Korporacja Samo-
rządowa im. Stani-
sława Staszica ostat-
niego dnia sierpnia 
na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
zorganizowała im-
prezę pod nazwą Po-
żegnanie lata z kara-
oke. 

Przybyłych powitał wiceprezes SKS-u Waldemar Krogulec, ca-
łość poprowadziła Katarzyna Połeć-Michta, a w zabawie udział wzię-
ło kilku wykonawców, grupa młodzieży z gimnazjum, spontanicz-

nie włączyły się dzieciaki 
oraz goście ze Śląska wy-
poczywający w ośrodku. 

Występy oceniało 
jury w składzie: Magda-
lena Piasta-Bolechow-
ska, Urszula Piasta-Ku-
szewska i Andrzej Janiec. 
Zdaniem jury najlep-
si wokaliści imprezy to 

Małgorzata Pasek i Da-
wid Majcherski, których 
uhonorowano nagrodami. 
Słodkości od dzierżawcy 
kawiarni na terenie ośrod-
ka otrzymały też wszystkie 
występujące dzieciaki.

Występy chętnych do 
zaprezentowania swych 
umiejętności wokalno –
muzycznych oglądali m.in. 
burmistrz Cezary Błach z małżonką, wiceprzewodniczący rady miej-
skiej Krzysztof Adamiec, mieszkańcy miasta i ośrodka. Wystąpili: 
Katarzyna Suska i Justyna Kopeć, Małgorzata Pasek, Jan Kawec-
ki, Dawid Majcherski, Jolanta Łutczyk, Marysia Bolechowska i Ha-

nia Szlufik, Wiktoria 
Żołądek i Monika Ko-
siarska, Lena Wąsow-
ska oraz grupa młodzie-
ży: Gabriela Synowiec, 
Ola Syzdół, Sebastian 
Dreszko i Kacper Gał-
czyński – fani zespo-
łu Dżem.

Jacenty Kita

Wycieczka do Chęcin na zakończenie 
wakacji

Ostatni dzień wakacji dzieci oraz młodzież ze świetlicy środowi-
skowej działającej przy CKI w Michniowie spędzili w Chęcinach.

Wycieczka ta składała się z dwóch części. Pierwszą z nich było 
zwiedzenie i poznanie historii Zamka Królewskiego w Chęcinach. To 
była wspaniała lekcja historii. Zamek ten powstał na przełomie XIII 
i XIV wieku z inicjatywy Wacława II. Warownia posiadała swoją wła-
sną kaplicę i skarbiec. Była obiektem wysokiej rangi oraz ośrodkiem 
życia politycznego. Zamek odegrał istotną rolę jako miejsce zgroma-
dzenia wojsk ziem małopolski i wielkopolski przed wyruszeniem na 
Bitwę pod Płowcami z Zakonem Krzyżackim.

Przekraczając z grupą bramę warowni poczuliśmy, jak przenosi-
my się w czasie. Załoga zamku powitała wszystkich w historycznych 
strojach, co wywarło na nas wielkie wrażenie. Wszyscy odwiedziliśmy 
loch, skarbiec, uczestniczyliśmy w pokazach rękodzieła, obejrzeliśmy 
galerię zdjęć, wystawę tarcz heraldycznych, broni średniowiecznej 

i zbroi rycerskich. Ponad-
to nauczyliśmy się śre-
dniowiecznego tańca. Naj-
większe wrażenie wywarła 
piękna i malownicza pano-
rama Gór Świętokrzyskich. 
Zamek ten kryje wiele ta-
jemnic z przeszłości, moc 
legend i niewyjaśnionych 
zjawisk. To miejsce warte 
odwiedzenia. 

Drugą częścią wycieczki było odwiedzenie Centrum Nauki Le-
onardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Obiekt ten prezentuje no-
woczesną naukę poprzez zabawę. Tematami wystaw m.in. były zdro-
wy organizm ludzki – jak prawidłowo funkcjonuje ludzkie ciało, które 
pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową. Program przed-
stawia 5 czynności życiowych – oddychanie, bicie serca, reakcje na 
bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie. Dzieci 
i młodzież miały możliwość przeprowadzić eksperymenty naukowe, 
pograć w inteligentne gry, które uczą zasad, równowagi, refleksu czy 
też myślenia.

Centrum Nauki Leonardo da Vinci łączy wiele dziedzin i daje 
wszystkim możliwość rozwoju. 

Wszyscy spędziliśmy miło czas. 
Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu Michniów 

miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży realizowanym po raz ko-
lejny przez Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg, działające przy SOK Kuź-
nica w Suchedniowie. Dodajmy, że dzieci 11 sierpnia były również na 
wycieczce w Krajnie.

Sylwia Garbala
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Najlepszą zupę rybną wykonali „Michniowianie”
Stowarzyszenie Wilków - Nasz Dom w Wilkowie zorganizowało 

już V Festiwal Zupy Rybnej Złota Rybka.
Podczas, gdy drużyny gotowały zupę rybną, na scenie publiczność 

zabawiały zespoły ludowe. Wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Wilkowia-
nie, Śwarne Kakonianki, Michniowianie, Dąbrowianki, Zespół Pieśni 
i Tańca Leśnianie, a także Stowarzyszenia Wzdolskie Kołowrotki, Dą-
browa, zespół śpiewaczy Wolanie spod Łysicy oraz Furmani.

Kapryśna pogoda nie-
co utrudniła dobrą zaba-
wę krótkotrwałą ulewą, za-
równo gotującym zupę na 
konkurs, jak i samym orga-
nizatorom oraz publiczno-
ści, jednak nie wystraszyła 
uczestników Festiwalu cał-
kowicie. 

W tym roku osiem dru-
żyn walczyło o miano Naj-
lepszej Zupy Rybnej. Jury 
oceniało smak potrawy, 
oryginalność, łatwość przy-
rządzenia, wygląd potrawy 
oraz ogólne wrażenia. Każ-
dy z jurorów mógł maksy-
malnie dać 5 punktów w po-

szczególnej kategorii. 

Miło nam poinformować, że tytuł Najlepszej Zupy Rybnej zdoby-
ły Michniowianki.

Gratulujemy!
(jaki)

PS
A oto przepis: Gotujemy wywar z ryby i z warzyw. Dodajemy pa-

prykę z przyprawami wedle uznania. A sekret najsmaczniejszej zupy 
tkwi w smażonych na masełku klopsikach z ryby. Do zupy warto do-
dać lane kluseczki i zasmażkę z mąki. Na koniec dodajemy natkę pie-
truszki do smaku. 

Międzynarodowy Dzień Kropki w Ostojowie
Kropka -niewielki znak 

postawiony na kartce czyste-
go papieru stał się motywem 
przewodnim obchodzonego 
15 września na całym świecie 
Dnia Kropki. 

Już po raz drugi do ak-
cji dołączyli uczniowie SSP 
w Ostojowie. Poznali histo-
rię i ideę tego dnia na podsta-
wie książki Petera Reynold-
sa The Dot. Niewielki znak, 
który w wielu dziedzinach 
nauki i sztuki ma wiele zna-
czeń, przyczynił się do zorga-

nizowania wielkiej światowej akcji promującej kreatywność, odwagę 
i zabawę. Elementem stroju naszych uczniów tego dnia były kropki. 
Dzieci w radosnym nastroju zaangażowały się do szeregu wspólnych 
działań promujących talent: przed budynkiem szkoły kropkami wy-
pełniły kontur sowy, czyli logo naszej szkoły; szukały kropek i zna-
czenia tego znaku na lekcji języka polskiego, matematyki, przyrody, 
plastyki, muzyki; rozwiązywały kropkowe łamigłówki; rozmawiały 
o swoich zdolnościach i zainteresowaniach. Tłem działań były piosen-
ki o kropce. Na zakończenie każdy uczeń zilustrował swój talent (na 
pewno jeden z wielu) na kartce w kształcie koła. Z tych rysunków uło-
żyliśmy drzewo zdolności zdobiące wnętrze szkoły. Przypomina ono 
o wielkim potencjale zdolności dzieci, który codziennie odkrywamy 
i rozwijamy.
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ENGLISH ?  WHY NOT.
Czy znacie piosenkę Adele “Hello”? Yes, you do.
Hello, it’s me Cześć, to ja
...................... …………..
Hello, can you hear me? Halo, czy mnie słyszysz?
........................................  …………………………
Hello, how are you? Cześć, jak się masz?
…………………..... ……………………

Być może wybieracie się na wakacje za granicę, a może odwie-
dzacie kogoś z rodziny kto mieszka poza Polską? Zwykle w podróży 
przydają się różne zwroty i słówka, których uczyliście się w szkole, ale 
z czasem gdzieś umknęły. Może czas odświeżyć pamięć?

Hello albo Hi - cześć - to zwrot jakiego używa się na powitanie 
osoby, którą już znamy. Zwykle na powitanie usłyszymy cały zwrot:

Hello, how are you?  - Cześć, jak się masz?
Jest to zwrot grzecznościowy i osoba pozdrawiająca nas wcale nie 

ma ochoty usłyszeć co nam się wczoraj przydarzyło, co było na obiad, 
albo jaki film oglądaliśmy. Zwykle odpowiadamy:

I’m OK, thank you – W porządku, dziękuję.
I’m fine, thank you. – Mam się świetnie, dziękuję.
I’m not too bad, thank you  - Nieźle, dziękuję.
Uprzejmość wymaga, aby zapytać:
And you? 
How about you?       -  A co u Ciebie?
What about you?
Zwróćcie uwagę, że słowo dziękuję pojawia się tutaj często. Ludzie 

zwykle są bardzo życzliwi i kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, 
albo ktoś zauważy, że jesteś zagubiony - to możesz usłyszeć:

Hello, how can I help you?  - Cześć, jak mogę ci pomóc?
Mnie się to właśnie przytrafiło, gdy byłam zagranicą. Na wąskiej 

drewnianej kładce wypadły mi z ręki kluczyki od samochodu, prze-
leciały przez szczelinę w deskach i wylądowały gdzieś w chwastach. 
Schyliłam się więc i zaczęłam wypatrywać, gdzie te kluczyki się po-
działy. Wyobraźcie sobie moje zaskoczenie kiedy  usłyszałam: 

„Hi, how can I help you” zamiast „Niech się pani przesunie, bo 
tarasuje pani drogę”.

Kiedy chcemy przedstawić sobie nawzajem nieznajome osoby, 
używamy konstrukcji:

This is ...
Joan, this is Steve. – Joanno to jest Steve.
albo
I’d like you to meet Steve. Chciałbym, abyś poznała Steve’a.
W sytuacji bardziej formalnej powiemy:

Steve,  let me introduce you to 
Joan - Steve pozwól, że cię przedsta-
wię Joannie

W odpowiedzi usłyszymy:
Pleased to meet you. 
albo Miło cię poznać
Nice to meet you.
Na pożegnanie powiemy zwykle:
Bye - Cześć
See you - Do zobaczenia
Take care – Trzymaj się

A teraz coś dla maturzystów i nie tylko. Co oznacza idiom  gol-
den hello?     

Wśród osób, które nadeślą poprawne rozwiązania rozlosujemy na-
grodę - niespodziankę. Poprawne odpowiedzi proszę wysyłać  pod ad-
resem  MargaretTeacher11@gmail.com.

Ponieważ motywem przewodnim  tego artykułu jest słowo hello - 
więc jeszcze jedna ciekawostka.                 

World  Hello Day to Światowy Dzień Życzliwości, który obcho-
dzony jest 21 listopada przez ludzi w 180 krajach. Dzień ten zaczęto 
celebrować w odpowiedzi na konflikt, który wybuchł jesienią w 1973r. 
pomiędzy Egiptem a Izraelem. 31 laureatów Pokojowej Nagrody Nobla 
popiera ten dzień - dostrzegając jak dużą wartością jest komunikacja 
między ludźmi  i pokój na świecie. A zwykli ludzie są w tym dniu dla 
siebie bardziej życzliwi, nawiązują dawno zerwane kontakty, uśmie-
chają się. Prawda, że optymistyczne?

Nie mogę odmówić sobie przyjemności, by nie wspomnieć o jesz-
cze jednej piosence zatytułowanej „Hello”, której wykonawcą jest Lio-
nel Richie. Podaję link do koncertu w Paryżu. Obejrzyjcie koniecznie.

https://www.youtube.com/watch?v=TdSn-BwGeEU
Mimo, że utwór ten powstał dawno temu, w 1984 roku, jest prze-

piękny i nadal wzrusza.
W następnym odcinku zwroty przydatne podczas podróży samo-

lotem.

Hello, how are you? I’d like you to meet Steve
I’m OK, thank you. Steve, let me introduce you to Joan.
I’m fine, thank you. Pleased to meet you.
I’m not too bad, thank you Nice to meet you.
And you? Bye  
How about you? See you                            
What about you? Take care
Hi, how can I help you? Golden hello
Joan, This is Steve.

See you soon and thank you for your attention.

II edycja „Tolarii” w „Kużnicy”
66. osób, w tym niemal połowa z Suchedniowa i Skarżyska-Ka-

miennej w dniach 10-11 września wzięło udział w Tolarii, imprezie 
miłośników gry Magic the Gathering.

-Jako, że były to preeliminacje do Mistrzostw Świata w Dublinie, 
w Suchedniowie gościliśmy zawodników m.in. z Rzeszowa, Świdni-

ka, Lublina, Bydgoszczy, Kra-
kowa, Warszawy, Mielca. Grę 
kontynuowaliśmy całą noc 
z soboty na niedzielę, po trzech 
godzinach snu, znów zasiedli-
śmy do gry. Wyłoniono 8 osób 
na dalsze eliminacje, niestety 
zabrakło wśród nich miesz-

kańców naszego powiatu – mówi 
Michał Pajek, prezes Stowarysze-
nia Tygiel, które było głównym or-
ganizatorem wydarzenia. 

Drugi z koordynatorów impre-
zy – Michał Obara – wyjaśnia, iż 
jest to najstarsza karciana gra ko-
lekcjonerka, jako że można zarów-
no grać, jak i zbierać karty. –Po-
wstała ona ponad 20. lat temu w USA, do Polski dotarła w 1996 roku 
a do Suchedniowa – za pośrednictwem naszych przyjaciół z Opola – 
w roku 2001. Jako pierwszy grałem ja oraz Radosław Bilski.

Obecnie w powiecie skarżyskim w MtG gra około 80 osób. Re-
gularne spotkania odbywają się w MCK w Skarżysku-Kamiennej raz 
w tygodniu.

(jaki)
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Wakacje TPD 2016
Za nami kolejna już wakacyjna przygoda z TPD. Od 18 lipca do 

31 sierpnia 2016 r. dzieci z terenu miasta i gminy Suchedniów mogły 
wspaniale spędzić czas dzięki przygotowanym specjalnie dla nich wa-
kacyjnym atrakcjom w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym TPD 
przy ul. Sportowej 1. 

Każdego dnia wychowankowie uczestniczyli w różnorodnych 
grach i zabawach grupowych oraz zajęciach tematycznych: integracyj-
nych, kulinarnych, sportowych, relaksacyjnych i wielu innych. Wszy-
scy z ochotą przystępowali do proponowanych aktywności i tak na 
przykład w czasie warsztatów kulinarnych powstawały przepyszne 

ślimaczki kokosowe, rogaliki z owocowym nadzieniem, czy chrupią-
ce gofry i kolorowe desery, zajęcia plastyczne służyły rozwijaniu wy-
obraźni, która pozwalała na tworzenie niezwykle ciekawych i orygi-
nalnych prac, a na zajęciach sportowych każdy mógł dać upust swojej 
energii podczas gry w piłkę, w siatkówkę, zabaw na hali sportowej, czy 
podczas zawodów drużynowych. 

Wakacje w  TPD to oczywiście nie tylko zajęcia na terenie Ogni-
ska, ale i poza nim. W tym roku uczestnicy mogli pojechać na wy-
cieczkę do Centrum Geoedukacji w Kielcach, gdzie poznali sekrety 
skrywane przez naszą Ziemię oraz odbyli podróż kapsułą 5D do jej 
wnętrza. Wyczekiwaną atrakcją był również wyjazd na basen Perła 
do Nowin, gdzie wszyscy oddali się wodnym szaleństwom na rurach 
i zjeżdżalniach. Ponadto dzieci z TPD często wychodziły do suche-
dniowskiego OSiRu, na place zabaw, czy na piesze wycieczki, między 
innymi do Burzącego Stoku. 

Hasłem przewodnim tegorocznych wakacji Oddziału Miejskie-
go TPD był tytuł konkursu organizowanego przez WORD Pomóżmy 
dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje, w którym stowarzyszenie bierze 
udział. Celem konkursu jest promocja efektywnych i bezpiecznych 
form spędzania wolnego czasu przez dzieci, a TPD bezpieczeństwo 

dzieci i efektywność podejmo-
wanych działań zawsze stawia na 
pierwszym miejscu. Dzieci ko-
rzystając z różnorodnych atrak-
cji, takich jak place zabaw, siłow-
nia zewnętrzna na OSiR, czy basen 
Perła, zapoznawali się z regula-
minem korzystania z powyższych 
miejsc, co jeszcze bardziej zwięk-
szało ich bezpieczeństwo w czasie 
zabawy. W realizacji projektu TPD 
pomagali także policjanci oraz strażacy, którzy opowiedzieli dzieciom 
o zasadach bezpieczeństwa na drodze, w podróży samochodem, w le-
sie i innych miejscach oraz o istniejących tam zagrożeniach. 

O bezpieczeństwie nad wodą opowiedział dzieciom nasz miejsco-
wy ratownik, a koordynator kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd 
zapoznał uczestników z zasadami przechodzenia przez przejazdy ko-

lejowe i zachowania się w pobli-
żu torów. O zasadach udzielania 
pierwszej pomocy opowiedzia-
ła dzieciom pani pielęgniarka 
z przychodni Promyk. Jest to już 
drugi udział TPD w  konkursie 
organizowanym przez WORD. 
Pierwszy udział stowarzyszenia 
zakończył się sukcesem poprzez 
zdobycie pierwszej nagrody za 

zrealizowane wakacyjne działania.
Zakończeniem i zarazem podsumowaniem wakacji  był piknik ro-

dzinny dla dzieci i ich bliskich, podczas którego zostały wręczone na-
grody dla najbardziej aktywnych uczestników, a także zorganizowane 
zostały różnorodne gry i zaba-
wy. Każdy mógł także skoszto-
wać pysznej kiełbaski z grilla 
oraz przygotowanych słodko-
ści. Teraz pozostaje tylko cze-
kać na następne wakacje, które 
już (dopiero) za rok.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do odwie-
dzania profilu TPD Suched-
niów na Facebooku, gdzie na 
bieżąco umieszczane są relacje z podejmowanych działań.

Julita Kabała

Bez ludzkiej pamięci
nie istnieje przeszłość
  Longin Jan Okoń

Odsłonięcie Pomnika, poświęconego Nauczycielom Tajnego 
Nauczania w Suchedniowie, jest ważnym wydarzeniem dla miesz-
kańców tego miasteczka. Jest dowodem pamięci i hołdu dla nauczy-
cieli, którzy w okresie okupacji hitlerowskiej, w warunkach repre-
sji i terroru, krzewili polską mowę i wypełniali swoje pedagogiczne 
obowiązki, płacąc za to często cenę najwyższą.

W imieniu Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP dziękuje-
my działaczom Związku z terenu Suchedniowa za piękną inicjatywę 
o współpracę z innymi organizacjami oraz Samorządem na rzecz 
realizacji tego dzieła.

Stanisław Fidos – wiceprezes ZOŚ ZNP
Marianna Szymiewicz – przewodnicząca Okręgowej Sekcji 

Emerytów i Rencistów ZNP
Ryszard Zieliński – były prezes ZO ZNP w Kielcach
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Powiatowy Marszobieg Jesienny z udziałem 
ponad 200. osób

Ponad 200 osób wyru-
szyło w sobotę 27 sierpnia 
z Wielkiej Wsi, aby uczest-
niczyć w kolejnej edycji  
Powiatowego Marszobie-
gu Jesiennego.

Po przebyciu około 
8. kilometrowej trasy tuż 
przed południem pierw-

si uczestnicy marszo-
biegu dotarli nad za-
lew w Mostkach, gdzie 
w tawernie U Irka odby-
ło się jego zakończenie 
i podsumowanie. Wśród 
marszowiczów był m.in. 
starosta skarżyski Jerzy 
Żmijewski, a przybywa-
jących nad zalew witała 
członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Na miejscu cze-
kał już grill, prze-
prowadzono kon-
kursy i zabawy dla 
dzieci i dorosłych, 
wystąpiły Perły 
z lamusa pod kie-
runkiem Anny 
Tchórzewskiej. 
Zespół wystąpił 
w składzie: Da-
nuta Głogowska, 

Anna Siemiączko, Janina Łyżwa, Bożenna Fijałkowska, Bożenna 
Winiarska-Kasprzyk, 
Halina Nowak, Józef 
Łyżwa, Mieczysław 
Siemiączko i Mieczy-
sław Pardela.

Piękna, wręcz 
upalna pogoda, do-
starczyły uczestnikom 
marszobiegu niezapo-
mnianych wrażeń.

Jacenty Kita

Całonocna jazda na rowerze
Mazovia 24 to dość nietypowy wyścig, w którym udział wzięli 

członkowie Suchedniow-
skiego Stowarzyszenia 
Cyklistów w składzie: To-
masz Kutwin, Dariusz 
Barański, Marcin Ba-
nasik i Michał Gałczyń-
ski. Jedyny taki w Polsce, 
gdzie rywalizacja na trasie 
mtb trwa 24 godziny. For-
muła zawodów zakłada, iż 
zwycięzcą jest zawodnik 
lub drużyna, która w czasie 24h pokona jak największą liczbę okrą-
żeń po wyznaczonej trasie.  

Start ulokowano w Kaniowie. Jedna pętla na trasie liczyła 15,5 
km, przy 190 metrach przewyższenia.  Jest to pierwszy maraton tego 
typu, w którym udział wzięli członkowie suchedniowskiego stowa-
rzyszenia. Start zawodów wyznaczono na godzinę 12:00 w sobotę. 
Zawodnicy SSC wybrali formułę 24h Quatro zakładając, że każdy 
z nich jedzie po jednym okrążeniu w określonej kolejności. Już na po-
czątku wśród uczestników zdarzyło się kilka upadków, jeden z nich 
niestety kończy się otwartym złamaniem ręki. Czas mija, a według 
pierwszych danych drużyna SSC Suchedniów zajmuje drugie miejsce 
pomiędzy Best Team (Litwa) a MTB1.RU(Włochy/Rosja). Po zmro-
ku trasę rozświetlają migające między drzewami światła. Jest zim-
no, panuje spora wilgoć. Noc spowalnia zawodników, wszyscy jadą 
ostrożniej, zmęczenie wzrasta z każdym przejechanym kilometrem. 
Przed piątą zaczyna się rozjaśniać. Rywalizacja trwa nadal. Na szczę-
ście pogoda dopisuje. Układ tabeli z wynikami utrzymuje się, Best 
Team jest zdecydowanym liderem, lecz z każdą chwilą różnica mię-
dzy MTB1.Ru a SSC niestety wyraźnie maleje. Po 23 godzinach jazdy 
sytuacja z klasyfikacją nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Rusza ostatnia 
zmiana, w której startuje suchedniowianin - Dariusz Barański jadąc 
ramię w ramię z zawodnikiem z Rosji. Pomimo zmęczenia emocje 
sięgają zenitu. Za zawodnikami wyrusza motocykl z GPS. Na me-
cie kibice nerwowo śledzą przemieszczające się położenie zawodni-
ków. Pojawiają się pytania, czy zdążą dojechać przed zamknięciem 
trasy. Nagle między drzewami pojawia się żółto niebieska koszulka 
Daiusza Barańskiego... Wtedy wszystko jest już jasne i nic nie jest 
w stanie odebrać zawodnikom z Suchedniowa drugiego miejsca. Po 
24 godzinach jazdy różnica między drugim a trzecim miejscem wy-
nosi zaledwie 48 sekund. SSC kończy rywalizację przejeżdżając łącz-
nie 37 okrążeń (574km) w czasie 23:58:37. Dodatkowo Marcin Bana-
sik z SSC uzyskuje drugi najszybszy czas okrążenia w ciągu całego 
czasu trwania zawodów.

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
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Pobiegli dla Bartka podczas „Pucharu Kruka”
Bardzo liczna grupa biegaczy z charakterystycznymi koszulka-

mi Biegnę, żeby Bartek mógł biegać wystartowała podczas tegorocznej 
edycji Biegu o Puchar Kruka.

Przypomnijmy, że biegają oni i zbierają pieniądze dla Bartka 
Orzechowskiego. Bartek to młody, przyszły biegacz, który urodził 
się bez lewej stopy i właśnie dzień jego urodzin stał się początkiem 

fantastycznej przygody wielu osób. Zaczął jego ojciec Damian, stwo-
rzył własnoręcznie koszulkę z napisem Biegnę, żeby Bartek mógł bie-

r e k r e ac ja  -  r e k l a M a

e-mail: alnawi@poczta.onet.pl, jacenty.kita@wp.pl Nakład: 550 egz.

Zagrali dla Zbyszka
W dniu 27 sierpnia, już po 

raz piąty, na osiedlu Watykan, 
odbyła się plenerowa impreza 
pod nazwą Wszyscy gramy ku pa-
mięci Zbyszka M.

Zbyszek Marzec był osobą 
aktywną społecznie, angażującą 
się w suchedniowski sport, łucznictwo i siatkówkę, swoją pasją zara-
żał innych, w okresie letnim nie było dnia, aby nie zagrać w siatków-
kę na osiedlowym placu zabaw. Mecze organizował Zbyszek, grający 
zawsze na boso w czerwonych spodenkach.

Po śmierci stało się tradycją, że w ostatnią sobotę sierpnia, sąsie-
dzi i przyjaciele Zbyszka wspominają Jego osobę przez wspólne ode-
granie kilku setów w siatkówkę oraz spędzenie czasu przy ognisku. 
Gra zawodników amatorów była zacięta, ale przede wszystkim liczyła 
się dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. 

Dla wszystkich grających zapewnione były nagrody, szczególnie 
wyróżnieni zostali Ci, którzy ubrali czerwone spodenki, propagując 
styl Zbyszka.

Łukasz Gałczyński

gać i po wielu miesiącach ciężkiej pracy przebiegł swój pierwszy ma-
raton. Dołączały do niego kolejne osoby, a na chwilę obecną wielka 
Bartkowa Rodzina liczy już ponad 1000 osób, a koszulki mocy z ma-
gicznym napisem Biegnę, żeby Bartek mógł biegać widoczne są na pra-
wie wszystkich biegach w Polsce i na wielu w Europie. 

(jaki)

Kolejny bankomat w mieście
Bank Spółdzielczy w Su-

chedniowie uprzejmie in-
formuje, że  uruchomiony 
został kolejny bankomat 
w Suchedniowie, przy ul. 
Zagórskiej 1 (sklep Tesco).

Dodajmy, że to już 
czwarty bankomat BS w Su-
chedniowie – są one w bu-
dynku banku, przy sklepie 
Biedronka oraz przy pawi-
lonach handlowych na osie-
dlu Bugaj.
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