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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najlepsze życzenia
radości i pogody ducha.
Niech te dni przepełnione będą
radosnym,
wiosennym nastrojem
i nadzieją na spełnienie marzeń.
Niech chwile spędzone
w rodzinnym gronie przyniosą
wytchnienie i spokój.
Smacznego święconego
i mokrego dyngusa.
Teresa Bzymek

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bodzentynie

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza
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Kolejna promesa
dla Miasta i Gminy
Bodzentyn
W dniu 21 marca 2019 r
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz
Skiba odebrał z rąk
Wicewojewody Bartłomieja
Dorywalskiego promesę
o wartości 211 000 złotych.
Środki przeznaczone zostaną
na usuwanie drogowych skutków klęsk żywiołowych w naszej gminie. Dzięki rządowemu
wsparciu zostaną wyremontowane dwa odcinki dróg gminnych: Śniadka Druga – Śniadka
Trzecia, oraz Śniadka Parcele.
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Wręczona przez Wicewojewodę promesa stanowi drugą
transzę środków przekazanych
przez MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pierwszą promesę Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba odebrał z rąk Wiceministra
Jarosława Zielińskiego na kwotę
598 000 złotych.
Łączna kwota dotacji wynosi
809 000 złotych, wkład własny
gminy to ok. 200 000 złotych co
stanowi kosztorysową kwotę ponad 1 mln złotych.
/BR/

Fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
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Ścieżka edukacyjna historyczno-przyrodnicza
W dniu 29 marca 2019 r
odbyła się wizja lokalna
w sprawie realizowanego
projektu „Rewitalizacja
miasta Bodzentyn – etap II”.

Fot. UMiG

W spotkaniu udział wzięli:
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn mgr inż. Dariusz Skiba,
Dyrektor ŚPN dr inż. Jan Reklewski, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, mgr Witold Comber
miejscowy regionalista oraz pracownik ds. udostępniania Świę-

tokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Marcin Matysek.
Konsultacje dotyczyły rozpoczętych działań w ramach
w/w projektu na terenie zlokalizowanym między zabudowaniami Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a rzeką Psarką, tuż
u podnóża wzgórza zamkowego.
Prace wykonuje firma BB
MULIER spółka z o. o. z Bilczy
wyłoniona w drodze konkursu.
Koncepcja podkreśla oraz eksponuje walory przyrodnicze te-

renu, kształtując projektowane
elementy tak, by jak najlepiej
wpisały się w zastany krajobraz
przyrodniczo-kulturowy
oraz
umożliwiły dokładną jego obserwację.
Ścieżka zaczynać się ma tuż
przy kładce między ulicą Suchedniowską i Kielecką. Przy wejściu na ścieżkę oraz na trasie
utworzone zostaną niewielkie
placyki, na których usytuowane
będą miejsca odpoczynku –
ławki oraz stojaki na rowery. Da-

lej ścieżka poprowadzona zostanie ponad poziomem gruntu
i dostępna będzie z dwóch
wejść: od strony kładki oraz od
strony drogi przy projektowanym amfiteatrze. Amfiteatr zlokalizowano na działce przy budynku gimnazjum w naturalnym
zagłębieniu terenu, co umożliwi
wykonanie trybun z wykorzystaniem jego spadku. Trybuny
skierowane będą w stronę ruin
zamku, na osi widokowej. Pod
sceną znajdować się będą pomieszczenia techniczne, garderoby oraz łazienka.
Zadanie projektowe obejmuje wykonanie kompletnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania
i odmulenia 4 stawów biskupich;
budowy amfiteatru/muszli koncertowej oraz utworzenia ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej od amfiteatru do kładki
między ulicą Suchedniowską
i Kielecką wraz z zagospodarowaniem działek.
Całkowite
wynagrodzenie
Wykonawcy
za
wykonanie
w/w zadań wynosić będzie
180 000,00 zł brutto. Planowane
zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach niniejszej
inwestycji to rok 2021/2022.
/BR/
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Skradziono i zniszczono
elementy konstrukcji
zabezpieczającej ruiny zamku

Po oględzinach dokonanych
przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz
wykonawcę konstrukcji zabezpieczającej mury - firmę JAR
-BUD, stwierdzono iż doszło do
celowego jej uszkodzenia i kradzieży dwóch elementów zabezpieczających, co miało bezpośredni wpływ na zawalenie
się konstrukcji. Firma JAR-BUD
w ramach gwarancji zobowiązała się uzupełnić i naprawić zde-

wastowane elementy. Sprawa
uszkodzenia i kradzieży została
zgłoszona w Komisariacie Policji w Bodzentynie.
W czasie prac związanych
z odbudową konstrukcji przez firmę JAR-BUD stwierdzono brak
części ogrodzenia oraz metalowego łącznika, który wpływa na
stabilność konstrukcji. Podczas
kolejnych oględzin przeprowadzonych przez pracownika
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ustalono iż zniszczeń
dokonano w akcie wandalizmu.
Elementy ogrodzenia były częściowo spalone na miejscu,
a częściowo rozrzucone wokół
murów. Sprawa ta również została zgłoszona Policji.
/EŚ/

Wybrano nowych
członków Rady
Społecznej
Ośrodka Zdrowia
w Bodzentynie
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Bodzentynie, Radni powołali nowych
członków Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie.
Rada Społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie. Członkowie Rady sprawują swoją
kadencję przez 4 lata.
Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Przewodniczący Rady Społecznej;
Paweł Metryka – Przedstawiciel Wojewody
Świętokrzyskiego;
Renata Arczewska, Monika Figiel, Justyna Gawlik, Radosław Harabin, Anna Jurek, Dorota Kolasa,
Dominika Skarbek, Jerzy Tofil, Marcin Tyc – członkowie Rady Społecznej.
/Oprac. EŚ/

Fot. UMiG

W wyniku silnego
i porywistego
wiatru uszkodzeniu
uległa konstrukcja
zabezpieczająca mury
Pałacu Biskupów
Krakowskich.
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie
ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75
biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Podczas wizyty u lekarza każdy pacjent powinien przynieść na wizytę wszelkie
dokumenty dotyczące stanu zdrowia jakie znajdują się w jego posiadaniu m.in.:
1.

informacje o chorobach przewlekłych do wglądu,

2. dokumentację medyczną (karty informacyjne wcześniejszego leczenia)
do wglądu,
3. wyniki badań wcześniej wykonywanych, również RTG z kliszami lub
CD do wglądu,
4. wszystkie leki przewlekle przyjmowane na dzień dzisiejszy do wglądu
na każdej wizycie.
Pacjenci proszeni są również o ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza po wizycie
i nie przyjmowanie innych niż zalecone lekarstw bez konsultacji z lekarzem
prowadzącym lub farmaceutą.
Wyżej wymienione uwagi są bardzo pomocne dla lekarzy przy przeprowadzaniu
wywiadu i stwierdzenia właściwego stanu zdrowia pacjenta oraz zlecenia odpowiednich lekarstw.
Podczas wizyty w gabinecie lekarskim pacjent udzielając odpowiedzi na zadane
pytania powinien skupić się tylko nad własnym stanem zdrowia.
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Fot. Mirosław Oettingen

W Leśnej-Starej Wsi uczciliśmy
Żołnierzy Niezłomnych

Od 2011 roku, 1 marca
obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Uroczystości
na terenie Gminy
Bodzentyn kolejny raz
odbyły się w Szkole
Podstawowej w LeśnejStarej Wsi. Rozpoczęły się
modlitwą za Poległych.
Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny
poświęcony żołnierzom Armii
Krajowej w latach II wojny światowej i działaniom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Historyk Leszek Bukowski
z Instytutu Pamięci Narodowej
Delegatury Kieleckiej mówił
o znaczeniu walki przeciw sowietyzacji Polski i narzuconemu
siłą ustrojowi.
Głos zabrali przybyli goście:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
Starosta Kielecki Mirosław Gębski oraz ppłk Mirosław Wolski
z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba mówił o konieczności przypominania polskiej
historii, zwłaszcza tej najnowszej, podziękował również or-

ganizatorom za przygotowanie
uroczystości.
Prof. Urszula Oettingen przypomniała, że święto obchodzimy 1 marca, gdyż tego dnia
w 1951 r. w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci
na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W imieniu
Wojewody
Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek przekazała dla
szkoły, na ręce Dyrektor Beaty
Domańskiej-Kózki , komplet patriotycznych gier planszowych
„Droga do Niepodległości. Szlakiem I Kompanii Kadrowej”. Grę
wręczyła również uczniowi Bar-

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn
Od 1 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul.
Suchedniowskiej 3 czynny będzie:
• w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00
• od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.
Dodatkowo w poniedziałki:
• Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy
Urzędu.
• Można otrzymać bezpłatną poradę prawną przez adwokata Konrada
Kamińskiego (z wyjątkiem podmiotów gospodarczych). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu (41) 311 - 55 - 11 w celu
zapisu na konkretną godzinę konsultacji.

toszowi Sikorze za dobre wyniki
w nauce, zwłaszcza z historii.
Obchody zakończyły się patriotycznym występem Zespołu
Pieśni i Tańca Leśnianie.
W uroczystym spotkaniu
uczestniczyli radni z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresą Bzymek, okoliczni
mieszkańcy, harcerze pod opieką drużynowej Ingi Świderskiej.
W przygotowanie wydarzenia
zaangażowani byli nauczyciele
Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Wójcik, Piotr Kita, radna
Katarzyna Sikora, sołtys Leśnej
Beata Babiarz.
Urszula Oettingen

Urząd
Miasta i Gminy
w Bodzentynie
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
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dzę na temat przepisów przeciwpożarowych, rozwiązując test.
Po sprawdzeniu prac komisja
wyłoniła laureatów tegorocznej
edycji konkursu w poszczególnych grupach wiekowych:
Pierwsza grupa wiekowa:
I miejsce – Adam Kołodziejski
II miejsce – Bartosz Biskup
III miejsce – Krzysztof Kurpiński
Druga grupa wiekowa:
I miejsce – Oliwia Dziędziela

II miejsce – Oliwia Milanowska
III miejsce – Paulina Kisiel
Trzecia grupa wiekowa:
I miejsce – Kacper Furmańczyk
II miejsce – Sebastian Niemaszewski
III miejsce – Ernest Latała
Po
ogłoszeniu
wyników
i wręczeniu nagród rzeczowych
i dyplomów Burmistrz złożył serdeczne podziękowania i gratu-

Zegar z melodią w Bodzentynie
W styczniu 2019 r. dr hab. prof.
UJK Urszula Oettingen oraz
mgr Witold Comber miejscowy
regionalista wystąpili do Rady
Miejskiej Bodzentyna z propozycją
umieszczenia, w związku
z przebudową i nadbudową budynku
OSP i Centrum Kultury przy
Rynku Górnym, w górnej części
remontowanych obiektów kuranta
(zegara z melodią), ewentualnie
samego zegara.
Jak napisali w piśmie: To dawny zwyczaj,
który występował i nadal istnieje w wielu
miejscowościach. Stanowi istotny element
krajobrazu kulturowego w sferze dźwięków, sygnałów i wyobrażeń, kształtujących
życie miasta. Uważamy, że będzie to dobre nawiązanie do historii miejscowości, na
której Rynku stał ratusz z zegarem-siedziba
władz miejskich, o czym mówią źródła; zarazem atrakcja dla mieszkańców i turystów
odwiedzających Bodzentyn. Melodia byłaby
wygrywana o określonej porze. Zegar taki

pełniłby również ważną funkcję praktyczną
pokazując mijający czas.
Dalej wnioskodawcy przypominają rolę
jaką odegrał Bodzentyn w okresie Powstania Styczniowego i przed jego wybuchem.
Dzięki działalności miejscowego duchowieństwa i mieszkańców był ważnym ośrodkiem
myśli niepodległościowej skierowanej przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Tutaj podczas
nabożeństw wygłaszano patriotyczne kazania i śpiewano pieśni, w tym „Boże coś Polskę”. Nawiązując do tych wydarzeń Urszula
Oettingen i Witold Comber zaproponowali
wykorzystanie melodii tej pieśni jako sygnału
w miejskim zegarze.
Zegar umieszczony na fasadzie budynku
w Rynku Górnym stanie się ważnym elementem dekoracyjnym miasta, tak dotkliwie
dotkniętego wielkim pożarem w 1917 r. Będzie również wyrazem przywiązania mieszkańców do historii Bodzentyna, podkreśleniem jego miejskości i oddaniem pamięci
tym, którzy poprzez codzienne życie budowali jego wartości materialne i duchowe.
Elżbieta Firlet

lacje laureatom i uczestnikom,
opiekunom, przedstawicielom
komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
i druhom z naszej Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz pani Dorocie Armuła koordynatorce turnieju na szczeblu gminnym.
Laureaci tegorocznej edycji
będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym.
/BR/

Wiosenno - świąteczne
spotkanie z przedszkolakami

Fot. UMiG

W turnieju wzięło udział 44.
uczniów z sześciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów
i szkoły średniej. Eliminacje
odbywały się w trzech grupach
wiekowych: klasy I-VI szkół podstawowych, klasy VII-VIII i III
gimnazjum oraz szkoły średnie.
Nad sprawnością przebiegu
eliminacji czuwała komisja na
czele z zaproszonymi gośćmi:
mł. bryg. Piotrem Witoniem,
mł.bryg. Rafałem Wójcikiem,
Katarzyną Klepacz koordynatorem medycznym z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach, Maciejem
Świderskim Prezesem Zarządu
Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku OSP RP w Bodzentynie oraz Markiem Białkiem Komendantem Oddziału Miejsko
-Gminnego Związku OSP RP w
Bodzentynie.
Uczestnicy konkursu w ciągu
30 minut sprawdzali swoją wie-

Fot. UMiG

Wzorem lat ubiegłych, 22
marca 2019 r w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie, odbyły się
XLII gminne eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega
Pożarom”.

4 kwietnia w bibliotece odbyło się ciekawe
spotkanie z grupą 3 i 4-latków, którzy na spotkanie przybyły ze swoją wychowawczynią
panią Irenką Łakomską oraz panią Wiolettą
Pepaś. Podczas spotkania, pani bibliotekarka przeczytała dzieciom wierszyk pt. „Kwiecień Plecień” Anny Kaca. Dzieci swobodnie
wypowiadały się na temat oznak wiosny,
a także uczyły się wiosennych przysłów.
W drugiej części spotkania w czytelni biblioteki przedszkolaki wykonywały świąteczne kartki, które wraz z życzeniami przekażą
najbliższym. Wizyta w bibliotece bardzo podobała się dzieciom obiecały, że wrócą do
biblioteki żeby stać się jej czytelnikami.
/MGBP/
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Dzień Kobiet w Bodzentynie

Obchody
Święta
Kobiet
uświetnili swoją obecnością
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba,
Przewodnicząca Rady Gminy
pani Teresa Bzymek, Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Centrum
Kultury i Turystyki pan Marcin
Sikorski, Prezes Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski pan
Jacek Wiatrowski oraz Radna
Powiatu pani Agnieszka Buras.
Na uroczystość licznie przybyły mieszkanki naszej gminy,
dla których impreza ta była dedykowana.

Fot. MGCKiT

Tegoroczne spotkanie
z okazji Dnia Kobiet
odbyło się 9 marca
o godzinie 16.00
w Szkole Podstawowej
w Bodzentynie.
Organizatorami
uroczystości byli: Urząd
Miasta i Gminy Bodzentyn,
Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Turystyki
w Bodzentynie oraz
Stowarzyszenie Biegacz
Świętokrzyski.

Na wstępie Burmistrz MiG
Bodzentyn wraz z Dyrektorem
MGCKiT w Bodzentynie wszystkim paniom dużym i małym złożyli serdeczne życzenia, a dodatkowo każda z pań otrzymała
upominek w postaci perfum.

Główną atrakcją Święta Pań
był występ Kabaretu NA ŻARTY,
który bawił i śmieszył uczestników tego spotkania, następnie
uroczystość uświetnił występ
pana Zygmunta Szafrańskiego,
który wraz z Chórem zaśpiewał

piękne piosenki z lat 70-tych
i 80-tych.
Uwieńczeniem uroczystości
było wręczenie paniom pięknych żółtych tulipanów.
/MGCKiT/

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa
Przedstawiciele gminy Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza – Andrzej Jarosiński, Sekretarz – Wojciech Furmanek złożyli sołtysom
życzenia, wytrwałości w rozwiązywaniu
najpotrzebniejszych spraw społeczności
lokalnej, wzajemnego zrozumienia, dobrej

współpracy zarówno z mieszkańcami, jak
i władzami gminy, zadowolenia z realizacji
celów, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Każdy z sołtysów otrzymał pamiątkowy list
gratulacyjny.
/BR/

Fot. UMiG

11 marca bieżącego roku
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień
Sołtysa. Z tej okazji w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn
odbyło się spotkanie władz
samorządowych z sołtysami z terenu
naszej gminy.
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Fot. e-Bodzentyn

Upamiętnili rocznicę śmierci
naszego papieża św. Jana Pawła II
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2 kwietnia 2019 roku,
w XIV rocznicę śmierci
Świętego Jana Pawła II
o godzinie 20.30 z parkingu
przy klasztorze w Świętej
Katarzynie wyruszył
uroczysty marsz na
górę Łysicę.

W wydarzeniu wzięło udział
ponad 150 osób z gmin Bodzentyn, Górno oraz Bieliny. Wśród
uczestników marszu, którzy wybrali się na wspólną wyjątkową
wyprawę byli zarówno starsi
jak i młodsi mieszkańcy gmin.
Na szczycie Łysicy o godzinie

21.37 wszyscy wspólnie odśpiewali „Barkę" ulubioną pieśń
Świętego Jana Pawła II.
Dziękujemy wszystkim za
udział i wspólne uczczenie tej
rocznicy. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie
Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny

Wilkowskiej „Łysica-Sabat”, Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko - Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Stowarzyszenie Przyjaciół
Gminy Górno oraz Młodzieżowa
Rada Miejska w Bodzentynie.
BR

W dniu 19 marca
przypadają imieniny
Józefa. To imię noszą
zasłużone osoby:
Józef Piłsudski i Józef
Szermentowski.
Z postacią Józefa Piłsudskiego
jest związanych wiele przełomowych wydarzeń w historii Polski.
W czasie I wojny światowej był
Komendantem I Brygady Legionów Polskich. W końcu października 1914 r. walczył jako dowódca 1. Pułku Piechoty Legionów
Polskich na ziemi bodzentyńskiej. Będąc Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego dowodził
w rozstrzygającej o niepodległości Polski zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r.

Tradycję obchodzenia imienin Komendanta Piłsudskiego
rozpoczęli legioniści podczas
I wojny światowej w 1915 roku
w Grudzynach (koło Jędrzejowa). W okresie II Rzeczypospolitej imieniny Piłsudskiego
uroczyście świętowano w wielu
środowiskach, zwłaszcza wojskowych.
W 1833 roku w Bodzentynie
urodził się Józef Szermentowski. Był wybitnym artystą malarzem. Jego prace, zwłaszcza
pejzaże, stały się znaczącą
częścią dziedzictwa narodowego. Z jego twórczości przebija
miłość do Boga, tęsknota za Ojczyzną i polskim krajobrazem,
szacunek do chleba i mieszkańców wsi. Zmarł w 1876 r.

w Paryżu i spoczął na cmentarzu w Montmorency.
Pamięć o tych dwóch wielkich Polakach jest kultywowana
przez mieszkańców Bodzentyna i okolicy. Mówią o tym miejsca im poświęcone, uroczystości rocznicowe oraz nadanie
tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Bodzentyna.
W dniu tym zapaliliśmy symboliczne znicze pod tablicą Józefa Piłsudskiego na dawnej
organistówce oraz przy replice
nagrobka Józefa Szermentowskiego w pobliżu kościoła Świętego Ducha.

Urszula Oettingen

Fot. U. i M. Oettingen

Józef Szermentowski i Józef Piłsudski
postacie związane z Bodzentynem
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Rehabilitacja lecznicza w systemie
ubezpieczenia społecznego rolników
KRUS zgodnie ze swym
ustawowym obowiązkiem
zapewnia rolnikom
uprawnionym do
świadczeń Kasy możliwość
korzystania z rehabilitacji
leczniczej. Rehabilitacja
jest organizowana w formie
21-dniowych turnusów
prowadzonych we własnych
Centrach Rehabilitacji
Rolników KRUS.

Głównym celem prowadzonej
rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do
poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie
pracy w gospodarstwie rolnym,
a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe
w wyniku leczenia i rehabilitacji.
Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników
objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać
określone wymogi.
Wymogi do korzystania
z rehabilitacji
Osoby zagrożone całkowitą
niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane
okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie
rolnym, ale rokujące odzyskanie
tej zdolności w wyniku leczenia
i rehabilitacji. Muszą one jednak
spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby,
które spełniają jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu
społecznemu rolników z mocy
ustawy w pełnym zakresie.
2. Podlegają ubezpieczeniu
wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu na wniosek
w pełnym zakresie nieprzerwanie
co najmniej 18 miesięcy przed
złożeniem wniosku o rehabilitację
leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

W każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi
pacjenta okres oczekiwania na
ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.
Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest
na wniosek lekarza ustalającego
wskazania do odbycia rehabilitacji.
Świadczenie
na wniosek lekarza
Z wnioskiem o świadczenie
rehabilitacyjne dla rolnika mogą
wystąpić uprawnieni lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie
KRUS na podstawie orzeczenia
dotyczącego wskazań do rehabilitacji leczniczej w związku

akceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa
lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę
na proponowany termin i miejsce
rehabilitacji, otrzymuje skierowanie
na turnus rehabilitacyjny.
Jednocześnie Kasa wyjaśnia,
że uprawnieni do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego rolników objęci są powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie ponoszą żadnych opłat
z tytułu wystawienia wniosków
o skierowanie na rehabilitację leczniczą za pośrednictwem KRUS
(w tym wykonanie niezbędnych
badań diagnostycznych).

z prowadzonym postępowaniem
o ustalenie prawa do renty rolniczej czy przedłużenia zasiłku
chorobowego.
Dodatkowo wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą
może wystawić lekarz prowadzący leczenie (tj. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony
wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć
(osobiście lub wysłać pocztą) we
właściwym oddziale regionalnym
lub placówce terenowej Kasy.
Wniosek
jest
sprawdzany
pod względem formalnym i oceniany merytorycznie. Jeśli zostanie za-

Dodatkowe informacje
Pierwszeństwo w skierowaniu
na rehabilitację leczniczą mają
osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy
rolniczej.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie
skierowanej koszty przejazdu do
placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu
najtańszego dostępnego środka
transportu zbiorowego.
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia
rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej informacji: https://www.
krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/
Turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników w 2019 r
KRUS w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS,
z których mogą skorzystać dzieci
urodzone pomiędzy 2004-2012
r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego
z rodziców (opiekuna prawnego)
w KRUS.
Podstawą skierowania dziecka
jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Do wniosku
obligatoryjnie powinien zostać
dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia
dziecka oraz formularz dotyczący
informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej
dotyczą. Dokumenty należy złożyć w placówce KRUS właściwej
ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.
Skierowanie dziecka na turnus
rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego
oddziału lub placówki terenowej
KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne
mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Centra Rehabilitacji Rolników
KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową
opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.
Opiekę nad dziećmi sprawuje
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnusy rehabilitacyjne trwają
21 dni. Szczegółowe informacje
na ten temat, w tym wyjaśnienia
dotyczące sposobu wypełniania
wniosku o skierowanie dziecka
na turnus rehabilitacyjny można
uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Więcej informacji: https://www.
krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dladzieci/
Źródło: KRUS
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Ruszył nabór do Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta
zaprasza w swoje szeregi wszystkie osoby, które zainteresowane
są graniem na instrumentach. Dla
dzieci w wieku 7 lat przewidziano naukę gry na werblach, a dla
9-cio latków na instrumentach
dętych. Również mile widziani
są dorośli, którzy by chcieli rozpocząć przygodę z muzyką.
Członkowie orkiestry spotykają
się trzy razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach 13:00
– 17:00 oraz w niedziele w godzinach 11:00 – 13:00. Obecnie
orkiestra liczy 26 osób, ale kapelmistrz ma nadzieję, że ta liczba
jeszcze się zwiększy.
- Staram się zdobywać repertuar znanych muzyków, zarówno
z Polski jak i ze świata. Muzyka
komponowana dla orkiestr dętych to przede wszystkim muzyka marszowa. Inspiracją do
stworzenia nowego repertuaru są
dla mnie tacy kompozytorzy jak
Leon Bernard Landowski, Julian
Kwiatkowski Willy Lange, Laurent Delbeco, Siegfried Rundel.
Buduję zróżnicowany repertuar

Zdjęcia. e-Bodzentyn

Nowy kapelmistrz – Jerzy
Łapiński zachęca dzieci,
młodzież i dorosłych do
rozwijania swoich pasji
muzycznych.

muzyczny, również rozrywkowy,
który wkrótce zostanie zaprezentowany – podkreśla kapelmistrz.
Jak sam mówi, chce aby orkiestra
uzyskała inne brzmienie i pełną
harmonię. – Dotychczasowy repertuar muzyczny był przestarzały i niekompletny – uzupełnia
swoją wypowiedź.
Jak zapowiedział kapelmistrz,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
w Bodzentynie wkrótce zagra

pierwszy koncert Wielkanocny.
Nie zapominajmy, iż członkowie
orkiestry grają podczas licznych
uroczystości odbywających się
na terenie gminy, jak również
promują ja na przeglądach dedykowanych właśnie orkiestrom
dętym.
Serdecznie zapraszamy do
rozwijania swoich pasji i odkrywania talentów.
/EŚ/

Ćwicz razem z nami
bez względu na wiek
W każdy wtorek i czwartek o godzinie 17.00 można
bezpłatnie uczestniczyć na zajęciach z Aerobiku organizowanych przez MGCKiT w Bodzentynie.
Liczne ćwiczenia wykonywane pod kierownictwem
pani Ani Sitek pomagają uczestnikom Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz innym uczestnikom utrzymać
dobrą kondycję fizyczną, dobre zdrowie i uśmiech na
twarzy. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnych ćwiczeń. Osoby chcące uprawiać wzmożoną aktywność fizyczną zapraszamy również do zapisywania
się do powstającej grupy Nordic walking przy MGCKiT,
numer telefonu 693 690 333.
MGCKiT
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Zdjęcia. Archiwum prywatne

Zapaśnicy walczyli w Bodzentynie
o mistrzowski puchar

W bodzentyńskim
gimnazjum odbył się
II Otwarty Turniej Gór
Świętokrzyski Młodziczek
i Młodzików oraz dzieci
w zapasach w stylu wolnym.
Na Turniej przyjechali wybitni
goście: Andrzej Supron - Prezes
Polskiego Związku Zapaśniczego, trzynastokrotny mistrz Polski,
dwukrotny mistrz Europy, mistrz
świata i medalista olimpijski, oraz
Stanisław Krzesiński – polski zapaśnik, olimpijczyk i najlepszy
polski trener zapaśników.
W sumie do zawodów przystąpiło ponad 260 zawodników
z całej Polski jak również z Węgier i Rumunii.
Jeszcze przed uroczystym
otwarciem miało miejsce ważne
wydarzenie dla jednej z zawodniczek „GULIWERA” – Klaudii
Hajdenrajch, która została wyróżniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn za zaję-

cie II miejsca w Pucharze Polski
Kadetek w zapasach kobiet. Nagroda w postaci stroju sportowego oraz obuwia została współfinansowana przez Burmistrza
oraz Zarząd ULKS „GULIWER”.
W imieniu Organizatorów Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron złożył
podziękowania Burmistrzowi Bodzentyna za wsparcie organizacji
II Turnieju Gór Świętokrzyskich.
Następnie długo oczekiwanym przez zawodników momentem było uroczyste otwarcie
turnieju, którego dokonał gospodarz gminy Dariusz Skiba. Burmistrz gorąco powitał wszystkich
w pięknej miejscowości jaką jest
Bodzentyn, położony w samym
sercu Gór Świętokrzyskich.
– Bardzo się cieszę, że możemy być świadkami doniosłego
wydarzenia, jakim jest wizyta
tak wspaniałych i historycznych
zapaśników jakimi są Andrzej
Supron i Stanisław Krzesiński,

którzy dają siłę i motywację.
Wszystkim zawodnikom życzę
sukcesów i bezpiecznych zawodów. Ogromne podziękowania i wyrazy szacunku kieruję do
Karola Kucharczyka – Prezesa
i Zbigniewa Płaczkowskiego trenera ULKS „GULIWER”, którzy z pełną determinacją dbają
o to, abyście mogli tutaj bezpiecznie realizować swoje marzenia.
Po oficjalnym otwarciu turnieju głos zabrał Prezes Polskiego
Związku Zapaśniczego Andrzej
Supron, który serdecznie podziękował organizatorom za zaproszenie. Jak sam przyznał był
mile zaskoczony, bowiem spodziewał się, iż w Bodzentynie
zapasy dopiero się tworzą: – To
co zobaczyłem przeszło moje
oczekiwania. Dwustu sześćdziesięciu młodych adeptów
sztuki walki jaką są zapasy, robi
wrażenie. Prezes wyraził nadzieję, że spośród uczestników

turnieju wyrosną przyszli mistrzowie. Zwracając się do organizatorów i uczestników turnieju
wyraził zadowolenie z międzynarodowej formuły zawodów.
Leszek Wnętrzak w imieniu
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego powitał w szczególności tych, którzy przyjechali do
naszego regionu. Wyraził również zadowolenie ze stwarzania
tak doskonałych warunków do
realizowania swojej pasji, którą
są zapasy. Podziękował organizatorom, Burmistrzowi Bodzentyna, a także dyrektorom szkół,
którzy udostępnili obiekt oraz
życzył zawodnikom i zawodniczkom udanych zawodów.
Podczas Turnieju spośród
25 startujących drużyn najlepiej
spisali się reprezentanci ULKS
„Guliwer”, którzy w klasyfikacji
drużynowej wywalczyli pierwsze
miejsce. Szczegółowe wyniki
dostępne na stronie gminy.
/EŚ/
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Piechurzy z całej Polski zjechali
na Maraton Pieszy „Przedwiośnie”
To wydarzenie, które już
od czterech lat Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie organizuje wraz
z Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach
oraz Oddziałem Świętokrzyski PTTK w Kielcach. Wydarzenie przyciągnęło w Góry
Świętokrzyskie w tym do Gminy Bodzentyn maratończyków
z całego kraju. W tym roku gościli u nas przedstawiciele aż 14
województw! Maraton Pieszy
"Przedwiośnie" przeznaczony
jest dla wytrawnych piechurów,
dla których długie dystanse wędrówek po górach nie stanowią
problemu. Do przejścia było bowiem aż 76 kilometrów w limicie
17 godzin.
Rajd wystartował nad ranem
w sobotę sprzed Dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach
i wiódł po najpiękniejszych zakątkach Gór Świętokrzyskich.
Przez Świętą Katarzynę, Bodzentyn, Nową Słupię i Święty
Krzyż. Uczestnicy zdobywali

Fot. Archiwum prywatne

289 osób wzięło udział
w IV Maratonie Pieszym
"Przedwiośnie". Znacząca
część trasy przebiegała
przez teren gminy
Bodzentyn.

m.in. Łysicę czy Radostową,
ukochaną górę Stefana Żeromskiego. Na zawodników czekało siedem punktów kontrolnych
stacjonarnych, jeden mobilny
i jeden do samokontroli. Wszyscy mogli się zregenerować posiłkami. Serwowano m.in. pomidorówkę w punkcie kontrolnym
w Bodzentynie.
Nie sprawdziły się prognozy, które wieszczyły deszcz.
Piechurzy przemierzali trasę
w słońcu, choć z dość silnym
wiatrem. Najszybszy na mecie
w był Cezary Śliwka, który trasę
pokonał w 7 godzin i 38 minut.
Pobił w ten sposób swój rekord
sprzed dwóch lat. Rajd z 289 za-

wodników ukończyły 252 osoby.
Każda z nich otrzymała piękny
pamiątkowy medal wykonany
własnoręcznie przez Marcina
Krakowiaka, artystę z Ciekot.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w maraton, również
organizatorom MGCKiT wraz
z wolontariuszami z Młodzieżowej Rady. Tegorocznej edycji
„Przedwiośnia”
towarzyszyło
wsparcie wielu sponsorów. Na
trasie pracowało 90 wolontariuszy. Zdjęcia i relacje prowadzone
na żywo można zobaczyć na profilu Maraton Pieszy „Przedwiośnie” na Facebooku oraz na stronie www.maratonprzedwiosnie.pl
Wojciech Purtak
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Zostali
Mistrzami
Powiatu
Kieleckiego
Fot. Archiwum szkoły
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Na początku marca we
Wzdole Rządowym odbył
się finał powiatu w Mini
Piłce Siatkowej chłopców.
Uczniowie Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Bodzentynie zajęli I miejsce w powiecie
i awansowali do zawodów wojewódzkich.
Zwycięzcy w składzie (od lewej strony): Kleczaj Michał, Dyk
Wiktor, Rzadkowski Kacper,
Bartkiewicz Jan, Kołodziejski
Adam, Dyk Dominik, Cisłowski Bartosz, Agatowski Kacper,
Jambrożek Igor, Borkowski Filip.
Opiekunem zespołu był Tomasz Rzadkowski.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tomasz Rzadkowski

Dnia 02.03.2019 r.
w Nowinach odbyły się
klubowe Mistrzostwa
Województwa w Futsalu
Kobiet.
Bardzo dobrze spisały się
zawodniczki Łysicy Bodzentyn.
Podopieczne trenera Mirosława

Rubinkiewicza zajęły II miejsce
ulegając w meczu finałowym
Sparcie Daleszyce 2:4.
Skład zespołu: Kosiarska,
Michta Weronika, Szewczyk,
Błędzińska, Ziomek, Zyguła,
Bazan, Kucharska, Zakrzewska i Michta Dominika.
/EŚ/
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Zygmunt Sitek trener sportowców
z Bodzentyna – część 5

Gospodarzem Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików w Biathlonie Letnim była
jak zwykle stolica Polski. Na
tych zawodach, odbywających
się w czerwcu 2010 r., Marek
Dziuba sięgnął po tytuł Mistrza
Polski w biegu indywidualnym
na 4 km. Drużyna dziewcząt
w składzie: Monika Cieślik,
Agnieszka Góźdź, Anna Kózka
i Anita Tusień zdobyła srebrny
medal w biegu sztafetowym,
podobnie jak drużyna chłopców
reprezentowana przez Adama
Pocheć, Marka Dziubę, Piotra
Miśkiewicza i Piotra Skrzeczynę. Rok 2010 zakończył się
dla podopiecznych Zygmunta
Sitka niezwykle owocnie. Na
rozgrywanych w Tarnobrzegu
w październiku Mistrzostwach
Polski Ligi Obrony Kraju o Puchar Ministra Obrony Narodowej, zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców stanęła na
najwyższym stopniu podium.
Sukces ten to zasługa: Magdaleny Bujnowskiej, Katarzyny
Hajdenrajch, Agnieszki Góźdź,
Edyty Pożogi, Krzysztofa Pankowskiego, Piotra Pocheć, Marka Dziuby i Wiktora Dziuby.
Rok 2011 to nieprzerwany
ciąg sukcesów zawodników „Jodły”. Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski w Biathlonie
Letnim, rozgrywanych w Warszawie, tytuł Mistrza Polski wywalczył Dawid Graba. Po srebrny
medal sięgnął Patryk Dyk, zaś
III miejsce zajął Adrian Dudzic.

W kategorii dziewcząt III miejsce
zdobyła Monika Cieślik. Na tych
zawodach aż dwie drużyny sztafetowe chłopców reprezentowały klub „Jodła”. Sztafeta: Dawid
Graba, Adam Pocheć i Adrian
Dudzic zajęła II miejsce, a sztafeta w składzie: Dominik Rubinkiewicz, Damian Marzec i Patryk
Dyk uplasowała się na miejscu
III. W maju w Starachowicach
odbyły się Wojewódzkie Zawody
„Sprawni jak żołnierze”. Drużyna
dziewcząt: Monika Cieślik, Paulina Pankowska, Klaudia Sokół,
Renata Pożoga i Anna Sobieraj
zdobyła srebrny medal. Drużyna
chłopców reprezentowana przez
Krzysztofa Pankowskiego, Piotra Pocheć, Marka Dziubę i Wiktora Dziubę zajęła miejsce I i tym
sposobem dostąpiła zaszczytu
reprezentowania województwa
świętokrzyskiego na zawodach
centralnych w Borne Sulinowo.
Na tych zawodach podopieczni
„Jodły” zajęli VI miejsce.
Na Mistrzostwach Polski
w Biathlonie Letnim w Zakopanem w lipcu 2012 r., brązowy
medal zdobył Dominik Rubinkiewicz, a VI miejsce zajął Adam
Pocheć. Sztafeta chłopców:
Dominik Rubinkiewicz, Dawid
Graba i Adam Pocheć zdobyła V miejsce w kraju. Również
w tym roku na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski
Młodzików w Biathlonie Letnim,
rozgrywanych w październiku
w Warszawie, na najwyższym
stopniu podium stanął Dominik
Rubinkiewicz, II miejsce zajął

Podopieczni Zygmunta Sitka

Strzelecki trening
Dawid Graba, III miejsce Damian Marzec. Również dziewczęta spisały się na medal –
Paulina
Pankowska zdobyła
II miejsce, a jej klubowa koleżanka Wioletta Gawlik miejsce
III. W biegu sztafetowym zarówno drużyna dziewcząt jak
i chłopców klubu „Jodła” nie
miała sobie równych. Tytuł Mistrzów Polski w tej konkurencji
zdobyli: Paulina Pankowska,
Anna Pankowska, Klaudia Sokół, Kinga Koprowska, Dawid
Graba, Dominik Rubinkiewicz,
Adam Pocheć i Damian Marzec.
W 2013 r. na Mistrzostwach Polski, rozgrywanych
w czerwcu w miejscowości Czarny Bór, w biegu indywidualnym na
3 km, VI miejsce wywalczyła Monika Cieślik, zaś sztafeta chłopców z udziałem Dawida Graby,
Adama Pocheć i Dominika Rubinkiewicza zajęła miejsce V.

Na odbywających się we wrześniu w Bydgoszczy Ogólnopolskich Mistrzostwach w Dwuboju
Obronnym zarówno drużyna
dziewcząt jak i chłopców zdobyła
III miejsce. Klub „Jodła” reprezentowali: Monika Cieślik, Angelika
Wasik, Paulina Pankowska, Dawid Graba, Adam Pocheć, Adrian
Dudzic. Na Wojewódzkich Zawodach „Sprawni jak żołnierze”
rozgrywanych w kwietniu w Starachowicach drużyna dziewcząt:
Anna Pankowska, Klaudia Sokół,
Renata Pożoga i Anna Sobieraj
wywalczyła tytuł wicemistrzów
województwa świętokrzyskiego.
Również po tytuł wicemistrzowski sięgnęła drużyna chłopców
reprezentowana przez Tomasza
Biskupskiego, Mikołaja Rubinkiewicza, Kamila Wilkosza i Kamila
Głuszka.
Urszula Oettingen
Anna Sitek

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Kolejne lata to już
tradycyjnie pasmo
sukcesów zawodników
„Jodła”. Na odbywających
się w Kielcach
Wojewódzkich Zawodach
Strzeleckich „O Srebrne
Muszkiety” w maju 2010
r., drużyna w składzie:
Krzysztof Pankowski,
Piotr Pocheć, Marek
Dziuba i Wiktor Dziuba
zdobyła srebrny medal.
Ta sama drużyna na
Wojewódzkich Zawodach
„Sprawni jak żołnierze”
rozgrywanych w czerwcu
2010 r. w Staszowie zajęła
I miejsce.

