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* rozpoczęło się stopniowe odmrażanie gminy,
* o pandemii i jej konsekwencjach rozmawiamy 

z burmistrzem Cezarym Błachem,
* czy będzie Bon inwestycyjny dla gmin?
* suchedniowscy przedsiębiorcy odczuwają 

skutki pandemii,
* czas remontów w Kuźnicy,
* rozpoczęła się realizacja ciekawego projektu.
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229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Władze samorządowe gmi-

ny mimo pandemii nie za-
pomniały o jednej z najważ-
niejszych dat w historii Polski 
– 229. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja – pierwszej 
w Europie i drugiej na świecie. 
Skromne obchody połączone 
były ze Świętem Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości.

Czytaj na str. 2
Dobiega końca budowa Mauzoleum 
w Michniowie

- Powoli zmierzamy do końca. Termin zakończenia prac 
jest planowany na lipiec tego roku. Choć to już kolejna 
data, to mam nadzieję, że tym razem uda się jej dotrzy-
mać – mówi Ewa Kołomańska, kierownik Mauzoleum 
Walki i Męczeństwa Wsi Polskich w Michniowie.

Czytaj na str. 16

Zwycięstwo Zuzanny Chrząszcz z SSP 
w Ostojowie w III Konkursie Dziennikarskim

Konkurs został zorganizowany 
przez II Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Skar-
żysku-Kamiennej i był przezna-
czony dla uczniów klas 6-8 szkół 
podstawowych oraz szkół ponad-
podstawowych z terenu powiatu 
skarżyskiego. 

Czytaj na str. 12

I etap przebudowy ul. Powstańców zakończony
30 kwietnia nastąpił odbiór 

I etapu inwestycji polegającej 
na kompleksowej przebudo-
wie ul. Powstańców i Krótkiej. 
Odbiór dotyczył odcinka ul. 
Powstańców od ul. Warszaw-
skiej do ul. Fabrycznej wraz 
z przebudową wyjazdu na sta-
rą siódemkę. 

Czytaj na str. 2

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Pracownika Samorządowego 
składamy serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim, 

którzy przyczyniają się do krzewienia idei samorządności wśród 
naszych mieszkańców.

To dzień, w którym 30 lat temu mieszkańcy po raz pierwszy po 
10-letniej przerwie dokonali wyboru radnych i burmistrzów swoich gmin.

Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za ważną
i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra, 

zaangażowanie w ustawiczny rozwój naszej Małej Ojczyzny oraz 
wszelkie poczynione trudy i wyrzeczenia.

Życzymy pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć, a także 
niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. 

Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze 
wykonanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem 

osobistym, jak i zawodowym.
Z samorządowymi pozdrowieniami.

Burmistrz 
Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec
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Wydarzenia

Władze samorządowe gminy mimo pan-
demii nie zapomniały o jednej z najważniej-
szych dat w historii Polski – 229. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej 
w Europie i drugiej na świecie. Skromne ob-
chody połączone były ze Świętem Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości.

Uczestników uroczystości przed kościo-
łem powitał ks. proboszcz Marek Mi-
gocki, który odprawił Mszę św. w intencji 
Ojczyzny oraz rzemieślników i przedsiębior-
ców. Wcześniej burmistrz Cezary Błach 
i przewodniczący rady miejskiej Krzysztof 
Adamiec oraz delegacja przedsiębiorców 
z Henrykiem Krasowskim na czele złoży-
li wiązanki kwiatów pod tablicami wmuro-
wanymi w ścianę świątyni.

Główne ulice miasta udekorowano biało - 
czerwonymi flagami, ale nie odbył się m.in. 
tradycyjny koncert Kuźnica-Miastu.

Miejmy nadzieję, że w listopadzie powró-
cimy do tradycyjnej formy obchodów naj-
ważniejszych dat w historii Polski. 

(jaki)

I etap przebudowy ul. Powstańców zakończony
30 kwietnia nastąpił odbiór I etapu inwesty-

cji polegającej na kompleksowej przebudowie 
ul. Powstańców i Krótkiej. Odbiór dotyczył od-
cinka ul. Powstańców od ul. Warszawskiej do 

ul. Fabrycznej wraz z przebudową wyjazdu na 
starą siódemkę. 

Odcinek ten został kompleksowo przebu-
dowany (droga, chodniki) wraz ze wszystkimi 
robotami branżowymi (wodociągowe, kanali-
zacyjne), ustawiono nowe przystanki autobu-

sowe i słupy ogłoszeniowe, nasadzono drzewa.
Od stycznia trwają też prace związane z II 

etapem, które obejmują odcinek od ul. Bodzen-

tyńskiej do skrzyżowania z ul. E. Peck wraz z ul. 
Krótką wraz ze wszystkimi robotami branżowy-

mi w sposób, który umożliwi przekazanie go do 
częściowego użytkowania. Zgodnie z harmo-
nogramem potrwają one do końca tego roku. 

Natomiast w roku 2021 przebudowany zostanie 
odcinek od ul. E. Peck do ul. Fabrycznej. 

Wykonawcą inwestycji jest firma Budromost 
Starachowice, a jej wartość to 8.241.000 zło-
tych a ostateczny termin zakończenia prac to 
30 września 2021 roku.

(jaki)

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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AktuAlności

Trwa stopniowe odmrażanie gminy i jej jednostek
Magistrat jest już dostępny dla mieszkańców 

Od 25 maja urzędy administracji publicznej na 
terenie całego kraju znów są dostępne dla obywa-
teli w standardowych terminach funkcjonowania. 
Po przerwie związanej z pandemią covid-19 na pe-
tentów czeka kilka zmian, które dotyczą głównie 
przestrzegania odpowiednich rygorów sanitarnych.

Do minimum zredukowano liczbę osób przeby-
wających przy jednym stanowisku (w tym samym 
czasie będzie można z nich korzystać tylko poje-
dynczo). Od poniedziałku 25 maja będzie można 
załatwić własne sprawy m.in. w: urzędzie gminy, 
starostwie, urzędach skarbowych, Zakładach Ubez-
pieczeń Społecznych oraz Urzędach Pracy (wcze-
śniej było to możliwe tylko w określonych dniach 
i godzinach, teraz powraca normalny tryb pracy).

Ze względu na przerwę związaną z pandemią po 
25 maja zostaną wznowione sprawy, w przypadku 
których przebieg postępowania administracyjnego 
wobec konkretnych osób przerwano, dlatego w cią-
gu kilku kolejnych dni można się spodziewać prze-
syłek poleconych z urzędów.
ZGK wznowił bezpośrednią obsługę intere-
santów

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchednio-
wie  informuje, iż od dnia 04.05.2020 roku  zostaje 
wznowiona możliwość dokonywania wpłat gotów-
kowych w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Suchedniowie ul. Kościelna 21, odczyty wodo-
mierzy dokonywane przez inkasentów oraz możli-
wość załatwienia innych spraw.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z za-
grożeniem sanitarno-epidemiologicznym wirusem 
COVID-19 (koronawirus), wszystkie czynności wy-
konywane przez pracowników odbywać się będą 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zwracamy się z prośbą do interesantów, aby 
podczas załatwiania spraw, także stosowali się do 
obowiązujących zasad w zakresie zagrożenia sani-

tarno-epidemiologicznego wirusem COVID-19 (ko-
ronawirus) i stosowali środki ochrony osobistej.

Informujemy, iż nadal istnieje możliwość po-
dania stanu wodomierza w formie telefonicznej  
tel:41-25-43-101,  mms-em w formie zdjęcia wodo-
mierza na numer: 502-722-143 oraz pocztą e-mail 
na adres zgk@zgksuchedniow.pl. W powyższej in-
formacji prosimy o podanie numeru kontrahenta 
lub danych adresowych oraz numeru telefonu kon-
taktowego. Faktury będą wystawiane i dostarcza-
ne do skrzynki pocztowej, wysłane pocztą tradycyj-
ną lub elektroniczną.

Jednocześnie przypominamy, że w tytule prze-
lewu powinny zostać umieszczone takie dane jak: 
imię i nazwisko, numer kontrahenta oraz numer 
faktury za którą chcemy zapłacić.
Biblioteka czynna, ale z ograniczeniami

Od 4 maja uchylony został dotychczasowy zakaz 
działalności bibliotek. 

W związku z powyższym suchedniowska Miejsko
-Gminna Biblioteka Publiczna będzie otwarta od 
poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 
Będą jednak ograniczenia, wynikające z przestrze-
gania zasad bezpieczeństwa.

Nie będzie czynna czytelnia i pracownia kom-
puterowa. Do biblioteki (hol) będzie mogła wejść 
jedna osoba (maksymalnie dwie). Bibliotekarz od-
bierze oddawane książki i odłoży je do dwutygo-
dniowej kwarantanny. Nikt nie będzie mógł wejść 
między półki. Zamówioną książkę poda bibliote-
karz.

W okresie zamknięcia biblioteki dla czytelników, 
wewnątrz trwały intensywne prace. Między innymi 
znacznie został powiększony katalog elektronicz-
ny. Są również nowości. Tak więc zapraszamy do 
biblioteki, ale należy pamiętać o wszystkich zasad 
bezpieczeństwa, które nadal obowiązują, choćby 
takie jak noszenie masek i utrzymanie odpowied-
niej odległości.

Pandemia odbija się na 
gminnych finansach

Ekonomiści nie mają jednolitego poglądu na to, 
jak pandemia koronawirusa COVID-19 wpłynie na 
polską gospodarkę. Jedni uważają, że dzięki stop-
niowemu odmrażaniu gospodarki, przez ten kryzys 
przejdziemy w miarę suchą nogą, inni wieszczą kry-
zys o takiej skali, jaką świat przeszedł w dwudzie-
stoleciu międzywojennym.

Ale już teraz pandemia odbija się na gminnym 
budżecie. -W pierwszym kwartale jeszcze nie odczu-
liśmy negatywnych skutków, ale one na pewno przyj-
dą. Przedsiębiorcy do tej pory złożyli wnioski o umo-
rzenie podatków na kwotę 130 tysięcy złotych. W skali 
roku to może być nawet pół miliona. Znacząco zaczęły 
spadać dochody gminy. Tylko  z udziału w podatku PIT 
w kwietniu 2019 roku Suchedniów dostał 804 tysią-
ce złotych, w kwietniu 2020 roku - 494 tysiące- mówi 
Cezary Błach, burmistrz Suchedniowa.

Do połowy maja na zakup środków ochrony oso-
bistej dla urzędników i pracowników gminnych jed-
nostek samorząd wydał 33 tysiące złotych. Jeśli po 
otwarciu szkół i innych placówek nadal będzie obo-
wiązek korzystania z masek, rękawiczek i płynów 
dezynfekcyjnych, a gmina będzie je miała zapewnić 
także uczniom, miesięcznie na ten cel trzeba będzie 
wydać blisko 400 tysięcy złotych!

Gmina już dziś przygotowuje się na ciężkie cza-
sy. -Wstrzymaliśmy wszystkie remonty w podległych 
miastu placówkach, poza niezbędnymi. Składanie 
wniosków o dofinansowanie w przypadku, gdy po-
trzebny jest wkład własny, ograniczamy do mini-
mum. Zrealizujemy te inwestycje, na które mamy już 
podpisane umowy - wylicza Cezary Błach.

A trzeba pamiętać, że i tak budżet na ten rok 
był napięty. Wynika to m.in. z niedoszacowanej 
subwencji oświatowej, większej pensji minimal-
nej, obniżki stawki podatku dochodowego od osób  
fizycznych oraz zwolnienia z tego podatku osób do 
26. roku życia.

(jaki)

Laptopy trafiły do szkół
Gmina Suchedniów pozyskała środki na zakup 21 laptopów dla szkół podstawowych w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczące realizacji projektu 
grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego .
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naSza rozmoWa

Czarny scenariusz się nie spełnił

- o funkcjonowaniu gminy w czasach pandemii 
w burmistrzem Cezarym Błachem rozmawia 
Jacenty Kita.

- Jacenty Kita: Panie burmistrzu. Rząd 16 
marca ogłosił stan epidemiologiczny. Jakie 
pierwsze kroki podjął samorząd gminy na 
tę nietypową sytuację?

- Cezary Błach:  Początek tej nietypowej sy-
tuacji był trudny. Należy pamiętać, że wtedy nie 
wiedzieliśmy w zasadzie nic o wirusie COVID-19 
i nikt nie potrafił przewidzieć, jak rozwinie się sy-
tuacja i jak będzie groźna. Jedną z pierwszych de-
cyzji było odwołanie Turnieju Formacji Tanecznych 
- jednej z największych imprez odbywających się 
w Suchedniowie. Później w ślad za ogłaszanymi 
obostrzeniami wygaszana była działalność na-
szych jednostek organizacyjnych. Ograniczaliśmy 
kontakty do minimum. Zamknięte zostały kasy 
w urzędzie i w ZGK, wstrzymani zostali inkasen-
ci oraz osobiste doręczanie korespondencji. Aby 
zapewnić funkcjonowanie Gminy,  Urząd i nasze 
jednostki pracowały w systemie zmianowym. Po-
dzieliliśmy się na dwa zespoły pracujące naprze-
miennie. Wszystko to po to, aby w przypadku 
zarażenia w jednej grupie, druga mogła dalej pra-
cować.

Ponieważ czarny scenariusz się nie spełnił, od 
początku maja powróciliśmy do w miarę normal-
nej pracy. Staramy się jednak zachowywać szcze-
gólną ostrożność, gdyż tak naprawdę dalej wiele 
nie wiemy o skutkach pandemii i o samym wiru-
sie. Nie wiemy też, jak obecne rozluźnienie wpły-
nie na dalszy rozwój sytuacji.

- Powiat skarżyski jest jednym  z najbar-
dziej dotkniętych epidemią w wojewódz-
twie. Czy ma pan wiedzę, ile osób zachoro-
wało w naszej gminie? Ile osób poddanych 
było kwarantannie?

-Według informacji przekazywanych przez 
służby sanitarno - epidemiologiczne odnotowali-
śmy 5 przypadków zakażenia. Liczba osób w kwa-
rantannie była zmienna na przestrzeni okresu 

pandemii. Z reguły było to kilkanaście osób w jed-
nym czasie.

- A jak z dyscypliną naszych mieszkańców? 
Czy wystąpiły przypadki naruszenia ograni-
czeń?

- Jak w każdym społeczeństwie czy grupie, 
zdarzały się różne przypadki. W większości jed-
nak stosowaliśmy się jako Mieszkańcy do wyda-
wanych zaleceń i ograniczeń.

- Jedną z decyzji było zamknięcie szkół 
i przedszkoli. Czy wobec stopniowego zno-
szenia ograniczeń, planuje pan częściowe 
wznowienie ich pracy?

-Decyzje o wznowieniu pracy placówek oświa-
towych związane są z decyzjami rodziców o wy-
słaniu dziecka do szkół i przedszkola. W naszej 
Gminie bardzo niewiele rodziców wyraziło wolę 
powrotu dziecka do przedszkola czy też klas 1-3.

- Jakie byłyby ewentualne koszty przygo-
towania placówek oświatowych do pracy?

-Trudno to precyzyjnie określić z uwagi na 
zmieniające się wytyczne. Generalnie wymogi 
sanitarne postawione przedszkolom i szkołom są 
bardzo kosztowne.

Pierwsze szacunki z przełomu kwietnia i maja 
(zakładające konieczność zapewnienia środków 
ochrony również dla uczniów) były szokujące. Po-
wrót do normalnego funkcjonowania wszystkich 
jednostek gminnych z zachowaniem obowiązu-
jących wtedy reżimów sanitarnych oszacowany 
został na 300 tys. zł miesięcznie! Jeżeli musieliby-
śmy tak funkcjonować przez cały rok to ponad 3 
mln zł należałoby przeznaczyć na ochronę przed 
wirusem. 

- Powszechnie mówi się, że skutkiem pan-
demii będzie kryzys gospodarczy. Być może 
największy od dwudziestolecia międzywo-
jennego. Czy pandemia przekłada się na 
wpływy do budżetu gminy?

- Skutki pandemii bardzo mocno odbijają się na 
budżecie i finansach Gminy.

Ograniczenie działalności jednostek gminnych 
to całkowity brak dochodów SOK Kuźnica i OSiR. 
Spadły wpływy w ZGK z opłat za wodę i ścieki.

Załamały się wpływy z udziałów w podatkach 
będące jednym z filarów budżetu gminy. Udziały 
w podatku PIT za miesiąc kwiecień tego roku były 
o 39% niższe niż za kwiecień 2019 r. Natomiast 
udziały w podatki CIT o 78%.

Z jednej więc strony mamy dużo mniej docho-
dów na pokrycie zaplanowanych w tym roku wy-

datków, z drugiej natomiast ponosimy i będziemy 
musieli ponosić duże, nie planowane, wydatki na 
ochronę przed koronawirusem.

Sytuacja taka na dłuższą metę może stanowić 
ogromny problem i zagrożenie dla funkcjonowa-
nia Gminy.

- A jakie były bezpośrednie, już poniesio-
ne koszty działań ochronnych np. zakupu 
środków dezynfekujących czy ochronnych?

-Szacunek wykonany na koniec kwietnia, czy-
li około 1,5 miesiąca trwania pandemii to ponad 
30.000 zł wydanych na środki dezynfekujące 
i ochronne.

Pamiętajmy jednak, że nie działały szkoły, 
przedszkole, OSiR, Kuźnica, Biblioteka.

Jeżeli wszystkie jednostki zaczną w miarę nor-
malnie funkcjonować, kwota ta znacząco wzro-
śnie. Wystarczy wyobrazić sobie odkażenie po-
wierzchni szkoły, czy też hali sportowej.

- A czy obecna sytuacja miała wpływ na 
realizowane obecnie inwestycje?

Na szczęście nie. Nawet gdy prawie całe życie 
zamarło na jakiś czas podczas gdy nie wychodzili-
śmy z domów, trwały prace na obiektach sporto-
wych przy Szkole Podstawowej nr 1 i przebudowa 
ul. Powstańców i Krótkiej.

- A co z inwestycjami planowanymi do re-
alizacji na ten rok? Czy są one zagrożone?

-Jest takie zagrożenie. Znaczące ubytki w do-
chodach i zwiększone wydatki na środki ochrony, 
o których już wspomniałem nie pozwalają na uru-
chamianie nowych inwestycji, nawet tych zapla-
nowanych. 

- Nie było turnieju formacji tanecznych, 
nie będzie Świętojanek, a więc sztandaro-
wych wydarzeń kulturalnych? Czy miesz-
kańcy mogą liczyć na coś w zamian w przy-
szłości, o ile sytuacji wróci do normy?

-Dzisiaj trudno deklarować takie rzeczy. 
Wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju 
pandemii i sytuacji finansowej Gminy w kolejnych 
miesiącach.  

- A jak pan, jako Cezary Błach, a nie bur-
mistrz odbiera obecną sytuację?

-Myślę, że tak jak większość z nas. Z jednej 
strony jest obawa o zdrowie swoje i najbliższych, 
a z drugiej świadomość tego, że nie da się na-
gle wszystkiego zatrzymać. Staram się przede 
wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Nie pani-
kować, ale i nie lekceważyć zagrożenia. 

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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w sAmorządzie

Czy będzie „Gminny Bon Inwestycyjny”?
Zaistniała sytuacja epidemiczna wymusiła 

na organach rządowych wprowadzenie instru-
mentów prawnych, określając zadania także 
jednostkom samorządu terytorialnego. Jednak-
że zapisy ustawowe nie wprowadziły w sposób 
skuteczny instrumentów pomocowych dla sa-
morządów. 

A tymczasem dochody samorządów z tytułu 
udziału w podatkach PIT i CIT, porównując kwie-
cień 2019 roku do kwietnia 2020 roku, znacząco 
spadają. –W przypadku Gminy Suchedniów spa-
dek z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznym spadły w tym czasie o 58%. Ale 
w innych gminach, w szczególności w przypadku 
udziału gmin w podatku dochodowym od osób 
prawnych CIT, sytuacja jest znacznie gorsza – 
mówi burmistrz Cezary Błach.

Dla przykładu w Skarżysku-Kamiennej spa-
dek PIT wyniósł 42,65%, w Suchedniowie 58%, 
w Stąporkowie 42,17%, w Skarżysku Kościel-
nym o 26,94%.

Dlatego też Zarząd Związku Gmin Wiejskich 
przygotował oraz zaproponował do wdrożenia 
projekt Gminnego Bonu Inwestycyjnego. -Bon 
inwestycyjny daje bardzo szerokie możliwości 
wykorzystania. Samorządy Gminne byłyby w po-
siadaniu instrumentu finansowego, który można 
wykorzystać nie tylko na inwestycje i remonty, ale 
także na wkład własny, a przy większych projek-
tach, będzie on doskonałym katalizatorem, który 
pobudzi rozwój gospodarki - mówi burmistrz Ce-
zary Błach, który zagłosował za podjętą zda-

nie uchwałą Związku 
Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego

Jak podkreśla bur-
mistrz jego fenomen i skuteczność polega na 
prostym mechanizmie dystrybucji, który nie 
wymaga dodatkowych kosztów administracyj-
nych, ponieważ jest przeznaczony dla każdej 
gminy z obszarami wiejskimi. Otrzymana w ten 
sposób dotacja byłaby rozliczana do końca roku 
kalendarzowego przez każdy samorząd z dnia 
27 maja 2020r.  w sprawie poparcia inicjatywy 
Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospo-
litej Polski ustanowienia Gminnego Bonu Inwe-
stycyjnego.

Jak podkreślają w swym stanowisku samo-
rządowcy, każdy kryzys gospodarczy można 

przezwyciężyć tylko drogą inwestycji. Inwesty-
cje pobudzają wszystkie sektory gospodarki. 
Mają charakter rozwojowy i dochodowy w wy-
miarze lokalnym i ogólnopaństwowym. 

W obliczu zaistniałej sytuacji globalnej pan-
demii, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie już 
w tym roku będą w większości pozbawione 
możliwości inwestowania w rozwój swoich ob-
szarów. 

Dlatego też, wskazujemy na konieczność 
zastosowania impulsu inwestycyjnego, który 
obejmie swoim działaniem wszystkie obszary 
wiejskie kraju.  Aby skutecznie przeciwstawić 
się kryzysowi i przeciwdziałać stagnacji - Zarząd 
Związku Gmin Wiejskich RP przedstawił wła-

śnie propozycję wprowadzenia począwszy od 
bieżącego roku Gminnego Bonu Inwestycyjnego 
w wysokości 1 mln zł na gminę.

Wprowadzenie tego rodzaju finansowego 
narzędzia wsparcia inwestycyjnego, daje bar-
dzo szerokie spektrum działania w zakresie 
pobudzenia inwestycji. Możliwość wykorzysta-
nia bonu inwestycyjnego nie tylko na inwesty-
cje i remonty, ale także na wkład własny, przy 
większych projektach, będzie doskonałym ka-
talizatorem który pobudzi rozwój gospodarki. 
Bardzo szeroki horyzontalnie impuls inwesty-
cyjny wpłynie nie tylko na uruchomienie powią-
zanych gałęzi gospodarki, ale również będzie 
przyczółkiem rozwoju i planowania inwestycji 
w kolejnych latach.

Zarząd ZGWRP, w imieniu samorządów, de-
klaruje pełne współuczestnictwo w zakresie 
opracowania szczegółowych zasad udzielania 
wsparcia w postaci Bonu inwestycyjnego, jego 
zastosowania i rozliczenia. 

W swym stanowisku przyjętym 15 maja Za-
rząd ZGWRP z całą mocą podkreśla, że bez 
wsparcia rządu RP polegającego na urucho-
mieniu pomocowych programów finansowych, 
w sposób szczególny wspierających gminy 
z obszarami wiejskimi, realizacja programów 
osi zrównoważonego rozwoju zostanie zabloko-
wana. Spowoduje to również wydłużenie drogi 
wyjścia z kryzysu gospodarczego, który właśnie 
zaczyna realnie zagrażać samorządom gmin-
nym.

Samorządowcy zakładają, że bon zafunkcjo-
nował jeszcze w tym roku i w roku 2021, w za-
leżności od sytuacji, jaka będzie w gospodar-
ce. Rozliczenie bonu następowałoby na koniec 
roku. To na razie wstępne propozycje.

Przedstawiciele Związku nie ukrywają, że 
najlepiej byłoby, gdyby bon został zgłoszony 
do prac legislacyjnych jako propozycja rządowa, 
wtedy miałby największe szanse na procedo-
wanie w parlamencie.

Wniosek o ustanowienie Bonu Inwestycyjnego 
został przesłany do: Prezydenta RP, Premiera, 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, 
Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, 
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji i Ministra Finansów.

Jacenty Kita
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XVI i XVII sesja Rady Miejskiej
30 marca odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej 

w Suchedniowie.  Z uwagi na pandemię korona-
wirusa COVID-19 sesja odbyła się przy zachowa-
niu wszelkich środków ostrożności, bez udziału 
publiczności, sołtysów, przewodniczących osiedli 
i mediów.

Obradom przewodniczył Krzysztof Adamiec, 
przewodniczący rady, sekretarzem obrad był rad-
ny Waldemar Krogulec. Na sesji obecnych było 
9 radnych.

Na początek przewodniczący rady odczytał pi-
smo Wojewody Świętokrzyskiego wyjaśniające, 
że na chwilę obecną brak jest uregulowań praw-
nych dotyczących sesji odbywanych w trybie zdal-
nym, a jednocześnie obecna sytuacja nie zwalnia 
od pracy organów administracji publicznej. 

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 
2020-2038 przedstawiła skarbnik gminy Urszula 
Nowak. Skarbnik wyjaśniła, że realizatorem za-
dania polegającego na utworzeniu Klubu Seniora 
przy ul. Sportowej będzie Miejsko Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Burmistrz Cezary Błach 
dodał, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
(inwestycja miała się rozpocząć 1 kwietnia), po 
uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim, roz-
pocznie się ona we wrześniu br. Za uchwałą gło-
sowało 9 radnych.

Także projekt uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy Suchedniów na rok 2019 przedsta-
wiła skarbnik. Chodziło o przeniesie kwoty  
535.000 zł do planu wydatków MGOPS. Są to środ-
ki na Klub Seniora jako ośrodka wsparcia dzienne-
go. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu długoterminowego przybliżyła Urszula No-
wak. Chodziło o kwotę 4.300.000 złotych, w tym 
3.390.000 zł z przeznaczeniem na na pokrycie de-
ficytu związanego z realizacją dwóch inwestycji 
– przebudowa sieci kanalizacyjnej i infrastruktu-
ry drogowej ul. Powstańców i Krótkiej oraz rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej przy ul. Szarych Sze-

regów. Pozostała kwota jest potrzebna na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów. Burmistrz wy-
jaśnił, że pozytywną opinię o projekcie uchwały 
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obra-
chunkowa i jest on wpisany w budżet i WPF. Brak 
kredytu nie pozwoli na bieżącą realizacji faktur 
za wykonane prace oraz spowoduje konieczność 
zwrotu dotacji do Funduszu Dróg Samorządo-
wych oraz do Urzędu Marszałkowskiego. Przy 
jednym głosie wstrzymującym (radny Wiesław 
Biskup) rada podjęła uchwałę.

Kolejny projekt uchwały, w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma tere-
nie Gminy Suchedniów w 2020 roku przedstawił 
zastępca burmistrza Dariusz Miernik. Wszyscy 
radni byli za podjęciem uchwały.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wy-
kazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów 
(chodzi o kąpielisko na terenie OSiR-u, które ma 
być czynne od 1 lipca), w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz 
uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntu wraz 
z budynkami, położonego w Suchedniowie przy 
ul. Emilii Peck, z przeznaczeniem do realizacji za-
dań związanych z podstawową opieką zdrowotną 
na terenie gminy Suchedniów. Jak wyjaśnił za-
stępca burmistrza Dariusz Miernik, od 1 grud-
nia 2005 roku budynek dzierżawi NZOZ Promyk 
w Suchedniowie z przeznaczeniem na świadcze-
nie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowot-
nej. Umowa wygasa z końcem grudnia 2020 roku. 
Stąd gmina chce wydzierżawić ten grunt wraz 
z budynkami na okres dłuższy niż trzy lata, gdyż 
jest to w kompetencji rady miejskiej. Szczegóły 
przetargu są dopiero ustalane. Burmistrz Ceza-
ry Błach dodał, że na okres krótszy niż trzy lata 
może być problem ze znalezieniem dzierżawcy. 
Za uchwałą było 8 radnych, jeden się wstrzymał 
(Wiesław Biskup).

Ostatni projekt uchwały dotyczył aneksu do 
porozumienia zawartego w dniu 22 lipca 2019 r.  
pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarży-
skim i Województwem Świętokrzyskim. Chodzi 
w tym przypadku o budowę ronda obok Tesco. Jak 
wyjaśnił burmistrz Cezary Błach chodzi o prawo 
do dyspozycji dokumentacją dotyczącej inwe-
stycji. Województwo Świętokrzyskie, z udziałem 
gminy w wysokości 200.000 zł, opracowało całą 
dokumentację na przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 751. –Została wypracowana pewna ścieżka, 
na mocy której gmina będzie mogła zlecić przetarg 

i rozpocząć inwestycję, a następnie odebrać całość 
zadania – dodał burmistrz. Wszyscy radni byli za 
pojęciem uchwały.

Na zakończenie obrad przewodniczący rady 
Krzysztof Adamiec złożył wszystkim Miesz-
kańcom Gminy życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. 

7 maja w sali konferencyjnej magistratu odby-
ła się, zwołana na wniosek burmistrza, XVII w tej 
kadencja sesja Rady Miejskiej. Z uwagi na pande-
mię koronawirusa COVID-19 sesja odbyła się przy 
zachowaniu wszelkich środków sturożności, bez 
udziału publiczności, sołtysów, przewodniczą-
cych osiedli i mediów.

Sesję otworzył Krzysztof Adamiec, przewod-
niczący rady, sekretarzem obrad został wybrany 
radny Tomasz Kutwin. Na sesję przybyło 9 rad-
nych.

Po jednogłośnym przyjęciu obrad, radni zajęli 
się projektem uchwały w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi 
Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamien-
nej dotyczącej uchwały rady w sprawie opłat za 
korzystanie z przystanków autobusowych. Wyja-
śniając projekt uchwały burmistrz powiedział że, 
Gmina Suchedniów nie zgadza się ze skargą, gdyż 
preferowanie przewoźników ze względu na ich 
wielkość byłaby dyskryminacją, dlatego stawka 
jest jednolita dla wszystkich. Radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę.

Następna uchwała dotyczyła przekazania do 
organu regulującego projektu uchwały w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków. Zastępca burmistrz Dariusz Mier-
nik wyjaśnił, że chodzi o przekazanie projektu 
uchwały do Wód Polskich. Radni uchwałę przyję-
li jednogłośnie.

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany uchwały 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2038. Jak wyjaśnił burmistrz Cezary 
Błach projekt dotyczy przebudowy ul. Powstań-
ców i Krótkiej w Suchedniowie, która jest reali-
zowana w cyklu trzyletnim. W zmianie chodzi 
o to, że część robót zaplanowanych do wykonania 
w 2019 roku została zrealizowana w roku 2020. 
Chodziło o kwotę 839.000 zł. Rada uchwałę pod-
jęła jednogłośnie.

Ostatnia uchwała dotyczyła zmian w budżecie 
na 2020 rok i powiązana była z uchwałą poprzed-
nią.

Sesja, po 17 minutach, została zamknięta.
Jacenty Kita
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Suchedniowskie stowarzyszenia umiejętnie sięgają po 
środki zewnętrzne

20 kwietnia 2020 r. ogłoszono wyniki otwar-
tego konkursu ofert na wsparcie realizacji za-
dań publicznych województwa świętokrzyskie-
go z zakresu kultury w 2020 r.

Są dobre wiadomości. Suchedniowskie orga-
nizacje otrzymają dotacje na ciekawe projekty.

I tak Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg Suched-
niów otrzyma 1.500 zł na przygotowanie wyda-
rzenia pod nazwą Wystawa Magiczne młynar-
stwo. Suchedniowskie rody – Tumulcowie. 2.000 
zł otrzyma Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 
POD PRĄD na projekt zatytułowany Wycinanki 
znad Kamiennej - wernisaż wystawy wycinanki 
ludowej Lucyny Kozłowskiej w 4 gminach powia-

tu skarżyskiego, kolejne 1.800 zł na wydanie pu-
blikacji popularno-naukowej pt. Zeszyty Suche-
dniowskie. Historia nr 5/2020 oraz 3.000 złotych 
na organizację IV ogólnopolskiej, interdyscypli-
narnej konferencji naukowej Osoba w przestrze-
ni, przestrzeń w czasie - konotacje ludzi, miejsc 
i czasów w drodze do poznania lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. Ponadto Stowarzyszenie 
Promocji Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
Między wierszami otrzyma 2.000 zł na organi-
zację Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskie-
go Świętokrzyskiej Literatury Ludowej.

(jk)

- z Magdaleną Ogonowską, kierownikiem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Suchedniowie, rozmawia Jacenty Kita.

-Jacenty Kita: Jak pandemia przeło-
żyła się na pracę kierowanego przez pa-
nią Ośrodka?

-Magdalena Ogonowska: Ze względu 
na stan pandemii utrzymujący się od marca, 
największym problemem jest brak możliwo-
ści kontaktu bezpośredniego z klientem czyli 
w miejscu zamieszkania klienta np. w  przypad-
ku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 
czy interwencji, wszelkie informacje możemy 
uzyskiwać telefonicznie i mailowo a dokumen-
ty niezbędne do otrzymania pomocy składane 
są w tymczasowym biurze podawczym urzędu 
gminy. Wszystkie świadczenia przyznawane są 
terminowo, wypłaty świadczeń również wy-
płacane są zgodnie z harmonogramem. 

- A jak podopieczni GOPS-u przyjęli 
zmiany w jego pracy?

-Większa część naszych klientów rozumie 
sytuację i współpracuje z nami. Niestety jest 
garstka osób, z którymi jest całkowity brak 
współpracy, co oczywiście wpływa na czas 
trwania postępowania w danej sprawie. Ale po-
wtarzam, jest to garstka osób, którzy tak samo 
zachowywali się przed stanem pandemii.

- Czy w statystkach ośrodka widać już 
niekorzystne zmiany na rynku pracy 
i wzrost bezrobocia? Czy przybywa klien-
tów?

-Tak. Znacznie wzrosła liczba osób, które  py-
tają się o pomoc, ponieważ utracili pracę w kra-
ju lub za granicą lub składają wnioski o przy-
znanie pomocy finansowej. 

- Czy w jakiś sposób przekłada się to na 
tegoroczny budżet GOPS-u?

-  Na rok 2020 mamy określoną kwotę  w bu-
dżecie  na przyznanie pomocy finansowej, któ-
rą musimy przeznaczyć na większą liczbę osób 
niż w latach poprzednich. W miarę możliwości 
będziemy zwracać się do Urzędu Wojewódzkie-
go o zwiększenie środków, które otrzymujemy 
z budżetu państwa.

- Jakie dodatkowe formy pomocy dla 
mieszkańców zorganizowaliście w ostat-
nich dwóch miesiącach?

-Trzeba tutaj podkreślić pomoc dla osób, któ-
re znajdowały się w kwarantannie i starszych. 
Przy współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej sprowadzana 
była i dostarczana dla potrzebujących żyw-
ność  z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Skarżysku-Kamiennej. Z pomocy żywnościo-
wej skorzystało również  przed świętami Wiel-
kanocnymi część naszych podopiecznych, któ-
rzy odbierali żywność w magazynach PKPS.

-Jak ograniczenia znoszą osoby starsze, 
seniorzy zrzeszeni w naszych klubach i ra-
dzie seniorów?

-No cóż, osoby starsze i seniorzy zrzeszeni 
w klubach i radzie seniorów ograniczyli swoją 
aktywność, unikają spotkań grupowych i cze-
kają na lepsze czasy. Ogólnie jest im trudno. 
Lepszą sytuację mają Ci, którzy mieszkają w do-
mach jednorodzinnych, zajmują się  ogrodem, 
mają przestrzeń i zajęcie lub ci co korzystają 
z Internetu. Ogólnie seniorzy boją się, mimo 
luzowania obostrzeń unikają spotkań. Część 
z nich zaangażowała się w szycie akcję Szycie 
ratuje życie koordynowaną przez Panią Aga-
tę Kuźdub.

-Jak pani myśli, kiedy mogą zostać znie-
sione, przynajmniej w części, nałożone na 
nich ograniczenia?

-Trudno mi powiedzieć, jest to grupa naj-
bardziej narażona na COVID 19, a właściwie na  
jego konsekwencje.

-Czy dużo macie pytań w tej sprawie?
-Pytań nasuwa się bardzo dużo, ale naj-

ważniejsze jest to, kiedy zaczniemy normalnie 
funkcjonować bez obaw, że w każdej chwili ktoś 
z nas lub naszych bliskich może zostać ofiarą  
koronawirusa.

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita

Nasi klienci w większości są wyrozumiali
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Są pieniądze na rondo, most i drogi
Zadanie pod nazwą Przebudowa odcinka dro-

gi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica 
Mickiewicza i drogą powiatową ulica Zagórska 
oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 
nr 389001T znalazło się na  liście za-
dań, zatwierdzonej do dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

W wyniku realizacji tego zada-
nia zostanie zmieniona organizacja 
ruchu, istniejące skrzyżowanie ul. 
Kieleckiej, ul. Zagórskiej i ul. Mic-
kiewicza zostanie przebudowane na 
rondo o średnicy zewnętrznej 30 m, 
średnicy wyspy środkowej 18 m, z 4 
wlotami, wysepkami kierunkowymi. Istniejące 
pasy rozdziału z kostki brukowej zostaną roze-
brane, a na ich miejsce powstanie oznakowa-
nie poziome.

Realizacja inwestycji związanej z mostem (na 
Kaczce) polegała będzie na jego przebudowie 
na obiekt z trwałym pomostem żelbetowym 
oraz z chodnikiem jednostronnym o szerokości 
2 m z balustradami.

Wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofi-
nansowanie wynosi 3.939.250,00 zł, a otrzyma-
ne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych wyniesie 1.969.625,00 zł.

Ponadto z FDS w latach 2020-2021 dofinan-
sowanie dostanie inwestycja związana z prze-
budową niemal 1 km ul. Powstańców i Krótkiej. 
Ogólna wartość projektu wynosi 5.060.002 zł, 
a dofinansowanie wyniesie 60% tej kwoty, czyli  

3.036.001 zł, z czego w 2020 roku 2.082.681,29 
zł i 911.319,91 zł w roku 2021. 42.000 złotych 
gmina otrzymała w roku 2019.

(jaki)

-O ile nie wystąpią nieprzewidziane prze-
szkody, to w połowie czerwca planujemy zakoń-
czenie pracy i ich odbiór końcowy – mówi kie-
rownik budowy hali sportowej przy Jedynce 
Wiesław Dąbrowski.

Sama hala to 
I etap budowy 
kompleksu spor-
towego w ramach 
zadania pod na-
zwą Rozbudowa 
wraz z zagospo-
darowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Sze-
regów 6 w Suchedniowie oraz Przebudowa i ter-

momodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych 
Szeregów 6 w Suchedniowie.  Wykonawcą jest 
firma Hotex. Wartość inwestycji to ok 6.748.970 
zł złotych, przy czym  gmina na ten cel pozy-
skała 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 infrastruktu-
ry edukacyjnej i szkoleniowej Osi priorytetowej 

W czerwcu zakończenie I etapu prac przy „Jedynce”
7 Sprawne usługi publiczne RPO Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

I etap obejmuje budowę budynku sali 
sportowej z łącznikiem, salę gimnastyczną 
o wymiarach 36,00 x 19,00 m (684,00 m2 wraz 
z wyposażeniem i zapleczem, łącznika ze szko-
łą istniejącą zawierający wejście, komunikację 
i szatnie uczniów. Obecnie trwają prace zwią-
zane z wykończeniem hali. Obiekt jest już po-
malowany, wykonana jest elewacja zewnętrz-
na, trwają ostatnie prace przy posadzkach. 

W etapie I wykonane zostanie również od-
wodnienie boiska i terenów przyległych, włą-
czenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczo-
wej w ul. Szarych Szeregów, instalacja gazowa 

zewnętrzna od miejsca przyłącza do kotłowni 
projektowanej, przyłącze wody oraz wymiana 
fragmentu istniejącej sieci wodociągowej na 
terenie działki, rozbudowa i remont instalacji 
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje 
elektryczne zewnętrzne od nowego przyłącza 
elektrycznego z instalacją oświetlenia terenu 
i odgromową, a także wymiana lamp oświetle-
niowych w budynku starej sali gimnastycznej.

Jacenty Kita
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GoSpodarka

- z Henrykiem Krakowskim, prezesem 
Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Suchedniowie, prowadzącym księgowość wie-
lu podmiotów gospodarczych, rozmawiał Jacen-
ty Kita.

- Jacenty Kita: Panie prezesie, ile pod-
miotów gospodarczych w tej chwili obsłu-
guje spółdzielnia?

-Henryk Krasowski: Sytuacja organizacyjna 
Spółdzielni na razie nie ulega większym zmia-
nom. Co prawda od początku roku 5 przedsię-
biorstw uległo likwidacji, ale do Spółdzielni 
przyjęliśmy 6 nowych przedsiębiorstw i na dzień 
dzisiejszy jest to liczba 182 podmioty gospo-
darcze. Z tych 182 podmiotów 8 zawiesiło swo-
ją działalność w związku z koronawirusem CO-
VID-19. 

- Czy widać już u naszych przedsiębiorców 
ekonomiczne skutki pandemii? Jeśli tak, to 
czy się one przejawiają?

-Oczywiście skutki pandemii COVID-19 są wi-
doczne wśród naszych przedsiębiorców. Już 
w kwietniu było widać znaczne ograniczenia 
prowadzonej gospodarczej działalności. Część 
przedsiębiorstw musiało zamknąć prowadzo-
ną działalność z uwagi na zakazy wykonywania 
zawodu, jak zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, 
usługi fizjoterapeutyczne, usługi gastronomicz-
ne. Zakłady te musiały zawiesić swoje usługi do 
odwołania. Znacznie zostały ograniczone usługi 
przewozu osób. Również handel samochodami, 
szczególnie sprowadzanymi z zagranicy od czasu 
ogłoszenia pandemii zamarł z uwagi na zamknię-
te granice. Miały na to wpływ decyzje rządu, któ-
ry zakazał wykonywania wyżej wymienionych 
usług. 

Zakaz wychodzenia z domu, również miał 
wpływ na kondycję naszych przedsiębiorców. 
Nawet w dużych przedsiębiorstwach, które są 
dobrze zorganizowane widać, że ilość dostarcza-
nych dokumentów księgowych znacznie zmala-

Więcej bezrobotnych, ogrom-
ne zainteresowanie pomocą

Tylko w ciągu 
ostatniego miesią-
ca tj. w kwietniu br. 
w powiecie skar-
żyskim bezrobocie 
wzrosło z 3800 do 
4050 osób. Choć nie 
jest to gwałtowny 

skok, to jednak w związku z epidemią sytuacja 
ta w najbliższych miesiącach może ulec pogor-
szeniu. Na szczęście na ten moment do Powia-
towego Urzędu Pracy nie zgłoszono planów 
grupowych zwolnień w żadnym z większych 
przedsiębiorstw. Nie nastąpiła też masowa likwi-
dacja firm.

Za to bardzo wielu przedsiębiorców korzysta 
ze wsparcia w ramach wprowadzonej przez rząd 
Tarczy Antykryzysowej.

- Do 15 maja trafiło do nas łącznie 3213 wnio-
sków o pomoc. Najwięcej złożono wniosków 
o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw, można 
otrzymać 5 tysięcy złotych. Wpłynęło ich 2766. 
Mamy też 289 wniosków o dofinansowanie dla 
osób samozatrudnionych, 156 wnioski o pomoc 
dla firm zatrudniających pracowników, oraz 2 
wnioski od organizacji pozarządowych. Do dziś 
w ramach Tarczy Antykryzysowej przekazaliśmy 
lokalnym przedsiębiorcom 5.139.607 złotych - in-
formuje Roman Białek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. –Środków 
nie brakuje, są one wypłacane w możliwie naj-
krótszym terminie – dodaje dyrektor. 

Jacenty Kita

Pandemia mocno odbija się na sytuacji przedsiębiorstw
ła – nawet o 40%. Co świadczy o zmniejszeniu 
transakcji handlowych i usługowych. 

My obsługujemy przeważnie mikro i małych 
przedsiębiorców. Myślę, że gdyby od razu w mar-
cu uruchomiono pomoc przedsiębiorcom w po-
staci jednocześnie Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0, to taka 
większa i natychmiastowa pomoc mogłaby lepiej 
wpłynąć na kondycję przedsiębiorców. 

-Z tego co mi wiadomo, byliście jako Spół-
dzielnia jednymi z pierwszych w Suche-
dniowie, którzy zajęli się wdrażaniem pro-
gramów pomocy rządowej.

-Tak. Informujemy wszystkich naszych przed-
siębiorców o dostępnej pomocy w ramach pro-
gramów udzielanych przez rząd, głównie Tar-
cza1.0, Tarcza 2.0 oraz Tarcza 3.0. Wyliczamy 
procentowe spadki, które kwalifikują przedsię-
biorców do uzyskania pomocy.

Przygotowujemy wnioski do ZUS-u o zwolnie-
nie z opłacania składek, o świadczenie postojowe, 
wypełniamy wnioski do Urzędu Pracy o pożyczkę 
dla mikrofirm, o świadczenie postojowe dla osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospo-
darczą, o dofinansowanie części kosztów wyna-
grodzeń dla przedsiębiorców zatrudniających 
pracowników. Pomagamy również w wypełnia-
niu wniosków o udzielenie pożyczki z Polskiego 
Funduszu Rozwoju.

W związku z licznymi zmianami przepisów, 
dotyczących pomocy przedsiębiorcom, zmusze-
ni jesteśmy do ciągłej weryfikacji, nawet po kil-
ka razy w miesiącu, jaka pomoc dostępna jest dla 
naszych klientów. 

-Ma pan już kilkudziesięcioletnie do-
świadczenia w tej pracy. Czy, patrząc 
wstecz, mieliśmy do czynienia z podob-
nym kryzysem?

-Patrząc wstecz, były różne kryzysy gospodar-
cze i finansowe. Kryzys światowy, gdy był pro-
blem z zakupem paliwa i wtedy znacznie zwolni-
ła gospodarka światowa .W Polsce największym, 
do tej pory. kryzysem był kryzys gospodarczy 
w 1989 roku wywołany tzw. hiperinflacją, gdzie 
moce przerobowe przedsiębiorców były na sta-
łym poziomie, ale nie można było prawie nic ku-
pić w sieciach handlowych. W 2009 był kryzys 
finansowy światowy, który już nie tak znacząco 
wpłynął na kondycję naszej gospodarki. 

Takiego kryzysu jaki wystąpił teraz w związku 
z koronowirusem COVID-19 jeszcze nie było. Mi-
kro i małym przedsiębiorcom trudno będzie pora-
dzić sobie z tak długo trwającym zastojem w go-
spodarce. Potrzebne jest teraz w tych trudnych 

czasach dla przedsiębiorców większe wsparcie 
finansowe i gospodarcze. 

-Wiem, że trudno być prorokiem, ale jak 
pan widzi przyszłość w sferze gospodarki?

-Trudno dziś przewidzieć, co będzie w przy-
szłości, gdyż jak wspomniałem wcześniej część 
przedsiębiorców w związku z zastojem w gospo-
darce i brakiem środków finansowych likwiduje 
lub zawiesza prowadzoną działalność gospodar-
czą. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie fi-
nansowe, muszą jakoś przez te trzy, cztery mie-
siące przetrwać. Uważam, że dopiero w trzecim 
kwartale tego roku będzie można ocenić wstęp-
nie dotychczasowe skutki pandemii COVID-19. 
Dziś nie ma jasnych perspektyw co będzie dalej

Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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w Gminie i okolicy

SOK „Kuźnica” pozyskał  
kolejną dotację

W ciężkich czasach kwarantanny przyszła 
do Suchedniowa kolejna dobra wiadomość 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica 
otrzymał kolejne dofinansowanie tym razem 
w programie Etno Polska na projekt: Tak bywa-
ło przedtym wszędzie - to przegląd obrzędowo-
ści wiejskiej, który jak sytuacja pozwoli ma się 
odbyć we wrześniu. Kwota dofinansowania to 
21.000 zł. Jak do tej pory na cztery złożone pro-
jekty, otrzymaliśmy trzy dofinansowania. Cze-
kamy jeszcze na jednio rozstrzygnięcie w pro-
gramie Kultura Interwencja. Trzymajcie kciuki.

Dotacje dla Mauzoleum w Michniowie
Muzeum Wsi Kieleckiej uzyskało dofinanso-

wanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na realizację dwóch przedsięwzięć. 
Projekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie – symbol bestialstwa niemieckich 
pacyfikacji na narodzie polskim otrzymał 25 tys. 
złotych, a projekt Chleb w polskiej tradycji ludo-
wej otrzymał wsparcie w wysokości 24 tys. zło-
tych.

Partnerem Muzeum Wsi Kieleckiej w reali-
zacji pierwszego zadania jest Instytut Pamięci 
Narodowej Delegatura w Kielcach. W ramach 
projektu odbędzie się m.in. III Konferencja na-
ukowa Wieś polska podczas II wojny światowej – 
Straty osobowe (streaming live);  zostanie stwo-
rzona i udostępniona wystawa Pamiętam ten 

straszny dzień – niemieckie pacyfikacje polskich 
wsi w latach 1939-40 autorstwa dr Katarzyny 
Jedynak oraz ukaże się zerowy numer Roczni-
ków Michniowskich – cyklicznego periodyku hi-
storycznego.

Drugie zadanie Chleb w polskiej tradycji ludo-
wej będzie polegało na prezentacji obrzędowo-
ści ludowej oraz polskich tradycji związanych 
z chlebem  podczas wydarzenia plenerowego 
w Parku Etnograficznym w Tokarni we wrze-
śniu.  W przypadku, gdy nie uda się zorganizo-
wać wydarzenia plenerowego ze względu na 
utrzymujące się ograniczenia związane z pan-
demią, formuła przekazu zostanie zmieniona 
i odbędzie się na zasadzie prezentacji online.

Rok 2020 bez „Świętojanek”
- Z przykrością muszę przyznać, że tegoroczne 

Świętojanki nie odbędą się z uwagi na  ogólno-
światową pandemię. Mówię z przykrością bo jest 
to pierwsza taka sytuacja od co najmniej 30 lat. 
Świętojanki organizowane w naszym mieście są 
imprezą masową a takie są obecnie zakazane. 
Wielka szkoda, bo impreza ta zyskała w regionie 
dobrą opinię i jest  oceniana bardzo pozytywnie 
– mówi Andrzej Karpiński, dyrektor Suche-
dniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica.

Przypomnijmy tylko niektóre zespoły, które 
gościliśmy w  ostatnich  latach w Suchednio-
wie, np.  Brathanki, Elektryczne Gitary, Czerwone 
Gitary, Video, Dobranocka czy Luxtorpeda. Są to 
artyści topowi, prezentujący wysoki poziom ar-
tystyczny oraz co dla nas istotne grają na żywo. 
Świętojanki to też impreza na której możemy 
pokazać nasz lokalny dorobek artystyczny, ze-
społy taneczne, muzyczne, teatralne i inne. 
Impreza ta jest dużym przedsięwzięciem arty-
stycznym, organizacyjnym i logistycznym. 

–W tym roku planowaliśmy zaprosić zespół 
Tabu oraz Libera wraz z zespołem InoRos. Szko-
da, wielka szkoda – dodaje dyrektor.

(jaki)
Msza św. w 30.lecie odrodzenia samorządu terytorialnego

W dniu 27 maja 1990 odbyły się pierwsze w Polsce po 
II wojnie światowej wybory do organów samorządu te-
rytorialnego. W 30. rocznicę tego wydarzenia samorzą-
dowcy z powiatu skarżyskiego uczestniczyli we Mszy Św. 
w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Mszy św. przewodniczył kustosz sanktuarium, ks. dr 
Jerzy Karbownik, który na początku nabożeństwa 
powiedział: -Zadaniem Kościoła jest rozwój duchowy 
człowieka, zadaniem samorządowców troska o rozwój lo-
kalnych społeczności, o gospodarkę, stanowienie prawa. 
Witam Was wszystkich z szacunkiem, kłaniam się pocztom 
sztandarowym o zapraszam do modlitwy o to, abyście do-
brze i owocnie służyli swoim regionom.

We Mszy Św. uczestniczył m.in. marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz 
przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. Samo-
rząd Suchedniowa reprezentowali przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Adamiec oraz poczet sztandarowy: 
Anna Salwa, Henryk Łakomiec i Arkadiusz Pająk.

Życzenia dla pracowników kultury
Z okazji Dnia Działacza Kultury, który obchodzony jest 29 maja, składamy 
najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oraz osobom zaangażowanym 

w działania na rzecz krzewienia kultury w Gminie Suchedniów. Dziękujemy 
za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej.

Składamy życzenia wielu pozytywnych wrażeń, związanych z pracą na rzecz 
kultury, wytrwałości i siły oraz satysfakcji płynącej z tej pracy.

Burmistrz
Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec
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kumentacji wielu projektów zrealizowanych 
i realizowanych przez SOK Kuźnica oraz Stowa-
rzyszenie Kuźniczy Krąg, a także burzy mózgów 
nad nowymi propozycjami mającymi na celu 
poszerzenie naszej oferty kreatywnego oraz 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Podsu-
mowując... intensywnie pracujemy i nie narze-
kamy na nudę.

Andrzej Karpiński

kultura

SOK „Kuźnica” w czasach pandemii

Nasza placówka, jak większość domów 
i ośrodków kultury w kraju ma zawieszoną 
działalność w części merytorycznej. Trudno 
nam wszystkim przyzwyczaić się do takiego 
stanu rzeczy. Czy Suchedniowski Ośrodek Kul-

tury Kuźnica w Suchedniowie tętniący życiem 
kulturalnym przez siedem dni w tygodniu 
z dnia na dzień opustoszał? 

Tak, opustoszał, ale niezupełnie. Ten niewąt-
pliwie trudny dla wszystkich czas wykorzystu-
jemy na prace remontowo-naprawcze, porząd-
kowe, malowanie pomieszczeń, itp.

W ciągu ostatnich kilku tygodni wykonaliśmy 
m.in.: malowanie pokoju socjalnego oraz jego 
przedsionka, baru znajdującego się przy sali 
tanecznej, holu przy garderobach, wszystkich 

kaloryferów, a także wyczyściliśmy i pomalo-
waliśmy korodujące elementy bram wjazdo-
wych. Ponadto, firma pana Krogulca z Ostojowa 
dokonała naprawy kostki brukowej w obrębie 
znajdującej się na parkingu studzienki, która 
podskakiwała pod wpływem przejeżdżających 
samochodów. 

Przeprowadziliśmy również gruntowne po-
rządkowanie piwnicy, kotłowni, strychu oraz 
wspomnianego wcześniej terenu wokół budyn-
ku suchedniowskiej Kuźnicy. Naprawione zosta-
ły zewnętrzne schody z kostki brukowej usytu-
owane w zachodniej części budynku, obok izby 
tradycji. Pracownicy podjęli się również ważne-

go i trudnego zadania, jakim jest cyklinowanie 
i olejowanie parkietu w sali tanecznej.

SOK przyłączył się do akcji wsparcia pracow-
ników służby zdrowia szyjąc czepki dla perso-
nelu i pacjentów świętokrzyskich placówek 
medycznych. W sumie uszyto ich 432. Warto tu 
zaznaczyć, że pracownicy wykorzystują tu pry-
watny sprzęt do szycia. 

Oczywiście jest to również czas pracy nad 
projektami, które zostaną zrealizowane po 
zakończeniu pandemii, porządkowania do-

Zapraszamy na ciekawą 
wystawę

Jan Paweł II - świadek wojny, człowiek pokoju 
- to tytuł wystawy, którą Muzeum Wsi Kielec-

kiej przygotowuje z okazji 100-lecia urodzin św. 
Jana Pawła II. Patronat Honorowy nad wystawą 
objął Jego Ekscelencja Jan Piotrowski Biskup 
Kielecki. 

W dniu urodzin Papieża Polaka, uchylamy 
rąbka tajemnicy. Na fotografiach prace Grze-
gorza Chorążka, które między innymi wypeł-

nią przestrzeń 
Dworku Laszczy-
ków w Kielcach. 

Autorami wy-
stawy, na którą 
wkrótce Pań-
stwa zapro-
simy są Ewa 
Kołomańska, 

Bartosz Bętkowski z Mauzoleum Martyro-
logii Wsi Polskich w Michniowie oraz Grze-
gorz Chorążek.

(jk)
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kultura

Weź udział w konkursie  
fotograficznym

Pandemia koronawirusa zamknęła nas 
w domach, odcięła od codziennych spotkań, 
kontaktów, relacji, rozmów, spraw. Od kilku 
tygodni żyjemy w INNYM WYMIARZE. Wydaje 
nam się, że ŚWIAT SIĘ ZATRZYMAŁ – tak często 
mówimy i to często słyszymy od innych.

ALE TAK NIE JEST!!! Świat żyje pełnią życia, 
a PRZYRODA robi to, co każdej wiosny! Stań 
dyskretnie z boku, obserwuj i … fotografuj! 
A może ciekawsze wydaje ci się to, jak wygląda 
życie naszego miasteczka w czasie pandemii?

Weź udział w Konkursie Fotograficznym SU-
CHEDNIOW? NATURALNIE!

Konkurs organizowany jest w dwóch kate-
goriach tematycznych:

- Przyroda i krajobraz.
- Momenty – fotografie pokazujące życie 

miasta: wydarzenia, ludzi, miejsca.
Zasady są proste, a uczestnikiem może być 

każdy – dzieci za zgodą Rodziców!

Zdjęcia powinny być wykonane samodziel-
nie na terenie Gminy Suchedniów w roku 2020 
w technice cyfrowej, wcześniej niepublikowa-
ne, powstałe bez ingerencji graficznej.

Fotografie konkursowe można składać do 10 
października 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie lub przesłać drogą mailową 
na adres:  konkurs@suchedniow.pl

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rze-
czowe i finansowe. Rozstrzygnięcie konkursu 
zaplanowano na koniec października 2020 r.  

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kon-
kursie określa Regulamin

Zapraszamy!!!

Zwycięstwo Zuzanny Chrząszcz z SSP w Ostojowie w III 
Konkursie Dziennikarskim

Konkurs został zorganizowany przez II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewi-
cza w Skarżysku-Kamiennej i był przeznaczony 
dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz 
szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 
skarżyskiego. 

Jego celem było: angażowanie młodzieży 
szkolnej do samodzielnej pracy dziennikarskiej, 
samodoskonalenie w zakresie tworzenia tek-
stów dziennikarskich, rozwój talentów literac-
kich i dziennikarskich, angażowanie młodzie-
ży do zabierania głosu w ważnych sprawach 
społecznych oraz poznanie pracy redakcyjnej. 
Zadaniem uczestników było napisanie tekstu 
o charakterze dziennikarskim (gatunek dowol-
ny – np. reportaż, felieton, recenzja, artykuł 

publicystyczny, wywiad). 
Prace konkursowe zostały ocenione przez 

profesjonalne jury: Paulinę Pałkę (TV Świę-
tokrzyska), Małgorzatę Janiec (Kaktus II LO), 
Piotra Adamczyka (Tsk.24.pl), Mateusza 
Bolechowskiego (Echo Dnia), Mariusza Bu-
sieka (Skarzysko24.pl), Pawła Wełpę (Pro-
skarżysko.pl). Podczas oceny brano pod uwagę: 
funkcjonalność tytułu; oryginalność – np. uję-
cia tematu, kompozycji, itp.; wykorzystanie do-
datkowych elementów – np. zdjęć, by zwięk-
szyć siłę oddziaływania na odbiorcę; język, styl 

wypowiedzi; funkcjonalność wypowiedzi zgod-
nie z gatunkiem, który został wybrany; ogólne 
wrażenie estetyczne. Zarówno wśród uczniów 
szkół podstawowych jaki i średnich przyznano 
trzy miejsca. Prócz tego w kategorii - szkoły 
podstawowe – przyznano dodatkowo 3 wyróż-
nienia, gdyż poziom w tej grupie wiekowej był 
wyższy niż wśród uczestników ze szkół śred-
nich. 

Zuzanna Chrząszcz – uczennica VI klasy 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojo-
wie otrzymała I Nagrodę oraz statuetkę ZŁOTE 
PIÓRO za reportaż Długa przerwa, czyli – o (nie)
zwykłych uczniach (nie)typowo spędzających 
pauzę. Statuetki, które przyznano za pierwsze 
miejsca, zostały ręcznie wykute przez święto-
krzyskiego kowala Andrzeja Batorskiego. 

Organizatorzy zapowiadają publikację 
wszystkich dotychczasowych prac konkurso-
wych w formie książkowej. Zuzię do konkursu 
przygotowała Agnieszka Witczak.
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oGłoszeniA - komunikAty 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
realizuje program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodo-
wanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi.

W ramach wyżej wymienionego programu osoby z niepełno-
sprawnościami, które  w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 
4 września 2020 roku utraciły możliwość korzystania z opie-
ki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co naj-
mniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych mogą 
uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem 
opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie, 
nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
Kto może skorzystać ze świadczenia?
•	 uczestnicy	warsztatów	terapii	zajęciowej;
•	 uczestnicy	środowiskowych	domów	samopomocy;
•	 podopieczni	dziennych	domów	pomocy	społecznej;
•	 podopieczni	placówek	rehabilitacyjnych	prowadzonych	przez	

organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środ-
ków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

•	 uczestnicy	 programów	 zatwierdzonych	 przez	 Radę	 Nadzor-
cza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze 
wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

•	 pełnoletni	(od	18.	do	25.	roku	życia)	uczestnicy	zajęć	rewali-
dacyjno-wychowawczych;

•	 pełnoletni	 (od	 18.	 do	 24.	 roku	 życia)	 wychowankowie	 spe-
cjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych 
ośrodków wychowawczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpi-

ła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego 
w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych.

Wnioski przyjmowane są przez Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie zgodne z miejscem zamieszkania beneficjenta.

Wnioski można składać bez konieczności wychodzenia 
z domu poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze 
środków PFRON https://sow.pfron.org.pl/. W imieniu osób z nie-
pełnosprawnościami wnioski mogą złożyć rodzice lub opiekuno-
wi prawni. Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można zło-
żyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny 
od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli 
urząd pracuje tylko zdalnie. W przypadku braku możliwości sko-
rzystania z systemu SOW możliwe jest także złożenie wniosku za 
pośrednictwem poczty w  wyznaczonych przez samorządy Po-
wiatowych  Centrach Pomocy Rodzinie zgodnie z miejscem za-
mieszkania wnioskodawcy.

Bezpłatna pomoc prawna
Na terenie Powiatu Skarżyskiego działają przez cały 2020 r. punkty nieodpłat-

nej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi Sto-
warzyszenie Sursum Corda (w górę serca). Jest to zadanie z zakresu administracji 
rządowej, finansowane z budżetu państwa. Nowością tego roku jest dodatkowa 
możliwość korzystania z nieodpłatnej mediacji.

Pomoc jest dostępna dla każdej osoby, po złożeniu oświadczenia, że nie jest się 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (bez obowiązku dokumen-
towania dochodów). Na wizytę w punkcie należy się wcześniej zarejestrować, za 
pośrednictwem wskazanego nr telefonu lub adresu e-mail. Nie obowiązuje żad-
na rejonizacja.

W okresie epidemii świadczenia dla klientów są realizowane zdalnie, za pomo-
cą środków komunikacji na odległość, zaś stosowne oświadczenie klient może zło-
żyć elektronicznie lub ustnie, kontaktując się telefonicznie lub mailowo.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie przez doświadczonych adwokatów, 
radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów. Szczegóło-
wy harmonogram pracy punktów jest dostępny na stronie internetowej:  
http://powiat.skarzyski.lo.pl

Rejestracja na wizyty: tel. 41 39 53 042 (poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – 
piątek: 7.30 – 15.30)

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 
w czasach pandemii
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APel sAmorządowców

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Zwracamy się do Pana z prośbą o wprowa-
dzenie systemowych rozwiązań i podjęcie dzia-
łań mających na celu wsparcie samorządów 
w zakresie minimalizacji kryzysu gospodarcze-
go wywołanego istniejącą na obszarze naszego 
kraju epidemią COVID-19.

Trudna sytuacja epidemiologiczna, restrykcje 
i nakazy mające na celu ratowanie zdrowia i ży-
cia ludzkiego wpłynęły na konieczność wpro-
wadzenia znacznych zmian w budżetach miast 
i gmin. Samorządy mając na uwadze troskę 
o dobro mieszkańców natychmiast przystąpiły 
do realizacji wszelkich zadań zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Podjęto 
działania w zakresie dezynfekcji miejsc uży-
teczności publicznych, przekazywania miesz-
kańcom maseczek, doposażania jednostek naj-
bardziej narażonych w płyny dezynfekcyjne 
i materiały ochronne. Wiele samorządów zde-
cydowało się na wprowadzenie lokalnych tarcz 
antykryzysowych dla przedsiębiorców. Proble-
my związane z pandemią spowodowały nagłą 
potrzebę znalezienia w budżetach dużych – 
niezaplanowanych – środków na walkę z wiru-
sem, a jednocześnie ograniczyły funkcjonowa-
nie urzędów i jednostek im podległych.

Z dnia na dzień wielu przedsiębiorców za-
mknęło lub znacznie ograniczyło swoją dzia-
łalność. Gminne jednostki turystyczno – re-
kreacyjne oraz instytucje kultury zostały 
pozbawione możliwości działania, a tym sa-
mym dochody zaplanowane z wpływów z bi-
letów są nierealizowane. Jednocześnie należy 
podkreślić, że te wszystkie obiekty to nie tyl-
ko budowle – to przede wszystkim pracodaw-
cy dla dziesiątek osób, które pośrednio kreują 
lokalną koniunkturę gospodarczą napędzając 
niekiedy dziesiątki mniejszych i większych firm 
z nimi kooperujących (dostawcy, turyści, kura-
cjusze, sportowcy).

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna 
przedsiębiorców i mieszkańców ma swoje odbi-

cie w regulowaniu zobowiązań, w tym PIT i CIT, 
czyli dwóch największych źródeł dochodów dla 
samorządów. Za miesiąc kwiecień są one nawet 
o 40 % niższe ( załącznik   nr 1), niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. W przypadku każ-
dej z gmin to uszczuplenie planowanych docho-
dów nawet o kilkaset tysięcy złotych. Ten stan 
rzeczy, niewątpliwie zmusza nas do ponownej 
analizy tegorocznych budżetów, szczególnie 
pod kątem zaplanowanych na ten rok inwe-
stycji. Jak łatwo zauważyć samorządy poniosą 
ogromne skutki ekonomiczne i społeczne zwią-
zane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. To wszystko może spowodo-
wać utratę płynności finansowej.

Dziś, chcąc utrzymać dynamizm rozwoju na-
szego kraju i w jak największym stopniu zmi-
nimalizować skutki kryzysu gospodarczego, sa-
morządy potrzebują wsparcia ze strony rządu. 
Przez 30 lat swego istnienia samorządy stały 
się bowiem jednym z filarów – swoistych „kół 
zamachowych” polskiej gospodarki, generując 
około 65 % krajowych inwestycji. W związku 
z tym wiele miast i gmin ma znaczne zadłu-
żenie wynikające chociażby z realizacji wielo-
milionowych inwestycji, gdzie wkład własny 
często finansowany jest w formie zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów. Rozpoczęte inwe-
stycje obwarowane są podpisanymi umowami 
i sztywnymi terminami ich realizacji. Rezygna-
cja z mniejszych działań społecznych i inwesty-
cyjnych w samorządach nie daje gwarancji za-
mknięcia na koniec roku budżetów.

Sytuacja, w której znalazły się samorządy jest 
bardzo trudna. Społeczeństwo oczekuje reali-
zacji wszelkich działań społecznych i pomoco-
wych, przy jednoczesnym utrzymaniu dotych-
czasowego wysokiego tempa rozwoju miast 
i gmin. Nie jest to na tę chwilę możliwe, przy 
zadłużeniu gmin, drastycznym spadku docho-
dów, wydatkowaniu znacznych kwot na walkę 
z koronawirusem i utrzymaniu jednostek, które 
zostały pozbawione możliwości realizacji swo-
ich działalności.

Dlatego, jako przedstawiciele 97 miast i gmin 
Województwa świętokrzyskiego, apelujemy do 

Apel Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Pana Premiera o wprowadzenie tarczy antykry-
zysowej dla samorządów polegającą na:

1.  Zrekompensowanie zmniejszonych 
dochodów gmin wynikających z udzia-
łu w podatku dochodowym PIT i CIT.

2.  Wdrożenie mechanizmów powodują-
cych, że zmniejszone dochody gmin 
w 2020 roku nie będą podstawą do na-
liczania dochodów gmin w latach na-
stępnych.

Bez objęcia procedurą programów napraw-
czych i wspólnych działań na szczeblu rząd-sa-
morząd nie uda nam uniknąć utraty płynności 
finansowej w większości jednostek.

Wierzymy, iż mając świadomość, że samo-
rządy realizują większość zadań mających 
wpływ na stabilizację i rozwój społeczno – go-
spodarczy kraju, rząd podejmie działania, aby 
zniwelować przewidywany problem. Pańska 
stanowcza walka z epidemią to dopiero począ-
tek naszej długiej drogi do odbudowania nor-
malności. Ze swej strony my samorządowcy 
dołożymy wszelkich starań by tą normalność 
przywrócić. Nie boimy się ani ciężkiej pracy ani 
trudnych decyzji. Potrafimy jednoczyć nasze 
Małe Ojczyzny w dążeniu do wspólnych celów, 
które służą całemu społeczeństwu.

Chcielibyśmy, aby nasze miasta i gminy nadal 
się rozwijały, a mieszkańcy czuli się w nich bez-
pieczni. Niestety obawiamy się, że w obecnej 
sytuacji same chęci nie wystarczą. Bez realnej 
pomocy finansowej rządu nie uda nam się po-
konać kryzysu i odzyskać stabilizacji gospodar-
czej, która jest niewątpliwie fundamentem no-
woczesnego społeczeństwa.

Reprezentujący
Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzy-

skiego

Do wiadomości:
Marszałek Sejmu RP 
Marszałek Senatu RP
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Ruszył ciekawy projekt w „Kuźnicy”

Wyrabianie zabawek ludowych jest lokalną 
tradycją Suchedniowa od ponad 100 lat. Przed 
wojną istniał tu Suchedniowski Ośrodek Zabaw-
karski. Pan Włodzimierz Ciszek – mieszka-
niec Ostojowa - jest dziś ostatnim artystą-rze-
mieślnikiem, który kontynuuje to rzemiosło. 

Jest szansa, że tradycja ta nie zaniknie!
Trwa szkolenie młodych adeptów sztuki za-

bawkarskiej. Przez 7 miesięcy będą odkry-
wać tajniki wykonywania ludowych zabawek 
w warsztacie Mistrza Tradycji - pana Włodzi-

mierza Ciszka! To nadzieja, że suchedniowski 
ośrodek zabawkarski przetrwa, a może nawet 
zacznie się rozwijać dzięki młodym ludziom, ich 
pasji i zapałowi.

Więcej informacji o artyście można znaleźć 
pod linkiem: https://suchedniownaturalnie.pl/
miasto-artystow/ .

Warto także zobaczyć film https://www.
youtube.com/watch?v=H19-Um6ry0k

- Organizując warsztaty z wykonywania trady-
cyjnych zabawek ludowych chcemy ocalić od za-
pomnienia nasze lokalne dziedzictwo pod okiem 

naszego mistrza - Włodzimierza Ciszka– mówi 
Agnieszka Włodarczyk-Mazurek - autorka 
i koordynatorka projektu z Suchedniowskiego 
Ośrodka Kultury Kuźnica (realizatora projektu).

Warsztaty są prowadzone w ramach projek-
tu pn.: Konik, bryczka, klepok. Suchedniowski 

Przedwojenny Ośrodek Zabawkarski ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, program: Kultura ludowa i tradycyjna.

Karolina Gałczyńska-Szymczyk
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inwestycje

Dobiega końca budowa Mauzoleum w Michniowie
- Powoli zmierzamy do końca. Termin zakoń-

czenia prac jest planowany na lipiec tego roku. 
Choć to już kolejna data, to mam nadzieję, że tym 
razem uda się jej dotrzymać – mówi Ewa Ko-
łomańska, kierownik Mauzoleum Walki i Mę-
czeństwa Wsi Polskich w Michniowie.

Jesienią 1979 r. w czasie narady Głównej Ko-
misji Badania Zbrodni Hitlerowskich powstała 
idea zorganizowania w Michniowie ogólno-
polskiego Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej w czasie II wojny światowej. W 1983 

roku powstał społeczny komitet budowy Mau-
zoleum, zaś w roku 1990 Fundacja – Pomnik 
Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej. W roku 
1993 w 50-tą rocznicę pacyfikacji poświęco-
no pomnik Pieta Michniowska. W 1997 roku 
w miejsce dotychczasowej skromnej izby pa-
mięci, która znajdowała się w drewnianej cha-
cie, powstał Dom Pamięci Narodowej. Swoje 
miejsce znalazł w nim ośrodek badawczy gro-
madzący dokumentację męczeństwa polskiej 
wsi w czasie II wojny światowej. Mauzoleum to 
także symboliczny cmentarz, na którym każda 
męczeńska polska wieś ustawia swój krzyż. Od 
1999 roku Michniów jest Oddziałem Muzeum 
Wsi Kieleckiej. W 2010 r. rozpoczęła się moder-
nizacja mauzoleum, którą dofinansowało Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecna inwestycja, która rozpoczęła się 
w 2011 roku, powstaje w wielkich bólach. A to 
brakowało pieniędzy, a to kolejny wykonawca 
nie sprostał zadaniu.  

-Najpoważniejszym problemem była woda 
przeciekająca do środka obiektu przez ściany bu-
dynku. Obecnie firma Anna-Bud odkopała fun-
damenty i uszczelniła konstrukcję. Za część bu-
dowlaną odpowiada firma Erekta, która obecnie 
kończy zagospodarowanie terenu – mówi kie-
rownik. 

Druga część prac jest związana z organiza-
cją wystawy. Zaangażowany jest w to osobi-
ście projektant wystawy Mirosław Nizio. Jego 
pracownicy mają stały nadzór nad wystawą 
i firma Everest 5, która ją wykonuje, ma silne 
wsparcie. 

Przypomnijmy, że całkowity koszt inwestycji 
wynosi prawie 41 mln zł, z tego niemal 28 mln 
zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Mauzoleum będzie 
upamiętniać tragedię 817. wsi polskich spacyfi-
kowanych w czasie II wojny światowej.

Projekt przebudowy obiektu stworzyła pra-
cownia architektoniczna NIZIO International 
Design z Warszawy. Zgodnie z koncepcją ar-
chitektoniczną mauzoleum to jeden długi bu-

dynek, podzielony na segmenty o powierzchni 
około 2000 metrów powierzchni wystawienni-
czej. Budynek ma postać Domu - Chaty.

Jacenty Kita


