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* czekają nas duże utrudnienia w ruchu,
* gmina pozyskała kolejne laptopy dla uczniów,
* o gminnych inwestycjach,
* Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości dobrze 

służy naszym firmom,
* w gminie są realizowane ciekawe projekty,
* seniorzy aktywni mimo pandemii,
* VIII Turniej Tenisa Stołowego im. Jana Pawła II,
* udane połowy na suchedniowskim zalewie.
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Burmistrz z absolutorium
Spośród 13. radnych obecnych na sesji rady miej-

skiej  w dniu 9 lipca, 12. opowiedziało się za udziele-
niem absolutorium burmistrzowi Cezaremu Błacho-
wi z wykonania budżetu za 2019 rok. Jeden radny był 
przeciw. Dochody gminy zostały zrealizowane w wy-
sokości 42.664.951,38 zł tj. 95,7% dochodów planowa-
nych, a wydatki w wysokości 42.458.977,67 zł, tj. 94,7% 
planu. Na inwestycje wydatkowana została kwota oko-
ło 4 mln zł. 

Czytaj na str. 4-5

I plener malarski „Świętokrzyski 
krajobraz w paski”

W sobotę 4 lipca w gospodarstwie agroturystycz-
nym Green Vit Sylwii El - Dursi w Mostkach zakończył 
się  I plener malarski, który trwał od 29 czerwca pod 
okiem suchedniowskiego artysty – malarza Jarosława  
Jędrzejskiego.

Czytaj na str. 11

77. rocznica pacy-
fikacji Michniowa

Mimo, że w tym roku z uwa-
gi na pandemię uroczystości 
upamiętniające 77. rocznicę 
pacyfikacji Michniowa mia-
ły ograniczony charakter, to 

i tak zgromadziły bardzo 
duża liczbę uczestników, 
przede wszystkim miesz-
kańców tragicznie do-
świadczonej wsi, jednej 
z 817. spacyfikowanych 
w latach II wojny świa-
towej.

Czytaj na str. 2

Hala sportowa już gotowa

Choć na jej oficjalne otwarcie poczekamy do 1 września, to już dziś hala sportowa przy 
suchedniowskiej Jedynce jest już niemal gotowa na przyjęcie pierwszych uczniów na za-
jęciach. -8 lipca rozpoczęliśmy procedurę końcowego odbioru technicznego hali – mówi 
burmistrz Cezary Błach.

Czytaj na str. 20
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Wydarzenia

77. rocznica pacyfikacji Michniowa
Mimo, że w tym roku z uwagi na pandemię 

uroczystości upamiętniające 77. rocznicę pacy-
fikacji Michniowa miały ograniczony charakter, 
to i tak zgromadziły bardzo duża liczbę uczest-
ników, przede wszystkim mieszkańców tragicz-
nie doświadczonej wsi, jednej z 817. spacyfiko-
wanych w latach II wojny światowej.

Był tylko jeden poczet sztandarowy – suche-
dniowskich kombatantów, nie było przemó-
wień, ani części artystycznej. 

Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław 
Picheta, a wzięli w niej udział m.in. Zbi-
gniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, 
Andrzej Bętkowski Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, posłowie Agata Woj-
tyszek i Krzysztof Lipiec, dyrektor Muzeum 
Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora. Samorząd Su-
chedniowa, który po nabożeństwie złożył pod 

pomnikiem wiązankę kwiatów, reprezento-
wali burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, 
Krzysztof Adamiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suchedniowie oraz wiceprzewodni-
cząca rady Małgorzata Kuszewska.

Przed Domem Pamięci została wyekspo-
nowana wystawa planszowa dr Katarzyny  
Jedynak, kierownika Działu Edukacji Martyro-
logicznej w Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie pt. Pamiętam ten straszny 
dzień. Niemieckie represje na wsi polskiej w la-
tach 1939- 1940. – Wystawa ma na celu przybli-
żyć odbiorcom tragiczne wydarzenia, które miały 
miejsce na polskiej wsi w pierwszych miesiącach 

obecności Niemców w Polsce i były nierozerwal-
nie związane z walką niemieckiej armii z żoł-
nierzami Wojska Polskiego. Zdarzenia te zostały 
okupione kilkunastoma tysiącami ofiar, zamor-
dowanych w trakcie ponad 700. akcji skierowa-
nych przeciwko polskiej ludności cywilnej – mówi 
Katarzyna Jedynak.

Działania realizowane w celu upamiętnienia 
77. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów oraz Dnia 
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej uzyskały Pa-
tronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerami w przygo-
towaniu wydarzeń upamiętniających rocznicę 

były Urząd Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej 
Delegatura w Kielcach. Jest ono elementem za-

dania pt. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie – Symbol bestialstwa niemieckich 
pacyfikacji na narodzie polskim, które uzyskało 
dofinansowanie w ramach programów Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czasie II wojny światowej Niemcy spacy-
fikowali co najmniej 817 polskich wsi. Symbo-
lem walki i męczeństwa społeczności polskich 
wsi jest Michniów, który za pomoc niesioną 
partyzantom został spalony, a jego mieszkańcy 
w okrutny sposób wymordowani 12 i 13 lipca 
1943 r. Najmłodsza ofiara pacyfikacji Stefanek 
Dąbrowa miał zaledwie 8 dni. 

Dla ocalenia od zapomnienia ofiar i upamięt-
nienia zasług polskiej wsi w walce z okupanta-
mi, jej patriotycznej postawy i okrutnych cier-
pień w czasie II wojny światowej, w dniu 13 
października 2017 r. Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej ustanowił nowe święto państwowe 
– Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Świę-
to jest obchodzone 12 lipca, w rocznicę pierw-
szego dnia pacyfikacji Michniowa oraz apo-
geum mordów na Kresach Wschodnich.

Jacenty Kita
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W Suchedniowie powstał Punkt 
Informacyjny

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Gminą Suchedniów, reprezentowany przez bur-
mistrza Cezarego Błacha a Funduszem Po-
życzkowym Województwa Świętokrzyskiego 
reprezentowanym przez prezes Justynę Ha-
remza, w Urzędzie Miasta i Gminy w Suche-
dniowie utworzony został Punkt Informacyjny 
Funduszu Pożyczkowego Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

Fundusz ten swoją ofertę pożyczek kieruje do 
firm z sektora mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw, w tym podmiotów nowopowsta-
łych z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Szczegółowe informacje na temat pożyczek:  
https://fpws.eu/

Kolejne laptopy trafiły do uczniów
Gmina Suchedniów pozyskała środki na za-

kup kolejnych 21 laptopów dla szkół podstawo-
wych w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 
I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu dzia-
łania  1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego in-
ternetu o wysokich przepustowościach dotycząca 
realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szko-
ła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
Łącznie w obu naborach na zakup 42. laptopów 
pozyskano 114.999,34 zł.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  
3 lipca 2020 roku zmarł, przeżywszy lat 64

 
ŚP. Andrzej Sufin  
Rodzinie i bliskim,

w imieniu Rady Miejskiej, Burmistrza 
oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy  

w Suchedniowie
przekazujemy wyrazy współczucia

Szykują się duże utrudnienia w ruchu drogowym
W najbliższych tygodniach czekają nas spore 

utrudnienia w ruchu drogowym.
Pierwsze z nich wynika z faktu, że wykona-

nie kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców 
i Krótkiej oraz konieczność odprowadzenia 
wody do zalewu zmusza wykonawcę do za-

mknięcia na okres około 2 tygodniu ul. Bodzen-
tyńskiej w okolicach mostu.

Niedługo też rozpocznie się budowa ronda na 
wysokości Tesco, w związku z czym ruch do Su-

chedniowa będzie wymagał zjazdu na starą sió-
demkę w Występie od strony Kielc oraz w Skar-
żysku-Kamiennej od strony Warszawy. Ruch 
będzie się odbywał wg oznakowania w terenie. 
–Bardzo proszę mieszkańców o cierpliwość i wy-
rozumiałość, ale są to bardzo ważne inwestycje 
dla miasta i mieszkańców – apeluje burmistrz 
Cezary Błach.

(jaki)

Ostatnie pożegnanie druha Andrzeja Sufina
We wtorek 7 lipca odbyły się uroczystości 

pogrzebowe Ś.P. Andrzeja Sufina – Naczelnika 
OSP Suchedniów. Nabożeństwo pogrzebowe 

odprawił ks. dr Jerzy Karbownik, powiatowy 
kapelan strażaków w koncelebrze z ks. Wojcie-
chem Marchewką. 

W ostatnim pożegnaniu druha Andrzeja Su-
fina uczestniczyły poczty sztandarowe Gmi-
ny Suchedniów oraz jednostek OSP z terenu 
powiatu, marszałek województwa Andrzej 
Bętkowski – powiatowy prezes OSP, komen-
dant powiatowy Marcin Machowski, prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Ada-
miec, burmistrz Cezary Błach i jego zastępca  
Dariusz Miernik.

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca, 
wzięli liczny udział we mszy św. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku  

Śp. Andrzeja Sufina
serdeczne podziękowanie składa 

Rodzina
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pocztów sztandarowych oraz jednostek 

OSP, przedstawicieli Komendy Powiatowej OSP i PSP oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Adamca, burmistrza Cezarego Błacha i zastępcy burmistrza Dariusza 

Miernika, a także pocztu sztandarowego Gminy Suchedniów
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Z PrAc rAdy Miejskiej

Burmistrz z absolutorium
Spośród 13 radnych obecnych na sesji rady 

miejskiej  w dniu 9 lipca, 12 opowiedziało się 
za udzieleniem absolutorium burmistrzowi 
Cezaremu Błachowi z wykonania budżetu 
za 2019 rok. Jeden radny był przeciw. Docho-
dy gminy zostały zrealizowane w wysokości 
42.664.951,38 zł tj. 95,7% dochodów planowa-
nych, a wydatki w wysokości 42.458.977,67 zł, 
tj. 94,7% planu. Na inwestycje wydatkowana 
została kwota około 4 mln zł. 

Sesja, której przewodniczył przewodniczą-
cy rady Krzysztof Adamiec, odbyła się bez 
publiczności z uwagi na sytuację epidemiolo-
giczną. Najpierw rada przyjęła porządek ob-
rad, po uzupełnieniu go na wniosek burmistrza 
Cezarego Błacha o projekt uchwały dotyczą-
cy zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, następnie protokoły 
z ostatnich czterech sesji.

Wnioski radnych, odpowiedzi burmi-
strza

Zwyczajowo radni złożyli wiele wniosków, 
interpelacji i zapytań. Arkadiusz Pająk pro-
sił o naprawę oświetlenia na dwóch lampach 
przy skrzyżowaniu ul. Langiewicza i Słonecz-
nej. Wiesław Biskup pytał o realizację zło-
żonych wcześniej wniosków dotyczących ul. 
Leśnej, Placowej i Józefów. Tomasz Kutwin 
pytał o to, kiedy planowany jest remont chod-
ników w parku miejskim. Krzysztof Adamiec, 
w imieniu grupy radnych, złoży pisemny wnio-
sek o wprowadzenie do budżetu zadania doty-
czącego remontu chodnika przy ul. Sportowej.  
–Z uwagi na halę sportowo-rehabilitacyjną oraz 
boisko piłkarskie, jest to jedna z najbardziej ru-
chliwych ulic w mieście. Na zawody przyjeżdżają 
ludzie z całej Polski, a jaki jest stan chodnika, każ-
dy widzi – uzasadniał przewodniczący.

Na powyższe odpowiedzi udzielił burmistrz 

Cezary Błach. Konieczność wymiany lamp 
zgłoszona zostanie firmie, która konserwu-
je oświetlenie uliczne w gminie. Jeśli chodzi 
o park, to burmistrz wyjaśnił, że do budżetu 
wprowadzone zostało zadanie dotyczące mo-
dernizacji parku. Na tą chwilę, gmina zleciła 
opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu 
oświetlenia, następnie wykonane będą remon-
ty chodników, nadbrzeża zalewu oraz całego 

parku. Jeśli chodzi o chodnik przy ul. Sportowej, 
to zadanie to trzeba wprowadzić do budżetu.

Odnosząc się do wniosków radnego Wiesła-
wa Biskupa burmistrz wyjaśnił, że niektóre 
w nich wymagają sporych nakładów, w związ-
ku z czym najpierw należy wprowadzić te za-
dania do budżetu. Dotyczy to na przykład wy-
konania odwodnienia przy ul. Leśnej, które 
wymaga opracowania dokumentacji i znalezie-
nia odpowiednich środków w budżecie.

Następnie informację o pracy między sesjami 
przedłożył burmistrz. 

Informacje i sprawozdania
W tej części obrad, najpierw prezes Elżbie-

ta Dziekan, przedłożyła informację Zarządu 
NZOZ Promyk Sp. z o.o. o sposobie wykorzysta-
nia środków uzyskanych z czynszów za 2019 
r. Spółka za 2019 rok uzyskała z tego tytułu 
77.190 zł, z czego połowę można przeznaczyć 
na koszty utrzymania budynku, drugą połowę 
na inwestycje. W minionym roku wykonano in-
westycje i remonty za około 21.000 zł, resztę 
środków zasiliło konto remontowe. –Na koniec 
2019 roku na koncie remontowym było 15.688 zł 
i to burmistrz zdecyduje, na co je przeznaczyć – 
wyjaśniła prezes.

W dalszej części Magdalena Przyjemska 
przedłożyła  sprawozdanie z realizacji w roku 
2019 Programu szczepień profilaktycznych prze-
ciwko meningokokom młodzieży zamieszka-
łej w gminie Suchedniów na lata 2019 – 2021. 
Programem tym objęto młodzież uczęszcza-

jącą w roku szkolnym 2018/2019 do III klasy 
gimnazjum oraz uczniów klas VIII szkół pod-
stawowych, zamieszkałych na terenie Gminy 
Suchedniów. Zaplanowano przeprowadzenie 
szczepień ok. 120 osób. W drodze konkursu za-
danie to wykonał NZOZ Promyk za kwotę 14.000 
zł. Zaszczepiono 112 uczniów tj. 93% uprawnio-
nych.

Sprawozdanie z realizacji Programu współ-
pracy Gminy Suchedniów z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na rok 2019 również 
przedłożyła Magdalena Przyjemska. Współ-
praca finansowa, polegająca na zlecaniu reali-
zacji zadań publicznych Gminy organizacjom 
pozarządowym poprzez wsparcie wykonania 
zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinan-
sowanie ich realizacji obejmowała w roku 2019 
zadania z zakresu: wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go oraz przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym. Łącznie na ten cel wydat-
kowano 307.000 zł, w tym 104.000 złotych na 
prowadzenie trzech świetlic środowiskowych. 
Łącznie udzielono wsparcia 10 organizacjom 
pozarządowym, a liczba adresatów zrealizowa-
nych zadań to 1764 osoby.
OSiR gotowy do sezonu

O przygotowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
do sezonu mówił zastępca burmistrza Dariusz 
Miernik. Od 1 lipca czynne jest kąpielisko, na 
którym zatrudnionych jest 2 ratowników. Ką-
pielisko pracuje zgodnie z zaleceniami sanepidu 
i zachowaniem reżimu sanitarnego. Nieczynna 
jest wypożyczalnia sprzętu pływającego.

W ostatnim roku na obiektach zarządzanych 
przez Ośrodek wykonano wiele inwestycji i prac 
remontowych. Na OSiR powstała Otwarta Stre-
fa Aktywności. Siłą własnych pracowników wy-
remontowano łazienki męskie i pomalowano 
pokoje i świetlicę w domku noclegowym. Wy-
mieniono też stolarkę okienną i zamontowano 
oświetlenie ledowe. Nowe oświetlenie leadowe 
zamontowano również na hali sportowej, do 
rozgrywek gotowy jest stadion.
Uchwały rady

Następnie rada podjęła uchwały w spra-
wie zmian w Gminnym Programie Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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na rok 2020. Zmiany wynikające m.in. ze skut-
ków pandemii wyjaśniła przewodnicząca ko-
misji Jolanta Łutczyk. Najważniejsza doty-
czyła zmniejszenia środków ze 104.000 zł do 
55.000 zł na prowadzenie świetlic środowisko-
wych, które w związku z pandemią przestały 
pracować. O ile sytuacja się unormuje, to gmi-
na ogłosi konkurs na zadania grantowe. Część 
z tych środków przeznaczono na zakup środków 
ochronnych dla wszystkich jednostek organiza-
cyjnych gminy. –Taką możliwość dała nam tar-
cza antykryzysowa. O ile będzie taka koniecz-
ność, to w przyszłości dokonany kolejnych zmian 
w zakresie wydatkowania tych środków, które 
można wydać tylko na określone cele – wyja-
śnił burmistrz.

Następnie rada przyjęła uchwałę w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Suchedniów w 2020 roku. W przypadku stu-
diów podyplomowych i kursów wyniesie ono 
70%, w przypadku szkoleń 100%. Rada w dro-
dze uchwały określiła też średnią cenę jednost-
ki paliwa w Gminie Suchedniów na rok szkolny 
2020/2021. Dotyczy ona dowozu uczniów nie-
pełnosprawnych do szkół przez rodziców. 
Raport przyjęty, burmistrz z wotum 
zaufania

Od dwóch lat rada ma obowiązek debato-
wania nad Raportem o stanie Gminy Suched-
niów. Raport za 2019 rok przedłożyła sekretarz 
gminy Ewa Kaniewska. –Jest to kompendium 
wiedzy o działaniach realizowanych przez urząd 
i jednostki organizacyjne. W raporcie za ten rok, 
są odniesienia do raportu za 2018 rok, przez co 
obraz działań gminy jest pełniejszy. 

Pełna treść raportu jest dostępna na stro-
nie internetowej gminy, ale nie spotkał się on 
ze zbyt dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Nad raportem debata odbyła się więc na 
sesji. Radny Waldemar Krogulec stwierdził: 
-Mieszkańcy pytają nas przede wszystkim o in-
westycje – te duże i te małe. Proszę więc nam je 
przybliżyć – zwrócił się do burmistrza.

-Na inwestycje w 2019 roku wydaliśmy oko-
ło 4 mln zł, tj. 9,5% budżetu. O dużych inwesty-
cjach – hala przy SP Nr 1 czy też przebudowa ul. 
Powstańców i Krótkiej mówi się i pisze dość dużo, 
ale przecież w gminie zrealizowano wiele innych, 
mniejszych zadań inwestycyjnych – stwierdził 

Cezary Błach i wymienił m.in.: II etap budo-
wy drogi przy CKI w Michniowie, inwestycje 
na OSiR, opracowanie projektu na rondo obok 
Tesco, dalsze realizacja projektu e-usługi (co 
bardzo przydało się w czasie pandemii), opra-
cowanie dokumentacji na budowę windy przy 
urzędzie i klubu seniora przy ul. Sportowej, re-
mont OSP Ostojów, dofinansowanie auta dla 
OSP Suchedniów, budowa odwodnienia w SP 
Ostojów i wymiana pieca c.o. w tej szkole, zakup 
wywrotki dla ZGK. Otwarta strefa aktywności, 
oświetlenie Krzyżki, modernizacja przedszkola 
i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Michniowie.

Radny Arkadiusz Pająk pytał o podmioty 
gospodarcze w gminie. Burmistrz wyjaśnił, że 
w raporcie są dane dotyczące osób indywidu-
alnych prowadzących działalność gospodarczą, 
natomiast dane dotyczące spółek są w KRS. 
O ile liczba tych podmiotów (692 na koniec 2019 
roku) była dotąd stabilna, to w tym roku daje 
się zauważyć wzrost rejestracji nowych firm. 
Plusem jest też to, że więcej firm i osób prywat-
nych rozpoczyna nowe inwestycje. Burmistrz 
dodał, że w ostatnim czasie odbył spotkanie 
z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemy-
słu i firmy, która na terenie dawnego ZWK Ma-
rywil chce produkować elementy prefabryko-
wane. Jest szansa na 60 nowych miejsc pracy. 

Natomiast przewodniczący rady Krzysztof 
Adamiec zapytał o to, co dalej z rewitaliza-
cją. Burmistrz wyjaśnił, że złożony w 2016 roku 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego zna-
lazł się wówczas na liście rezerwowej, a teraz, 
w 2020 roku mimo teoretycznej możliwości po-
zyskania środków na ten wniosek, to jest zbyt 
późno, aby opracować całościową dokumen-
tację, przeprowadzić przetarg i zrealizować tak 
dużą i złożoną inwestycję do 2023 roku. Ale jak 
zauważył burmistrz programem rewitalizacji 
objęta jest m.in. ul. Powstańców i Krótka, a są 
one w trakcie realizacji. Ponadto inne zadania, 
objęte programem rewitalizacji, będą realizo-
wane jeszcze w tym roku i w latach następnych  
np. rondo, park miejski czy klub seniora.

W drodze uchwały rada jednogłośnie przy-
jęła raport i udzieliła burmistrzowi wotum za-
ufania. 
Sprawozdania instytucji kultury

Kolejny punkt obrad, to sprawozdania rocz-
ne z wykonania planów finansowych jednostek 
kultury za 2019 r. Jak wyjaśniła Małgorzata 

Wiśniewska, dyrektor MGBP im. Jana Pawła 
II w Suchedniowie, przychody instytucji w 2019 
roku zamknęły się kwotą 405.669 zł, z tego 
377.306 zł to dotacja z budżetu gminy. Nato-
miast wg informacji przekazanej przez główną 
księgową SOK Kuźnica Izabelę Wędrychow-
ską, w 2019 roku instytucja osiągnęła przy-
chody w wysokości 1.149.884 z, z tego dotacja 
z budżetu gminy to 809.000 zł, a we własnym 
zakresie pozyskano 309.405 zł. (w tym ze sprze-
daży biletów w kinie 127.000 zł).
Absolutorium dla burmistrza

Sprawozdanie finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy  
Suchedniów za 2019 r. przedłożył burmistrz  
Cezary Błach. Jeśli chodzi o plan dochodów, 
to został on zrealizowany w 96,7% tj. w kwocie 
42.664.051,38 zł i były one wyższe o 285.722 zł, 
aniżeli w roku 2018. Wydatki w 2019 roku zreali-
zowano w wysokości 42.458.977,67 zł, tj. 94,7% 
planu. Na inwestycje wydano ponad cztery mi-
liony złotych, czyli 9,5 % budżetu. Najwięcej po 
stronie wydatkowej pochłonęła oświata 14,3 
miliona (33,9%) oraz  opieka społeczna 12,5 
miliona (29,4%) Na koniec 2019 roku zadłuże-
nie gminy wynosiło 15.590.000 złotych, w ciągu 
roku zmalało o 960 tysięcy złotych.

Regionalna Izba Obrachunkowa po zbada-
niu finansów gminy wydała pozytywną reko-
mendację dla udzielenia burmistrzowi absolu-
torium, podobnie, jak komisje rady miejskiej. 
W głosowaniu burmistrz otrzymał absoluto-
rium stosunkiem głosów 12:1. Przeciw absolu-
torium był radny Wiesław Biskup.

Cezary Błach podziękował za udzielone mu 
poparcie. –Najważniejsze, że potrafimy rozma-
wiać, dyskutować i współpracować. Trzeba było 
zrezygnować z niektórych mniejszych inwestycji, 
by wykonać te duże, jak przebudowa ulicy Po-
wstańców, która obciąża budżety trzech lat. Mu-
simy wybierać to, co najważniejsze i państwo po-
traficie podjąć takie decyzje - mówił.

Na koniec rada podjęła uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 
2020, uchwalenia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Mia-
sta i Gminy Suchedniów oraz zmian w statu-
cie MGOPS.

Jacenty Kita
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inwestycje

Trwa budowa ul. Powstańców i Krótkiej
Szybko postępują prace związane z II eta-

pem, które obejmują odcinek od ul. Bodzen-
tyńskiej do skrzyżowania z ul. E. Peck oraz z ul. 
Krótką wraz ze wszystkimi robotami branżowy-
mi w sposób, który umożliwi przekazanie go do 
częściowego użytkowania. 

Widoczne są już efekty na ul. Krótkiej, gdzie 
wymieniono instalacje podziemne, wykonany 

został już chodnik oraz położono pierwszą na-
kładkę asfaltową. Na ul. Powstańców również 
wykonywane są instalacje branżowe, rozpoczę-

ło się układania nawierzchni, trwają przygoto-
wania do wykonania przejścia pod ul. Bodzen-
tyńską w celu odprowadzenia wód opadowych.

Zgodnie z harmonogramem potrwają one do 
końca tego roku. Natomiast w roku 2021 prze-
budowany zostanie odcinek od ul. E. Peck do 
u. Fabrycznej.  Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Budromost Starachowice, a jej wartość to 
8.241.000 złotych a ostateczny termin zakoń-
czenia prac to 30 września 2021 roku.

(jaki)

Rozpoczęła się modernizacja parku miejskiego
Od lat mieszkańcy Suchedniowa, m.in. po-

przez swoich radnych, zgłaszają potrzebę mo-
dernizacji i renowacji parku miejskiego. Leży 
on przecież w samym centrum miasta, nad 

zalewem, w sąsiedztwie największego osie-
dla mieszkaniowego.

Zaczyna coś się w tym względzie zmieniać. 
Po odmuleniu zalewu, w tym roku zakończyły 
się rozpoczęte jesienią 2019 roku prace związa-
ne z modernizacją schodów wraz w podjazdem 
dla niepełnosprawnych od strony ul. Dawidowi-
cza.

Renowację parku zapisano w budżecie, trwa-
ją prace nad projektem modernizacji oświetle-
nia, a w dalszej kolejności czeka nas remont 
chodników oraz modernizacja parku.

(jaki)

Powstanie fabryka prefa-
brykatów i miejsca pracy

Wszystko wskazuje na to, że po latach ma-
razmu, odżyje przemysłowa część miasta przy 
ul. Sportowej na terenach po byłym ZWK Mary-
wil. W ostatnim czasie w Suchedniowie gości-
li przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu 
oraz zarejestrowanej 23 kwietnia spółki ARP 
Dystrybucja Sp. z o.o. Z KRS wynika, że jej sie-
dziba to ul. Sportowa 10, kapitał zakładowy 
wynosi 450.000 złotych, a prezesem zarządu 
jest Urszula Ewa Hofman.

W ostatnich dniach ukazał się w Internecie 
komunikat, w którym czytamy m.in., że 

Zarząd HM Inwest S.A. informuje, że w dniu 
30.06.2020 r. spółka zależna HM Inwest S.A. - 
HM Factory Sp. z o.o. podpisała umowę inwesty-
cyjną z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP 
Prefabrykacja Sp. z o.o., której przedmiotem jest 
realizacja wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowy 
nowoczesnej fabryki prefabrykowanych elemen-
tów betonowych m.in. na cele rządowego pro-
gramu Mieszkanie Plus, zlokalizowanej na tere-
nie województwa świętokrzyskiego...

W związku z zawartą umową inwestycyjną, 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła oświad-
czenie o objęciu udziałów w podwyższonym ka-
pitale zakładowym spółki celowej utworzonej dla 
potrzeb tego przedsięwzięcia - ARP Prefabryka-
cja Sp. z o.o. z siedzibą w Suchedniowie. Zgodnie 
z postanowieniami umowy inwestycyjnej docelo-
wa struktura udziałowców spółki ARP Prefabry-
kacja Sp. z o.o. kształtować się będzie następująco 
70% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 30% HM 
Factory Sp. z o.o., przy czym aktualne zaangażo-
wanie kapitałowe HM Factory Sp. z o.o. wynosi 
450.000 złotych i odpowiada 9.000 udziałów.

Pierwszym etapem na być wyburzenie ist-
niejących budynków, w przyszłym roku ma po-
wstać nowoczesna fabryka, w której zatrudnie-
nie ma znaleźć około 60 osób.

(jaki)

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania Paniom i Panom, członkom Obwodowych Komisji Wybor-

czych powołanych na okoliczność przeprowadzenia wyborów na Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej, odbytych w dniach 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca 2020 r. ( wybory ponowne).

Państwa praca pozwoliła na sprawne wykonanie czynności wyborczych na terenie Miasta 
i Gminy Suchedniów.

Wyrazy uznania i podziękowania kierujemy również osobom odpowiedzialnym za obsługę in-
formatyczną oraz gospodarzom poszczególnych siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych za-
bezpieczających warunki sanitarne w lokalach wyborczych w dniach głosowania. 

       Z poważaniem
Pełnomocnik 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Kielcach
Ewa Kaniewska Sekretarz Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Suchedniów
Cezary Błach
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Skromniejsze uroczystości na Wykusie
Na polanie Wykus koło Wąchocka i w sa-

mym Wąchocku odbyły się w sobotę 13 czerw-
ca uroczystości upamiętniające walki żołnierzy 
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Po-

nury-Nurt. Okazją do uroczystości jest też przy-
padająca na 16 czerwca rocznica śmierci Majora 
Jana Piwnika Ponurego.

Uroczystości, z uwagi na pandemię korona-
wirusa COVID-19 miały wyjątkowo skromniej-
szy przebieg. W tym roku była to krótka mo-
dlitwa poprzedzona złożeniem wieńców przy 

kaplicy. Modlitwę odmówił ksiądz Leszek  
Sikorski z Bodzentyna. 

Uroczystości kontynuowane były w Wąchoc-
ku, gdzie przedstawiciele kombatantów, władz 
samorządowych i służb mundurowych złożyli 
wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem Ponu-
rego oraz w krypcie klasztoru Cystersów, gdzie 
spoczywa patron Major Jan Piwnik.

W wydarzeniach na Wykusie i w Wąchocku 
udział wzięli między innymi Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkow-
ski, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego 
Jerzy Materek, wiceprezydent Starachowic 

Ewa Skiba, Komendant Wojewódzki Policji 
w Kielcach nadinspektor Paweł Dzierżak, Do-
wódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej pułkownik Grzegorz Motak wraz 
ze swoim zastępcą podpułkownikiem Piotrem 
Gadomskim. Obecny był także dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Ra-

domiu Andrzeja Matysiak.
Uroczystość rozpoczął Prezes Okręgu Środo-

wisk Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanc-
kich Armii Krajowej Ponury Nurt Harcmistrz 
Rafał Obarzanek, a druhowie ze Skarżyskie-
go Hufca Harcerzy Gniazdo Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej aktywnie wspomogli organi-
zację wydarzenia.

Jak przypomniał Rafał Obarzanek, spotka-
nia byłych partyzantów w tym miejscu zainicjo-
wali byli żołnierze Ponurego. 15 września 1957 
roku została poświęcona kapliczka poświęco-
na poległym i stąd data głównych uroczysto-
ści. W roku 1969 narodził się zwyczaj spotkań 
w rocznicę śmierci Ponurego.

(jaki)
PS
Główna część uroczystości przeniesiona zo-

stała na weekend 12-13 września.
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w GMinie i okolicy 

Zmiany w skarżyskiej Policji
1 lipca w sali konferencyjnej skarżyskiej ko-

mendy policji odbyła się uroczystość zdania 
stanowiska Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Skarżysku-Kamiennej oraz powierzenia 
pełnienia obowiązków nowemu szefowi stró-
żów prawa. W obecności Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła 
Dzierżaka ze sztandarem jednostki pożegnał 
się insp. Tomasz Śliwiński. Od dziś obowiąz-
ki Komendanta Powiatowego Policji w Skarży-
sku-Kamiennej pełnił będzie mł. insp. Tomasz  
Jarosz.

O godzinie 11.00 w sali konferencyjnej skarży-
skiej jednostki policji zebrali się przedstawiciele 
władz samorządowych, policjanci i pracownicy 
służby cywilnej. W obecności Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła 
Dzierżaka stanowisko Komendanta Powiato-
wego Policji w Skarżysku-Kamiennej uroczyście 
zdał insp. Tomasz Śliwiński. Obowiązki szefa 
skarżyskich policjantów komendant wojewódz-
ki powierzył mł. insp. Tomaszowi Jaroszo-
wi. Mł. insp. Tomasz Jarosz uprzednio pełnił 
funkcję Naczelnika Wydziału Konwojowego 
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dotychczasowy powiatowy komendant insp. 
Tomasz Śliwiński, od 1 lipca pełnił będzie obo-
wiązki Komendanta Miejskiego Policji w  Kiel-
cach. Życzenia i gratulacje awansu złożyli obu 
komendantom m.in. Starosta Skarżyski Artur 
Berus, Zastępca Prezydenta Miasta Skarży-
ska-Kamiennej Krzysztof Myszka oraz Pro-
kurator Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej  
Tomasz Rurarz.

Opr. JG
źródło: KPP Skarżysko – Kamienna

„Promyk” dziękuje
Pracownicy NZOZ PROMYK Sp. z o.o. 

w Suchedniowie dziękują wszystkim, którzy 
w okresie szczytu pandemii Covid-19 pomo-
gli w usprawnieniu pracy naszej przychodni.

Szczególne podziękowania składamy: 
Panu Maciejowi Glijerowi, Pani Agacie 
Kuźdub, Pani Halinie Bujnowskiej oraz 
Nadleśnictwu Suchedniów.

Ponad 2 mln 850 tys. złotych z RPO WŚ na lata 
2014-2020 pozyskał powiat skarżyski na działa-
nia profilaktyczne oraz zwalczające skutki epi-
demii COVID-19. W czwartek, 28 maja starosta 
Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska 
i skarbnik Bogusława Wilczyńska podpisa-
li umowę, z przedstawicielami zarządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego – marszałkiem 
Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek 
Renatą Janik, przyznającą powiatowi dofinan-
sowanie w ramach realizacji projektu pt Stop 
koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie 
skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu 
skarżyskiego. 

Bezpośrednim wsparciem unijnym zosta-
ną objęte 54 placówki z terenu 4 gmin po-
wiatu skarżyskiego wymagające doposażenia 
w sprzęt i materiały medyczne wykorzystywa-
ne do ochrony pracowników.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 54 
podmioty z terenu powiatu skarżyskiego, 
w tym 14 z terenu gminy Bliżyn, 6 z gminy Łącz-
na, 10 z Miasta i Gminy Suchedniów, 16 z gminy 
Skarżysko-Kamienna oraz 7 jednostek powiato-
wych i starostwo powiatowe. Pomoc trafi więc 
do szpitala, jednostek ochrony zdrowia, szkół, 
przedszkoli, ośrodków specjalnych, ośrodków 
pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, 
urzędów gmin, ochotniczych straży pożarnych 
oraz starostwa. Pracownicy oraz personel tych 
podmiotów, zgodnie ze zgłoszonym zapotrze-
bowaniem, zaopatrzeni zostaną w środki i ma-
teriały ochrony osobistej jak maski, kombine-
zony, rękawiczki jednorazowe, okulary, buty 
ochronne oraz produkty do dezynfekcji. Po-
nadto jednostki służby zdrowia otrzymają po-
trzebny sprzęt medyczny jak m.in. sterylizator 
parowy, generatory ozonu, leżanki do izolatek 
oraz autoklaw na potrzeby Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Te działa-
nia w dalszej perspektywie powinny przyczy-
nić się do ograniczenia występowania ognisk 
epidemicznych COVID-19 na obszarze powiatu 
skarżyskiego, a także wpłynąć bezpośrednio 
na jakość świadczenia usług społecznych i zdro-
wotnych.

Wartość całego projektu wynosi 3.353 636,47 
zł. Pozyskane dofinansowanie unijne stanowi 

85% wartości projektu czyli 2.850 591,00 zł, 
a 15% wkład własny powiatu skarżyskiego to 
koszt rzędu 503 045,47 zł.

Projekt pt Stop koronawirusowi! Przeciwdzia-
łanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 
na terenie powiatu skarżyskiego realizowany 
jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne 
i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i zgodnie 
z podpisana umową realizowany będzie do 31 
grudnia br.

(jaki)

Środki na zwalczanie pandemii trafią także do nas

Plac zabaw przy „Kuźnicy” 
otwarty

Uprzejmie informujemy, że plac zabaw znaj-
dujący się na terenie suchedniowskiej Kuźnicy 
został ponownie otwarty w dniu 1 lipca 2020 r. 

Dzieci mogą korzystać z wyremontowanych 
zabawek znajdujących się w jego obrębie. 
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u PrZedsiębiorców

Spółdzielnia na plusie
26 czerwca odbyło się walne zebranie spra-

wozdawcze Spółdzielni Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Suchedniowie, która aktualnie 
świadczy usługi księgowe dla 212 podmio-
tów gospodarczych.

W walnym jako goście uczestniczyli burmistrz 
Cezary Błach, wiceprezes Izby Rzemiosła Ja-
nusz Piątek oraz dyrektor Suchedniowskiego 
Ośrodka Kultury Kuźnica Andrzej Karpiński.

Zebranych powitał prezes spółdzielni Hen-
ryk Krasowski, po czym wybrane zosta-
ły komisje – mandatowo – skrutacyjna pod 
przewodnictwem Moniki Skiba oraz uchwał 
i wniosków, pod przewodnictwem Tomasza 
Zubińskiego. 

Następnie sprawozdanie z działalności rady 
nadzorczej w 2019 roku złożył jej przewodniczą-
cy Wojciech Dygas, a zarządu prezes Henryk 
Krasowski. Spółdzielnia w 2019 roku osiągnę-
ła przychody na poziomie 466.541 zł i osiągnę-
ła zysk 3.622 złote mimo wysokich nakładów 

poniesionych na informatyzację oraz wysokich 
kosztów m.in. podatkowych i na ubezpieczenie 
społeczne. Warto odnotować, że za 2019 rok 
z tytułu VAT odprowadziła 78.751 zł, podatku 
dochodowego 218,00 zł, 24.675 zł podatku od 
wynagrodzeń oraz 63.819 zł z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne.

-Ponosimy pełną odpowiedzialność za pro-

wadzoną dokumentację, zapewniamy poufność 
i doradzamy naszym klientom, w tym nowo-
powstałym przedsiębiorstwom. Warunki do pro-

wadzenia działalności gospodarczej są trudne. 
To m.in. częste zmiany przepisów podatkowych, 
wysokie koszty pracownicze niski wzrost gospo-
darczy, mała dostępność kapitału. Choć od 2000 
roku liczba obsługiwanych przez nas podmiotów 
wzrosła ze 100 do 212, to jednak tylko w latach 
2010-2020 działalność zlikwidowało 180 firm 
i osób – mówił prezes Henryk Krasowski.

W dalszej części zebrania sprawozdanie 
z działalności komisji rewizyjnej przedłożyła 
Agnieszka Fechtner, a sprawozdanie finanso-
we Zbigniew Krasowski.

W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście.  

Janusz Piątek, który pracuje w Radzie Dialogu 
Społecznego mówił, że idą trudne czasy dla go-
spodarki. –Już dziś brakuje 15% wartości budże-
tu państwa, który dodatkowo bardzo się zadłuża 
ze względu na pandemię. Na pewno negatywnie 
wpłynie to na inwestycje, samorządy i prowadze-
nie działalności gospodarczej.

Do spraw gospodarczych odniósł się także 
burmistrz Cezary Błach: -Samorząd też jest 
w tym gospodarczym łańcuchu pokarmowym, 
ale za wami. Jak źle dzieje się w firmach, to i u nas 
jest gorzej. Tylko z tytułu podwyżki najniższego 
wynagrodzenia gmina ponosi dodatkowe kosz-
ty roczne w wysokości 3 mln zł. Przez pandemię 
maleją wpływy podatkowe. Tylko za kwiecień 
wpływy z udziału w PIT były niższe o 300.000 
zł. Od września, gdy szkoły wrócą do normalnej 
pracy, będziemy musieli znaleźć dodatkowe środ-
ki na zapewnienie bezpieczeństwa – mówił bur-
mistrz.

Na zakończenie Andrzej Karpiński podzię-
kował władzom spółdzielni za dotychczasowa 
współpracę i wspieranie działalności progra-
mowej Kuźnicy.

Jacenty Kita
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Ruszył kolejny ciekawy projekt

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD 
rozpoczęła realizację projektu Gigabajty tradycji, 
transfer doświadczeń. Świętokrzyska Wycinanka 
Ludowa online. 

Projekt jest realizowany w formule online, 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach programu Kultura lu-
dowa i tradycyjna oraz Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, a jego celem jest zachowanie 
i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa – 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ. 
Co mamy na celu?

Naszym celem jest odkrywanie i utrwalanie 
lokalnego, ginącego dziedzictwa - ŚWIĘTOKRZY-

SKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ, jej popularyzacja 
w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym oraz 
międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejęt-
ności.

Chcemy uchronić od zapomnienia mistrzowski 
kunszt twórczyni ludowej ze Skarżyska-Kamien-
nej - pani Lucyny Kozłowskiej, która będzie 
odkrywać przed nami tajnik sztuki wycinankar-
skiej i dzielić się swoją pasją.

Chcemy inspirować się nawzajem pięknem 
wycinanki, uczyć się jej wykonywania, tworzyć, 
podziwiać, szukać nowych pomysłów na jej za-
istnienie w otaczającej nas przestrzeni. 

Chcemy ze świętokrzyskiej wycinanki ludowej 
uczynić unikalny produkt lokalny.
Jak to zrobimy?

Zorganizujemy cykl warsztatów online, pod-
czas których uczestnicy będą mogli nauczyć się 
wykonywania wycinanki ludowej wg unikal-
nych, tradycyjnych wzorów i technik stosowa-

nych w regionie. Założymy grupę na portalu spo-
łecznościowym, która będzie miejscem spotkań 
i konsultacji uczniów z Mistrzynią, forum wymia-
ny wiedzy i umiejętności oraz inspiracji. Zorgani-
zujemy konkurs na innowacyjny pomysł promocji 
wycinanki, wirtualną wystawę prac uczestników, 
zrealizujemy film i publikację w formie mini-al-
bumu promujące tą dziedzinę sztuki…

Wszystkie działania będą realizowane w for-
mule online.
Więcej o naszym programie

Warsztaty online to 7 filmów instruktażowych 
prezentowanych od czerwca do listopada 2020 
r. Scenariusz warsztatów online obejmuje część 
wykładową oraz instruktażową - pokaz sztuki 
wycinankarskiej od podstaw przez kolejne, coraz 

bardziej zaawansowane etapy.
Uczestnicy projektu będą otrzy-

mywać unikalne linki do kolejnych 
filmów w cyklu.

Filmy będą później udostępnione 
na kanale YOU TUBE dla innych użyt-
kowników.

GRUPA NA FB, to miejsce, gdzie 
odbywać się będą spotkania Uczest-
ników z twórczynią ludową, prezen-
tacje własnej twórczości, konsultacje, 
wymiana doświadczeń wiedzy. Gru-
pa adresowana jest dla uczestników 

projektu i ma charakter zamknięty – chcemy 
stworzyć bezpieczny klimat wyjątkowości i bli-
skości ludzi zafascynowanych sztuką wycinan-
karską.

Jesienią ogłosimy KONKURS na najciekawszy 
pomysł na promocję świętokrzyskiej wycinan-
ki ludowej jako lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego, z zastosowaniem niekonwencjonalnych 
technik, nowych mediów itp. Osoby zaintere-
sowane swoje pomysły będą zgłaszać w formie 
plików graficznych/tekstowych. Oceny dokona 
jury w skład, którego wejdą lokalni artyści i/lub 
przedstawiciele współpracujących instytucji kul-
tury. Nagrody konkursie ufunduje między innymi 
starosta skarżyski – pan Artur Berus.

Podsumowaniem projektu będzie WIRTUAL-
NY WERNISAŻ WYSTAWY w grudniu 2020. Wy-
stawa prezentować będzie prace Uczestników 
oraz Mistrzyni. Wernisaż będzie miał charakter 
otwartego wydarzenia live. Podczas wernisażu 

ogłoszone zostaną wyniki konkursu, a autorzy 
najlepszych pomysłów zostaną nagrodzeni przez 
Starostę Skarżyskiego.

Powstanie FILM PROMUJĄCY świętokrzyską 
wycinankę ludową jako dziedzinę sztuki - upo-
wszechniony na zakończenie projektu za pośred-
nictwem stron internetowych partnerów oraz 
portali społecznościowych, kanału YOU TUBE.

Powstanie wydawnictwo w formie MINIAL-
BUMU PROMUJĄCEGO WYCINANKĘ – spełniające 
kilka funkcji, obejmować będzie ok. 16 fotografii 
wycinanek w formacie pocztówki (ok. 17,5 x 12 
cm), każde zdjęcie po przerwaniu perforacji bę-
dzie mogło zostać wykorzystane jako pocztów-
ka lub zostać oprawione w ramkę jako dekoracja.
Z kim współpracujemy?

Projekt został objęty honorowym Patronatem 
Starosty Skarżyskiego Artur Berus oraz Burmi-
strza Suchedniowa Cezarego Błacha.

Do wspólnej realizacji projektu zaprosiliśmy 
także: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku
-Kam., Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica, 
Gminny Ośrodek Kultury Zameczek w Bliżynie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Gmi-
nę Skarżysko-Kościelne, Powiat skarżyski, Gmi-
nę Suchedniów.

Projekt został dofinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, w ramach programu Kultura ludowa i tra-
dycyjna oraz środków Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. Jego celem jest zachowanie 
i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa – 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ.
Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli chcesz:
- wziąć udział w warsztatach online,
- zdobywać nowe wiadomości na temat świę-

tokrzyskiej wycinaki ludowej,
- być na bieżąco z wydarzeniami projektu
 polub naszą stronę, kontaktuj się, dysku-

tuj https://www.facebook.com/%C5%9A-
wi%C4%99tokrzyska-wycinanka-ludo-
wa-103692834722453/

Jeśli chcesz: doskonalić swój warsztat, brać 
udział w spotkaniach i konsultacjach Uczniów 
z Twórczynią Ludową - Lucyną Kozłowską, 
czerpać z forum wymiany wiedzy i umiejętności 
oraz inspiracji - dołącz do zamkniętej grupy na FB

Serdecznie zapraszamy!
Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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I plener malarski „Świętokrzyski krajobraz w paski”

W sobotę 4 lipca w gospodarstwie agrotury-
stycznym Green Vit Sylwii El - Dursi w Most-
kach zakończył się  I plener malarski, który 
trwał od 29 czerwca po okiem suchedniow-
skiego artysty – malarza Jarosława Jędrzej-
skiego. Organizatorem wydarzenia realizo-
wanego w ramach projektu: Krajobraz w paski. 

Cykl warsztatów, wykładów historyczno - arty-
stycznych bazujących na potencjale i tradycji Zie-
mi Świętokrzyskiej jest Stowarzyszenie Kuźni-
czy Krąg.

W plenerze udział wzięło jedenaście uczest-
niczek, które miały za zadanie namalować dwa 
obrazy w pięknych okolicznościach przyrody. 
Najpiękniejszy z nich został nagrodzony sztalu-
gą plenerową. Plener trwał przez 5 dni, a po-
wstałe w czasie jego trwania prace będziemy 
mogli oglądać na wystawie w Suchedniowskim 

Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie. 
Plener był bardzo udany, uczestniczki bardzo 

zadowolone, oprócz malowania nie zabrakło 
również innych atrakcji, był grill, degustacja se-
rów, odwiedziny skarżyskich policjantów. 

Na zakończenie pleneru wszystkie panie, 
które brały udział w plenerze otrzymały kwiaty 

z rąk Pawła Zubińskiego, prezesa Stowarzy-
szenia Kuźniczy Krąg. Główną nagrodę (za naj-
ładniejszy obraz) sztalugę plenerową otrzyma-
ła Agnieszka Maślak. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w ob-

szary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Projekt realizowany jest przez Stowarzysze-
nie Kuźniczy Krąg, ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność. 

(jaki)
Zdjęcia: Zbyszek Biber
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Klub Integracji Społecznej „Szansa” w Mostkach
Fundacja PEStka zaprasza do uczestnictwa 

w II edycji zajęć w Klub Integracji Społecznej 
Szansa w Mostkach.

Projekt adresowany jest do 16 osób. Zajęcia 
będą prowadzone w dwóch grupach 8-oso-
bowych, z uwzględnieniem przepisów sani-
tarnych w czasie epidemii COVID -19, zgodnie 
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Podczas 
spotkań grupowych zapewniamy opiekę nad 
dzieckiem oraz poczęstunek: kawa, herbata, 
ciastka, obiad (przy spotkaniach dłuższych niż 
4 godz.). Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, 
pod nr 782-285-563, osobiście w KIS Szansa lub 
mailowo: a.gorak@fundacjapestka.pl

Historia powstania KIS w Mostkach 
Fudacja PEStka w dniu 1 czerwca 2019 r. 

uruchomiła działalność 3 klubów integracji 
społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego, 
w tym m.in.: Klubu Integracji Społecznej Szan-
sa, który zlokalizowany jest w Wiejskim Domu 
Kultury w Mostkach, w gminie Suchedniów. Bu-
dynek jest przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

W 2019r. na prowadzenie KIS Szansa, Funda-

cja PEStka otrzymała dofinansowanie w ramach 
projektu pozakonkursowego Krajowa Sieć Re-
integracji – wzmocnienie instytucji zatrudnie-
nia   socjalnego w działaniach polityki społecznej 
wobec wykluczenia społecznego, realizowane-
go przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy 
i Spraw Socjalnych, Działanie 2.5 Skuteczna po-
moc społeczna Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020. Równocześnie 
KIS w Mostkach został objęty pilotażem w ra-
mach projektu Nowy model współpracy instytu-
cji zatrudnienia socjalnego, realizowanym przez 
partnerstwo w składzie: SYLPO SYSTEM Sp. 
z o.o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Janow-
skie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Huma-
nus oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodo-
wą z Chełma, współfinansowanego ze środków 
POWER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W 2020 r. KIS Szansa jest współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach programu pn. Od 
wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy 
osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na 
lata 2020-2022. Edycja 2020.

Na czym polega innowacyjność KIS 
w Mostkach?

KIS w Mostkach działa zgodnie z wzorcem 
Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych, któ-
ry ukierunkowany jest na wzmocnienie war-
tości społecznych i kompetencji zawodowych 
beneficjentów KIS. Proces ten wspiera wielo-
sektorowa współpraca z instytucjami i organi-
zacjami pozarządowymi, działającymi w obsza-
rze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej 
oraz sportu i rekreacji. W 2019 r. w KIS Most-
ki, specjalnym programem objęto grupę liczą-
cą 12 osób, którzy rozwinęli potencjał istotny 
dla przełamania barier, ograniczających ich 
uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, 
w tym na rynku pracy. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej na podstawie konkursu 
ofert pn. Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 
2020 w ramach programu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Od wykluczenia do 
aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczo-
nym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022.

(jaki)

Policjanci odwiedzili  
seniorów

30 czerwca policjanci skarżyskiej prewencji 
spotkali się z seniorami w trakcie warsztatów 
malarskich w plenerze, w miejscowości Mostki. 
Spotkanie miało charakter profilaktyczny i było 
poświęcone bezpieczeństwu osób starszych 
oraz promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. W związku z sezonem wakacyjnym 
i wyjazdami na wypoczynek przypomniano 
o zabezpieczeniu swojego dobytku w ramach 
kampanii Stop włamaniom do domów.

Seniorzy Miasta i Gminy Suchedniów bra-
li udział w kilkudniowych warsztatach malar-
skich w ramach projektu pn. Krajobraz w paski 
realizowanego przez Suchedniowski Ośrodek 
Kultury Kuźnica i Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg. 
Policjanci odwiedzili uczestników w trakcie 
tworzenia dzieł sztuki w plenerze. Przestrze-
gali przez oszustwami na wnuczka oraz mówili 

o bezpiecznej bankowości elektronicznej. 
Kolejnym punktem spotkania była promocja 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz 
przypomnienie zasad zabezpieczenia swojego 
dobytku na czas wyjazdu wakacyjnego w ra-
mach kampanii Stop włamaniom do domów.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze 
oraz urokliwym przyrodniczo zakątku oko-
lic Mostek.

Opr. ASŁ
Źródło: KPP Skarżysko-Kamienna
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Chcą wyłudzić nasze dane, 
czyli nowa metoda oszu-
stów?

Skarżyscy poli-
cjanci odnotowali 
ostatni kilka zgło-
szeń od miesz-
kańców miasta 
dotyczących naj-
prawdopodobniej usiłowania wyłudzenia 
danych osobowych. Dzwoniący mężczyzna 
przedstawiał się, jako funkcjonariusz Policji 
i tłumaczył, że posiada podrobiony dowód oso-
bisty rozmówców. Zaś w  skrzynce pocztowej 
powinno znajdować się awizo do wezwanie na 
komendę. Fałszywy policjant dążył do podania 
danych, aby mógł je zweryfikować z podrobio-
nym dokumentem.

Skarżyscy policjanci ostrzegają przed nową 
metodą oszustów. W piątkowe przedpołudnie 
odnotowali kilka zgłoszeń od mieszkańców 
miasta. Z ukrytego numeru telefonu dzwo-
nił mężczyzna przedstawiający się za poli-
cjanta. Sugerował rozmówcom, że prawdopo-
dobnie został podrobiony ich dowód osobisty, 
a w skrzynce pocztowej powinno znajdować 
się wezwanie na komendę. Z treści rozmowy 
wywnioskować można było, że oszust dąży do 
podania całych danych osobowych, aby mógł je 
zweryfikować z rzekomym podrobionym doku-
mentem.

Pamiętajmy!!! 
Jeśli nie mamy pewności z kim rozmawia-

my, nie kontynuujmy dialogu i w żadnym ra-
zie nie podajmy swoich danych. Oszuści mogą 
wykorzystać je np. do zaciągnięcia pożyczki na 
nasz koszt.

Policjanci także nigdy nie proszą o przeka-
zywanie im pieniędzy. Odbierając telefon od 
osób, które żądają wydania gotówki, bądź 
jej wypłacenia z banku,  bądźmy pewni, że to 
oszuści. Apelujemy o ostrożność i zdrowy roz-
sądek w kontaktach z nieznajomymi. O takich 
przypadkach niezwłocznie informujmy policję, 
rodzinę, najbliższych sąsiadów lub znajomych.

Opr. JG
KPP Skarżysko - Kamienna

„Bezpieczne piątki” na przejazdach kolejowych
W piątek 26 czerwca do Suchedniowa, 

a konkretnie na przejazd kolejowy na Stokow-
cu, przyjechali Ambasadorzy Bezpieczeństwa, 
rozpoczynając tym samym wakacyjną akcję 
Bezpieczne piątki.

- Chcemy uświadomić kierowców, że bezpie-
czeństwo podróży zależy od nich - mówiła Iza-
bela Miernikiewicz z biura prasowego PKP 
PLK rozpoczynając spotkanie, na które przybyli 
również dyrektor Zakładu PKP PLK w Kielcach 
Grzegorz Łukasik oraz Artur Zagórski ze 
Służby Ochrony Kolei.

Akcja Bezpieczne Piątki i Bezpieczny Przejazd 
będzie prowadzona podczas wakacji na tere-
nie całego kraju. Pracownicy przy najbardziej 
niebezpiecznych przejazdach będą informować 

o zasadach przekraczania torów, będą także in-
formować o żółtej naklejce.

Poprawie bezpieczeństwa służy tzw. żółta 
naklejka. To oznakowanie, które od 2018 roku 
znajduje się przy każdym przejeździe kolejo-

wym w Polsce. Naklejka zawiera najważniejsze 
informacje dotyczące lokalizacji miejsca oraz 
numery służb alarmowych. Umieszczona jest 
po wewnętrznej stronie mechanizmu urucha-
miającego rogatki lub na krzyżu świętego An-
drzeja. 

Od początku trwania akcji, czyli przez minio-
ne dwa lata podróżni dzwonili prawie 6,5 tys. 
razy na numer alarmowy posiłkując się dany-
mi umieszczonymi na żółtej naklejce. To daje 
okazję do zawiadomienia maszynisty w ciągu 
trzech minut o konieczności zwolnienia, czy 
wręcz zatrzymania pociągu. Wśród najczęściej 
spotykanych przewinień kierowców jest zbyt 
duża prędkość podczas przekraczania przejazdu 
i wymijanie slalomem zamykających się roga-
tek. Piesi z kolei skracają sobie drogę przecho-
dząc przez tory w niedozwolonych miejscach.

Jacenty Kita
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Problemy „śmieciowe” w Suchedniowie
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach z 19 lipca 2019 r. zobowiązu-
jąca do segregowania odpadów powstających 
na nieruchomościach oraz wprowadzająca obo-
wiązek zawierania umów z podmiotami odbie-
rającymi odpady w zakresie rozliczania z ilości 
odebranych i zagospodarowywanych odpadów 
stanowiła prawdziwą rewolucję.

Dotychczasowe umowy z podmiotami odbie-
rającymi odpady z terenu Gminy Suchedniów 
były ryczałtowe. Oznaczało to, że wykonawca 
usługi, bez względu na ilość odpadów w skali 
miesiąca, otrzymywał stałe miesięczne wyna-
grodzenie wynikające ze złożonej w przetargu 
oferty cenowej za wykonanie całorocznej usłu-
gi. Wykonawca w ramach podpisywanej umo-
wy zobowiązany był również m.in. do prze-
kazywania (zagospodarowywania) odpadów 
w taki sposób aby osiągane zostały współczyn-
niki np. recyklingu. Znajdowało to swoje od-
zwierciedlenie w sprawozdaniach przekazywa-
nych do Burmistrza Miasta i Gminy. 

Podstawową zmianą, jaką wprowadza zno-
welizowana ustawa dla wszystkich właścicieli 
nieruchomości to obligatoryjny obowiązek se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Zmienione przepisy ustawy wymuszają na 
Gminie rozliczanie się z przedsiębiorcą odbie-
rającym odpady od ilości odebranych odpadów 
z terenu gminy (a nie jak dotychczasowo ryczał-
towo). System gospodarowania odpadami musi 
być systemem samobilansującym się tzn. Gmina 
nie może dokładać do systemu ani nie może na 
nim zarabiać.  

Dlatego też szacunkowe wyliczenie ilo-
ści odpadów do odbioru  na rok 2020 z terenu 
Gminy Suchedniów zostało oparte na posia-
danych  dotychczas danych (rok 2016 – 1071 
ton, rok 2017 – 1001 ton, rok 2018 – 1171 ton 
oraz ilości odebranych odpadów w okresie 
1.07.2018-30.06.2019 – 1140 ton). Na tej pod-
stawie oszacowana ilość odpadów do odbioru 
z terenu gminy na 2020 rok wyniosła 1177 ton, 
co znalazło swoje miejsce w ogłoszonym 13 li-
stopada 2019 r. przetargu dotyczącym wykona-

nia usługi polegającej na odbiorze, transporcie 
i zagospodarowaniu odpadów pochodzących 
z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gmi-
ny Suchedniów.

Złożona w terminie jedyna oferta – przez 
firmę EKOM Maciejczyk Sp. j. w Nowinach – 
z kwotą wykonywania usługi 1182 zł netto za 
tonę odpadów stanowiła swoją wysokością za-
skoczenie. Było to wynikiem m.in. rosnących 
opłat za przyjmowanie odpadów na składowi-
ska. Był to dylemat o tyle bolesny, że aby zbi-
lansować system działania (co nakazuje prawo) 
należało podnieść stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. Metoda naliczania wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami z posesji/
nieruchomości, pozostawała bez zmian i stano-
wiła iloczyn ilości osób zamieszkujących daną 
posesję oraz stawki opłaty.  Ten wariant – nowe 
stawki opłat - został przyjęty i wraz z rozpoczę-
ciem roku 2020 Gmina Suchedniów rozpoczęła 
pełne segregowanie odpadów z nowymi staw-
kami opłat. Stawka 18 zł/osobę (obniżona do 17 
zł/osobę w przypadku posiadania kompostow-
nika) oraz stawka karna za brak segregacji – 36 
zł/osobę.

Początki działania nowych zasad jak za-
wsze przy gruntownych zmianach były trudne, 
zwłaszcza dla osób, które w dotychczasowym 
systemie widniały jako te, które nie prowadzą 
w swoim gospodarstwie segregacji. Mieszkań-
cy, którzy deklarowali segregowanie odpadów 
już wcześniej (przed wejściem w życie tego 
obowiązku), borykali się z problemem prawi-
dłowej segregacji, zrozumiałym było, że proces 
nauczenia się działania nowych zasad wkrót-
ce się zakończy. Tak też się stało i po trudnym 
(duża ilość interwencji, wyjaśnień) w styczniu 
i w lutym bieżącego roku trybu działania nowej 
ustawy nabrała właściwego funkcjonowania. 

Niestety od początku roku nastąpił (co po-
twierdzały dokumenty przekazywane od wy-
konawcy czyli firmy EKOM) radykalny wzrost 
ilości odpadów odbieranych z terenu gminy. 
O ile wysoka styczniowa ilość pozostałość po 
segregowaniu (nazywajmy je dalej odpadami 

zmieszanymi) – 144,5 ton, przyjęta była jako ta, 
którą trzeba było odebrać od osób, które w 2019 
nie segregowały odpadów to kolejne miesiące 
i dane z tych miesięcy ukazywały jedno – odpa-
dów przybywa. Pomimo, iż poziom segregacji 
wzrasta, to całkowita ilość odbieranych i zago-
spodarowywanych odpadów również wzrasta. 
Przykładowo po I półroczu odebrano: 676,47 
ton odpadów zmieszanych, bioodpadów 84,84 
ton, pozostałych frakcji zbieranych selektywnie 
(szkło, plastik, papier, wielkie gabaryty, popiół, 
zużyty sprzęt elektryczny) – 300,56 ton. Otrzy-
mana  łączna wartość ilości odpadów odebra-
nych w połowie bieżącego roku - 1061,87 ton – 
wskazuje na bardzo niebezpieczne zbliżenie się 
do wartości/ilości odpadów przyjętej na etapie 
szacowania tegorocznego odbioru (1177 ton na 
cały 2020 rok). Wiąże się to ściśle ze środkami fi-
nansowymi, które zostały zabezpieczone w bu-
dżecie Gminy na realizację przedmiotowego za-
dania, a które okazują się być niewystarczające. 
Przy utrzymaniu dotychczasowej tendencji, 
środków tych prawdopodobnie wystarczy jedy-
nie na odbiór odpadów za miesiąc lipiec.

Podejmowane środki kontroli (np. ważenie 
pojazdów odbierających odpady przed rozpo-
częciem jak i po zakończeniu odbioru, wyryw-
kowe kontrole w terenie) w stosunku do wyko-
nawcy nie wykazały nadużyć. Naliczone kary 
dotyczyły jedynie nieterminowości wykonania 
usługi. 

Wewnętrzne kontrole w tut. Urzędzie wy-
kazują również duże rozbieżności co do ilości 
osób faktycznie zamieszkałych, a wykazanych 
w deklaracji dotyczącej odpłatności za odpady.  
System odbioru odpadów będzie na bieżąco 
monitorowany pod względem formalnym i fi-
nansowym i będzie podlegał korekcie na koniec 
roku. Wszystko zatem zależy od mieszkańców 
i jakości segregacji oddawanych odpadów.

Szacowany deficyt środków na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów do końca br. wynosi 
prawie 1.208.400,09 zł. Oznacza to ryzyko ze-
rwania umowy na świadczenie tych usług.
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PoMoc w cZAsAch PAndeMii

PFRON pomoże poszkodowanym
W celu złagodzenia skut-

ków ostatnich nawałnic, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych realizuje program wsparcia 
dla osób poszkodowanych w ich wyniku.

Wsparcie realizowane jest w ramach Modułów I i II 
programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodo-
wanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wy-
wołanych chorobami zakaźnymi. Program zakłada wy-
płatę świadczeń na rehabilitację społeczną w wysokości 
2.000 zł oraz jednorazowych świadczeń stanowiących 
rekompensatę poniesionych strat czy pokrycie kosztów 
przeprowadzenia naprawy sprzętu (urządzenia, środka 
pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego), które-
go zakup był dofinansowany ze środków PFRON - w tym 
w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (nieza-
leżnie od daty przyznania pomocy ze środków Fundu-
szu). 

W ramach tego programu (Moduły III i IV) realizowa-
ne jest obecnie także wsparcie dla osób niepełnospraw-
nych dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wyniku 
żywiołu, będą mogły uzyskać pomoc w ramach progra-
mu w sytuacji kiedy samorząd powiatowy, na terenie 
którego wystąpił żywioł, przystąpi do jego realizacji. 
Wówczas samorząd wyznaczy jednostkę organizacyj-
ną do realizacji programu – na ogół jest to Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka ta będzie dyspo-
nować formularzami wniosków, rozpatrywać złożone 
wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia po-
mocy.

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy
Trzecia odsłona Tarczy Anty-

kryzysowej (Dz. U. z 2020 poz. 
875) zmieniła grupę przedsię-
biorców, którzy mogą ubiegać się 
o pożyczkę na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 
Od 16 maja o jej udzielenie mogą wnioskować przed-

siębiorcy posiadający aktywną działalność przed 1 
kwietnia 2020 r. Udzielenie pożyczki możliwe będzie 
po złożeniu kompletnej, prawidłowo wypełnionej do-
kumentacji i spełnieniu wymogu posiadania aktywne-
go statusu działalności gospodarczej wg stanu na dzień 
przed 1 kwietnia 2020 r.

W/w zmianą uregulowano również kwestie związane 
z uzyskaniem przez pracodawcę (zarówno przedsiębior-
cę, jak i organizację pożytku publicznego) dofinansowa-
nia do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. 
Może ono zostać przyznane jednak wyłącznie w części 
niepodlegającej dofinansowaniu, jakie wypłacane jest 
na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, ze trwa ciągły nabór wniosków 
w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Kontakt tel.: 41 25-17-331

Zbliża się Powszechny Spis Rolny

Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać 
się w przyszłości

O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już 
wkrótce podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), 
który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju 
od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle 
ważne przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Pozwala 
zbadać zarówno wielkość jak i kierunek zmian zacho-
dzących w polskim rolnictwie. Spis rolny jest przepro-
wadzany wśród osób fizycznych oraz osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

Dlaczego spis rolny jest ważny? Wiemy, że to co 
robicie jest potrzebne!

Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniższym 
poziomie podziału terytorialnego (gminy), które są nie-
zbędne do prowadzenia polityki regionalnej, oceny roz-
woju gospodarki rolnej oraz analizy zmian, jakie zaszły 

w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020. Ponadto 
dane zebrane podczas spisu rolnego zostaną wykorzy-
stane do oceny instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, 
w tym negocjacji w ramach UE - rodzaju oraz wielkości 
dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Istotne bę-
dzie także zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, 
krajobraz i zmiany klimatyczne.

Wybierz wygodną metodę realizacji spisu
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płaszczy-

znach – dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom 
naszych respondentów. Dbając o ich wygodę, podczas 
najbliższego spisu, to właśnie samospis internetowy bę-
dzie podstawowym kanałem przekazywania informacji. 
Aplikacja dostępna będzie przez cały okres trwania PSR, 
wystarczy tylko urządzenie z dostępem do internetu. 
Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, któ-
re nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. 
Z myślą o nich przygotowane będą stanowiska, na któ-
rych będzie można się nie tylko spisać, ale także otrzy-
mać fachową pomoc przeszkolonych osób.

Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody po-
mocnicze:
•	 od	 16	września	wywiad	 telefoniczny	 przeprowa-

dzany przez rachmistrza telefonicznego,
•	 od	1	października	 	wywiad	bezpośredni	przepro-

wadzany przez rachmistrza terenowego z wyko-
rzystaniem urządzenia mobilnego.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie do-
konał samospisu internetowego nie może odmówić 
przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego 
lub bezpośredniego.

Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 
8.00 – 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 będzie 
można potwierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, 
uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną, a wybierając 
kanał „1” - spisać się przez telefon, do czego również za-
chęcamy.

Chronimy dane naszych respondentów
Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spi-

su Rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są 
udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy 
takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej oso-
by. Warto przy tym zaznaczyć, że realizując spisy nigdy 
nie pytamy o numer konta, czy karty kredytowej, a dane 
osobowe respondentów nie są nigdzie przekazywane.

Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba i warto 
się spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrolnictwo.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA W ZWIĄZKU Z COVID -19W PROJEKCIE 
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W POWIECIE SKARŻYSKIM (VI)” – PO WER 2014-2020
PUP w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu realizowanego ze środków EFS wdraża działania ukierunkowane 

na ochronę miejsc pracy w związku z COVID-19. W ramach projektu na wsparcie mogą liczyć:
1. Przedsiębiorcy do 30 roku życia, niezatrudniający pracowników w postaci dofinansowania części kosztów pro-

wadzenia działalności gospodarczej.
2. Mikro, małe i średnie firmy zatrudniające osoby młode do 30 roku życia poprzez  dofinansowanie części kosz-

tów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w postaci  do-

finansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne.

O powyższe wsparcie z PUP mogą ubiegać się podmioty które odnotowały spadek przychodów w związku z CO-
VID-19 na poziomie min. 30% oraz nie zalegają w regulowaniu zobowiązań publicznych. Otrzymanej pomocy nie 
można przeznaczyć na te same koszty, które już wcześniej zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje – PUP Skarżysko-Kamienna tel. (41) 25 17 300, www.skarzysko.praca.gov.pl
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Inwentaryzacja azbestu
Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Suched-
niów, w dbałości 
o Wasze zdrowie 
i środowisko natu-
ralne, w okresie V – 
X 2020 r. we współ-
pracy z Instytutem 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przepro-
wadzi inwentaryzację wyrobów zawierają-
cych azbest.

Upoważnieni przedstawiciele Instytutu Go-
spodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN będą wizytować poszczególne ulice miasta 
i gminy Suchedniów.

Prosimy o życzliwość podczas dokonywanych 
przez przedstawicieli Instytutu czynności zwią-
zanych z przeprowadzeniem przedmiotowej in-
wentaryzacji.

Działanie współfinansowane w ramach reali-
zacji zadania wynikającego z Programu Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cezary Błach

Gmina pozyskała dotację 
na usuwanie azbestu

9 czerwca 2020 r. w Kielcach została zawar-
ta umowa dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Kiel-
cach, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu 
Ryszarda Gliwińskiego, a Gminą Suchedniów, 
reprezentowaną przez Burmistrza Cezarego 
Błacha oraz Skarbnika Urszulę Nowak.

Umowa dotyczy zadania Usuwania odpadów 
zawierających azbest pochodzący z budynków 
mieszkalnych i gospodarskich z terenu Gminy Su-
chedniów w 2020 roku.

Kwota dotacji to 26.379,20 zł stanowiącej 
100% kosztów kwalifikowanych zadania. Na 
kwotę dotacji składają się środki:

- WFOŚiGW w Kielcach – 13.189,60 zł
- NFOŚiGW w Warszawie – 13.189,60 zł
Zakończenie realizacji zadania zaplanowano 

na 15 września  2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od najbliższe-
go poniedziałku, 6 lipca br. Wydział Komu-
nikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej przywraca formę 
planowania wizyty w wydziale polegającą na 
rezerwacji internetowej. W celu dokonania 
takiej rezerwacji należy skorzystać z Biulety-
nu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskie-
go, dalej BIP, (zakładka o nazwie Internetowa 
rejestracja do kolejki w Wydziale Komunikacji 
i Transportu) lub strony Powiatu Skarżyskiego 
(Zakładka o nazwie Umów wizytę – rejestra-
cja pojazdów).

Przypominamy również o tym, że aby zała-
twić sprawę w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu należy wcześniej umówić wizytę tj. 
dzień i godzinę w celu ograniczenia do mi-
nimum kontaktów pomiędzy klientami. Za-
planowania wizyty można zrobić w sposób 
opisany wyżej lub telefonicznie, dzwoniąc 
pod numery telefonów 41 39 53 024 lub 41 39 
53 025.

W kontaktach we wszystkich sprawach 
z zakresu działania Wydziału Komunikacji 
i Transportu korzystać można z formy mailo-
wej pod adresem 

Przypomnieć należy również o następują-
cych kwestiach:

1. O nabyciu, zbyciu i zmianie danych o po-
jeździe należy zawiadomić Wydział Ko-
munikacji i Transportu w ciągu 30 dni. 
W przypadku pojazdów kupionych lub 
sprzedanych po 29 lutego br. termin ten 
jest wydłużony do 180 dni.

2. Bezwzględny obowiązek rejestracji doty-
czy tylko pojazdów sprowadzonych z kra-
jów UE. W przypadku pojazdów wprowa-
dzonych na polski obszar po 29 lutego br. 
obowiązek ten jest przedłużony z 30 do 

180 dni.
3. W obecnym stanie prawnym nie ma obo-

wiązku przerejestrowania pojazdów za-
rejestrowanych już w kraju. Jest oczywi-
ście taka możliwość po złożeniu wniosku 
przez właściciela, istnieje natomiast obo-
wiązek zgłoszenia nabycia pojazdu (patrz 
pkt 1). Można to zrobić poprzez wypeł-
nienie odpowiedniego formularza i załą-
czenie do niego kopii dokumentu nabycia 
i dowodu rejestracyjnego.

Wzory wszelkich formularzy i druków uży-
wanych w Wydziale Komunikacji i Transportu 
można znaleźć na stronach BIP (zakładka In-
formacje > Wydział Komunikacji i Trans-
portu)

1. Od 1 stycznia br. niewypełnienie obo-
wiązków opisanych wyżej w pkt 1 i 2 za-
grożone jest karą administracyjną w wy-
sokości od 200 do 1000 zł.

2. Wszystkie sprawy można załatwić za po-
średnictwem poczty przesyłając odpo-
wiednie oryginały dokumentów z poda-
nym nr telefonu. O załatwieniu sprawy 
powiadomimy telefonicznie.

3. Wszelkie opłaty komunikacyjne moż-
na realizować bezpośrednio w Wydzia-
le Komunikacji i Transportu za pomocą 
kart płatniczych.

Z poważaniem
Dariusz Zarychta

Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu

Komunikat Starostwa Powiatowego
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Konkurs fotograficzny „Ach świętokrzyskie czaruje” 2020
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskie-

go w Kielcach ogłasza coroczny ogólnopolski 
konkurs fotograficzny Ach świętokrzyskie czaru-
je. Konkurs skierowany jest do pasjonatów fo-

tografii, zajmujących się nią nieprofesjonalnie. 
Tematem prac fotograficznych jest piękno wo-
jewództwa świętokrzyskiego oraz jego zabyt-
ków. Prace należy zgłaszać do 30 września.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Ach 
Świętokrzyskie czaruje ma na celu pokazanie, jak 
piękny, inspirujący i ciekawy pod względem tu-
rystycznym jest nasz region. Dla artystów foto-
grafików, którzy zajmują się fotografią niepro-
fesjonalnie, jest on okazją do pokazania swoich 
prac szerszej publiczności.

Wszystkie przesłane prace oceniane będą 
przez Radę Artystyczną w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 roku życia. 
Najwyżej ocenione fotografie opublikowane 
zostaną na stronach internetowych i facebo-
okowych Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach oraz Portalu Informacji Kulturalnej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
przesłanie prac wraz z wypełnionym oświad-
czeniem.

TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ
W DNIACH 24 - 27 LIPCA O GODZ. 17:00 i 19:30

Produkcja: USA
Gatunek: dramat     
Czas trwania: 137
Od lat:  15
Wersja  napisy
Opis filmu:
TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ to przejmujący i skłaniający do reflek-

sji dramat oparty na faktach. Śledzi losy młodego prawnika Bryana 
Stevensona (Jordan) i jego walki o sprawiedliwość, która przejdzie 
do historii. Jako absolwent Harvardu, Bryan mógł przebierać w lu-
kratywnych ofertach pracy. Zamiast tego udaje się do Alabamy, żeby 
reprezentować niesłusznie skazanych lub tych, których nie stać na 
rzetelnego obrońcę. Pomaga mu w tym miejscowa adwokat Eva 
Ansley (Larson). Jedną z pierwszych, a zarazem najbardziej me-
dialnych spraw Stevensona jest obrona Waltera McMilliana (Foxx). 
W 1987 został on skazany na śmierć za głośne morderstwo osiem-
nastolatki. Nie pomogły liczne dowody niewinności ani to, że jedyne 
obciążające go zeznanie było mocno wątpliwe. Bryan wplątuje się 
w sieć prawnych i politycznych gierek. Styka się z jawnym, nieskry-
wanym rasizmem. Niezrażony, broni Waltera i innych skazanych, na 
przekór wszystkim i wszystkiemu.

W związku z epidemią COVID-19 oraz zaleceniami rządu 
RP w budynku ośrodka, przy kasie kina oraz w sali kinowej 
obowiązuje nakaz noszenia maseczki (chustki) zasłaniającej 
usta i nos. 
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VIII Turniej Tenisa Stołowego im. Jana Pawła II
W dniu 11 lipca na dużej sali Parafialnego 

Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Suchednio-

wie odbył się VIII Turniej Tenisa Stołowego im. 
Jana Pawła II. Turniej ten w latach poprzed-
nich odbywał się zawsze w miesiącu maju, lecz 
w bieżącym roku ze względu na pandemię ko-
ronawirusa organizatorzy, czyli Rycerze Kolum-
ba Rady 15299 w Suchedniowie postanowili 
przesunąć turniej na miesiąc lipiec.

Wszystkim uczestnikom jak i organizatorom 
przed rozpoczęciem Turnieju zmierzono tem-
peraturę (termometrem laserowym), dokona-
no dezynfekcji rąk a także złożyli oni specjalne 
oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

Oficjalnego rozpoczęcia Turnieju dokonał 
Wielki Rycerz Rycerzy Kolumba Suchedniow-
skiej Rady Tadeusz Odzimek, który jest 
jednocześnie Koordynatorem Projektu Pa-
rafia Suchedniów - miejsce międzypokolenio-
wej współpracy i dialogu (z środków projektu 

sfinansowano Turniej) przywitał wszystkich 
zawodników i omówił zasady bezpieczeń-
stwa, jakie będą stosowane w czasie turnieju 
w związku z panującą pandemia koronawiru-

sa. Każdy uczestnik musiał posiadać swoją ra-
kietę do gry, której nie wolno nikomu pożyczać, 
każdy stół do gry był dezynfekowany przed i po 
meczu, podobnie jak piłeczki. Ponadto zawod-
nicy nie podawali sobie rąk przed rozpoczę-
ciem meczu, wszyscy zachowywali stosowne 
odstępy w oczekiwaniu na rozgrywki, a na sali 
w czasie rozgrywek przebywali tylko grający 
i sędziowie + jedna osoba jako kibic dla każde-
go z grających (pozostali uczestnicy oczekiwali 

w innych salach ośrodka). Dodatkowo organi-
zatorzy oraz sędziowie ubrani byli w wyróżnia-
jące ich koszulki odblaskowe i posiadali środki 
ochrony osobistej.

Do rywalizacji zgłosiło się 23 zawodników, 
którzy rozgrywali mecze na 4 stołach rozsta-
wionych na dużej sali Ośrodka. Organizatorzy 
planowali biorąc pod uwagę wielkość sali max. 
30 uczestników, a biorąc pod uwagę obawy 
w czasie panowania pandemii, to i tak spora 
liczba uczestników.

W wyniku rozegranych meczy wyniki końco-
we przedstawiają się następująco:
Kategoria Mężczyźni

1. Adam Gbiorczyk
2. Waldemar Piasta
3. Sebastian Gbiorczyk
4. Grzegorz Kupis
5. Krzysztof Odzimek
6. Jakub Piasta
7. Mariusz Kateusz
8. Jacek Furmańczyk

Kategoria Rodzina
1. Rodzina Gbiorczyk
2. Rodzina Piasta
3. Rodzina Odzimek-Kupis
4. Rodzina Lech
Wyróżnienia otrzymali: najmłodsza uczest-

niczka - Maria Pedrycz oraz najmłodszy 
uczestnik - Filip Lech. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale a zwycięzcy 
w w/w kategoriach otrzymali dyplomy i pucha-
ry.

Przed rozpoczęciem Turnieju każdy z uczest-
ników otrzymał słodki podarunek.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestni-
kom turnieju za sportowa rywalizacje i stoso-
wanie się do zasad bezpieczeństwa.

Turniej został sfinansowany przez Narodo-
wy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Tadeusz Odzimek
Wielki Rycerz Rady 15299 / Stanowy Ko-

ordynator ds. obiegu dokumentów
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Nocne wędkowanie na suchedniowskim zalewie

W sobotę 20 czerwca po południu nad zale-
wem suchedniowskim rozpoczęły się nocne za-

wody wędkarskie, które potrwały do niedzieli, 
do 7 rano. Brali w nich udział członkowie miej-

scowego koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go. 

Łowiono metodą gruntową najczęściej kar-
pie, jazie i leszcze. Były to duże ryby, w więk-
szości od pół kilograma wzwyż. Wszystkie były 
ważone przez komisję bezpośrednio po złowie-
niu i wypuszczane na wolność, nie trzymano 
ich w siatkach do końca zawodów. Metodę tę 
zastosowano w trosce o dobrostan ryb.

Zwyciężył 17. letni Paweł Kutwin, któ-
ry złowił cztery karpie ważące łącznie 22,9 ki-
lograma! Największa ryba miała 8,8 kilogra-
ma. Drugie miejsce zajął Dominik Ciszewski 

(6,95 kilogramów ryb), trzeci był Przemysław  
Fiślak (ponad 6 kilogramów), a czwarty  
Michał Łubek z prawie 6 kilogramami.

Przypomnijmy, że zalew w Suchedniowie 
jest jedynym podległym Polskiemu Związkowi 
Wędkarskiemu zbiornikiem w regionie, na któ-
rym obowiązuje zasada No kill, czyli złów i wy-
puść.

Efekty widać nie tylko po ilości złowionych 
ryb, ale przede wszystkich po ich wadze. Dla 
porównania – tego samego dnia w Bliżynie też 
odbyły się towarzyskie zawody wędkarskie, ale 
tam do wygrania zawodów wystarczyło złowić 
jednego leszcza o wadze… 650 gram!

(jaki)
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Hala sportowa już gotowa

Choć na jej oficjalne otwarcie poczekamy do 
1 września, to już dziś hala sportowa przy su-
chedniowskiej Jedynce jest już niemal gotowa 
na przyjęcie pierwszych uczniów na zajęciach. 
-8 lipca rozpoczęliśmy procedurę końcowego od-
bioru technicznego hali. Jest już ona ukończona, 
wylane są ławy pod boiska, trwa układanie kost-
ki brukowej. Tym samym kończy się I etap budo-
wy. W roku przyszłym do wykonania pozostało 
ułożenie nawierzchni boisk, budowa ogrodzenia 
i zagospodarowanie terenu – mówi burmistrz 
Cezary Błach.

Przypomnijmy, że budowa hali to I etap bu-
dowy kompleksu sportowego w ramach zada-
nia pod nazwą Rozbudowa wraz z zagospodaro-
waniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 
6 w Suchedniowie oraz Przebudowa i termomo-
dernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Sze-
regów 6 w Suchedniowie. Wykonawcą jest fir-

ma Hotex. Wartość inwestycji to ok. 6.748.970 
złotych, przy czym  gmina na ten cel pozyska-
ła dotację 2.468.000 zł z Ministerstwa Spor-
tu w ramach programu Sportowa Polska oraz 
dofinansowanie w wysokości 499.772,62 zł 

w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej Osi priorytetowej 7 
Sprawne usługi publiczne RPO Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

(jaki)


