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Nowy radiowóz dla naszej policji

Zakup pojazdu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu gmin: Bodzentyn i Nowa
Słupia. Samochód został zakupiony z Funduszu Wsparcia Policji. Miasto i Gmina Bo-

Będą nowe znaki
W celu usprawnienia systemu komunikacji publicznej na terenie gminy Bodzentyn, na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Bodzentynie, Radni podjęli uchwały
dot. wstępnej lokalizacji przystanków na
terenie gminy Bodzentyn.
Po wejściu w życie w/w uchwał gmina
zwróciła się do poszczególnych zarządców
drogi o powołanie Komisji Bezpieczeństwa
w celu zaopiniowania proponowanych przez
Urząd miejsc lokalizacji przystanków. Komisja stwierdziła zasadność podjętych uchwał
i pozytywnie zaopiniowała proponowane
miejsca nowych przystanków.
W dniu 08.10.2015 r. Gmina wysłała
zapytanie o cenę do firm zajmujących się
produkcją oznakowanie pionowego. Po
przeanalizowaniu kilku ofert wybrano Firmę M-ZNAK z Kielc, która zobowiązała się
wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 5
535,00 zł.
Ustawienie znaków D-15 „przystanek
autobusowy” znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla podróżujących oraz
w znaczącym stopniu spowoduje uregulowanie spraw związanych z obsługą pasażerów,
a w szczególności dzieci dojeżdżających do
pobliskich szkół.
Marcin Chrzęszczyk

dzentyn przekazała na ten cel 20 tys. złotych.
W uroczystym przekazaniu radiowozu
uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn – p. Dariusz Skiba, Wójt Gminy
Nowa Słupia – p. Andrzej Gąsior, a także
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Kielcach mł. insp. Piotr Kania oraz Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie

nadkom. Krzysztof Filipczak. Poświęcenia
pojazdu dokonał ks. Rafał Gudwański.
Nowy radiowóz z pewnością ułatwi pracę
naszym policjantom oraz przyczyni się do
poprawy stanu zarówno bezpieczeństwa jak
i skuteczności i szybkości podejmowanych
interwencji.
/EŚ

Kolejna nowa droga

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

25 listopada 2015 r. przed
Komisariatem Policji
w Bodzentynie został przekazany
nowo zakupiony radiowóz.

20 listopada 2015 r.
w miejscowości Psary Stara Wieś
odebrano drogę powiatową
nr 0588T.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz
Miasta i Gminy p. Dariusz Skiba, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
p. Zbigniew Wróbel, członek Zarządu Powia-

tu w Kielcach p. Józef Szczepańczyk.
Gmina Bodzentyn przekazała 50 % wartości zadania, tj. 25 tys. złotych. Na odebranym
315- metrowym odcinku drogi Podlesie – Psary – Łączna wykonano nawierzchnie mineralno-bitumiczną oraz wzmocniono pobocza.
Gmina Bodzentyn liczy na dalszą współpracę z powiatem kieleckim.
/EŚ/
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Działka dla mieszkańców Celin
Czy warto jest robić coś, dla
samego robienia? Może warto zadać sobie pytanie: po co
to robimy? A może robimy coś,
tylko po to, by się komuś przypodobać? Czy też chodzi tylko
i wyłącznie o propagandę przed
wyborczą? Zasadnym wydaje
się przeanalizowanie i zastanowienie się, czy wydane pieniądze będą dobrze służyły przez
wiele lat. Takie przykładowe
pytania nasuwają się, gdy przyjrzymy się lepiej sytuacji we wsi
Celiny, kiedy to wydane zostały
pieniądze z funduszy sołeckich.
Aby przybliżyć sprawę, zacznijmy od początku…
W 2009 r. nastał fundusz
sołecki. Na pierwszym zebraniu wiejskim dn. 27.09.2009
r. wszyscy obecni mieszkańcy chcieli, aby zakupić działkę
z przeznaczeniem na budowę
boiska sportowego dla dzieci
i młodzieży. W przypadku nie
znalezienia zbywcy działki, asekuracyjnie ustalono staranie się
o wydzierżawienie. Do Urzędu
Miasta i Gminy złożono wniosek
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Koszt wnioskowanego dofinansowania wynosił
10 813,33 zł. Mimo usilnych starań nie znaleziono zbywcy działki za odpowiednią cenę (znaleziono działkę za bardzo wysoką
cenę, na którą nie było wówczas
stać Urząd Gminy). Po niedługim czasie pojawiła się sprawa
zajętego przez komornika siedliska w Celinach. Był to obszar
około 1,5 ha za cenę około 45
000 zł, o czym poinformowano
ówczesnego burmistrza. Odpowiedź była jednoznaczna – Gmina nie ma pieniędzy. Wzięto zatem pod uwagę drugie założenie
– dzierżawę gruntu. Ówczesna
radna znalazła dwóch właścicieli gruntów wydzierżawiających,
z którymi podpisano umowy
dzierżawy w dn. 01.09.2010
roku na okres 5 lat, a więc do
dnia 31.08.2015 r. Wysokość
czynszu rocznego tych dwóch
działek wynosił 390 zł i 210 zł,
o łącznej powierzchni 0,1725
ha (pierwsza działka: 0,1119 ha
i druga działka: 0,0606 ha). Po
tym fakcie zapadła cisza. Or-

ganizowane zebrania wiejskie,
podejmowane kolejne uchwały
o funduszu sołeckim nie przyniosły dalszych realizacji. Chodzi o lata: 2010, 2011, 2012,
2013. Dopiero 24.07.2014 roku
podpisana została umowa przez
byłego burmistrza p. M. Kraka
z wykonawcą na wykonanie
boiska sportowego, wielofunkcyjnego o nawierzchni naturalnej w terminie do 25.09.2014
r. Wynagrodzenie ryczałtowe
wynosiło 26 220 zł brutto. Podpisano i wykonano inwestycję
za w/w kwotę bez względu na
kończący się termin dzierżawy (został tylko 1 rok dzierżawy). We wrześniu 2015 r. jeden
z wydzierżawiających grunt pod
w/w boisko wypowiedział umowę dzierżawy pomimo tego, że
Urząd Gminy prowadził negocjację z właścicielem gruntu dotyczące przedłużenia dzierżawy.
Powyższą sprawę zostawiam do
osobistych przemyśleń. Miejmy
nadzieję, że w końcu uda się
przerwać to niekończące się
czekanie mieszkańców na własny grunt.
Obecnie jesteśmy w trakcie
uzgodnień i sfinalizowania zakupu gruntu pod potrzeby społeczności lokalnej Celin przez
obecnego Burmistrza p. Dariusza Skibę. Dnia 17 listopada br.
podpisano umowę kupna-sprzedaży w/w gruntu o powierzchni
około 0,90 ha, który znajduje się
przy drodze gminnej. Działka

Zdjęcia: archiwum gminy

Krótka historia starań
mieszkańców Celin
o działkę na potrzeby
społeczności.

ma możliwość dostępu do prądu, kanalizacji, wody, i telefonu.
Cena działki wynosi 75 000 zł,
którą to kwotę kupujący, czyli
burmistrz będzie płacił w trzech
ratach po 25 000 zł rocznie.
Obecny fundusz sołecki Celin to
kwota około 14 000 zł rocznie.
Krótka analiza powyższych
danych:
• Cena działki: 75 000 zł rozłożona na trzy raty po 25 000 zł/rok.
• Fundusz sołecki Celin na rok
wynosi 14 000 zł, a więc przez
trzy lata daje to kwotę: 42 000 zł.
• Zwrot kosztów zgodnie
z ustawą o wykorzystanym funduszu sołeckim wynosi 16 800 zł
(tj. 40% wydanej kwoty).
Reasumując, dodatkowych
środków z budżetu gminy na
zakup w/w gruntu wyda się tylko
16 200 zł. Czy jest to duża kwota, jak na taką inwestycję, która
dodatkowo powiększy majątek
Gminy?

Jak wygląda ten wydatek
na zakup gruntu w porównaniu
z wydatkiem budowy boiska
(26 220 zł), które służyło młodzieży zaledwie 1 rok? Oby
w końcu fundusz sołecki nie był
tylko i wyłącznie fikcyjny.
Dziękuję, panom Burmistrzom, Radnym Rady Miejskiej
w Bodzentynie (obecnej kadencji 2014-2018) za przychylność
i wysłuchanie próśb mieszkańców Celin. Może Celiny doczekają się swojej własnej świetlicy,
a spotkania wiejskie nie będą się
odbywać w mieszkaniu sołtysa.
Teresa Bzymek
Ps. Jeżeli organizując zebrania wiejskie pyta się mieszkańców jakie są ich oczekiwania
w ich miejscowości, to należy
pamiętać o tym, że daje się im
tym samym nadzieję na ich realizację.
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Stawki podatków lokalnych
w 2016 roku pozostają bez zmian
W dniu 24 listopada
2015 r. Rada Miejska
w Bodzentynie
uchwaliła stawki
podatków lokalnych
na 2016 rok.
Podatek rolny

Obniżono cenę skupu żyta,
określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako
podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
z kwoty 53,75 zł za 1 dt. do kwoty 36,00 zł za 1 dt.
Stawka podatku rolnego dla
gospodarstw rolnych z 1 ha
przeliczeniowego będzie wynosić 90,00 zł, a dla pozostałych
gruntów tj. użytków rolnych nie
wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha fizycznego
180,00 zł.

Podatek od
nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości:
• od gruntów związanych
z działalnością gospodarczą –
0,69 zł za 1m²,

• od gruntów pozostałych
(sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów jako inne niż użytki rolne ) - 0,17 zł, za 1m²,
• od gruntów pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi
lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
• od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777)
– 1,00 zł za 1 m²,
• od budynków związanych
z działalnością gospodarczą –
16,00 zł za 1m²,
• od budynków mieszkalnych
– 0,30 zł za 1m²,
- od domów letniskowych
i garaży wolnostojących – 6,26
zł za 1m²,
• od budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym - 10,65 zł za 1m²,
• od budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,75
zł za 1m²,
• od budynków pozostałych
nie związanych z gospodarstwem rolnym – 3,22 zł za 1m²,
- od budowli – 2% ich wartości.

Podatek od środków
transportowych

Stawki podatku od środków
transportowych pozostały na
poziomie roku 2015, jedynie nastąpiła zmiana w sposobie opodatkowania autobusów. Zmienia
się ilość miejsc rozgraniczająca
wysokość stawki. Dotychczas
było to 30 miejsc do siedzenia łącznie z kierowcą, a od
1 stycznia 2016 r. – 22 miejsca
do siedzenia poza miejscem
kierowcy.
Stawki te wynoszą:
• mniejsza niż 22 miejsca –
630,00 zł,
• równej lub wyższej niż 22
miejsca – 1.630,00 zł.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego
z 1 hektara fizycznego wynosić
będzie 42,19 zł.

Zasady opłacania
podatku przez
osoby fizyczne

Od nowego roku w sytuacji,
gdy kwota podatku rolnego,
leśnego i podatku od nieruchomości nie będzie przekraczała
100 zł, podatek będzie należało
zapłacić jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty, czyli do
15 marca danego roku.
Nie będzie się pobierało podatku w przypadku, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów
przesyłki poleconej (koszty te
wnoszą obecnie 6,10 złotego).
Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na hektary
przeliczeniowe użytków rolnych
(grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione
oraz rowy) – ustawa o podatku
rolnym:
• 1 ha gruntów rolnych zabudowanych równa się 1 ha przeliczeniowy,
• 1 ha gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych oraz gruntów
pod rowami równa się 0,20 ha
przeliczeniowy.
Jerzy Armuła

Gmina Bodzentyn szykuje się
do kolejnego etapu rewitalizacji
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn zaprasza
mieszkańców do współpracy.

W związku z przygotowaniami do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023 Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy Bodzentyn, podmioty
prowadzące lub zamierzające prowadzić
działalność gospodarczą ub społeczną na
terenie gminy, jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa, do współpracy przy opracowaniu w/w Programu.
Prosimy o przedstawianie potrzeb i oczekiwań w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych
działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Cenne uwagi mieszkańców

Chcemy, aby mieszkańcy zwrócili nam
uwagę na elementy, które będą wzbogacały gminę i skłaniały ludzi do różnych
aktywności. Spostrzeżenia i opinie mieszkańców w tym zakresie będą stanowić
istotny element ostatecznego kształtu
Gminnego Programu Rewitalizacji na lata
2015-2023. Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawowym załącznikiem do
wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na działania,
które będą wynikały z tego właśnie programu.

Przyjdź na spotkanie
lub wypełnij ankietę

Dlatego też uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia
strony www.bodzentyn.pl i wypełnienie
załączonej ankiety oraz udział w organizo-

wanych w miesiącu styczniu 2016r. spotkaniach:
- z przedsiębiorcami i podmiotami gospodarczymi, które odbędzie się w dniu
12.01.2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3
- organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, NGO, które
odbędzie się w dniu 14.01.2016r. o godz.
16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3,
- z mieszkańcami, które odbędzie się
w dniu 17.01.2016r. o godz. 18.00 w sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek
Górny 11.
J. Gawlik
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Podczas obrad XVII sesji
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego,
odbywającej się
27 listopada, ślubowanie
złożyło trzech nowych
radnych Sejmiku
Województwa, w tym
Dariusz Pankowski.

Doktor Dariusz Pankowski
jest lekarzem chorób wewnętrznych i pracuje w Ośrodku Zdrowia we Wzdole Rządowym (lek.
internista), zwycięzcą plebiscytu
Lekarz Roku 2013 w powiecie
kieleckim organizowanym przez
redakcję „Echo Dnia”. Jest miłośnikiem piłki nożnej i gra w reprezentacji województwa świętokrzyskiego lekarzy w piłce
nożnej.
Zapraszamy Państwa do
przeczytania wywiadu z niedawno zaprzysiężonym radnym. Pan
Dariusz Pankowski zastąpił radnego Krystiana Jarubasa.
* Panie Dariuszu, zadaniem
radnego jest dbanie o interesy
mieszkańców,
podnoszenie
problemów istotnych dla danej społeczności lokalnej jako
ogółu, a nie tylko grupy, która
danego radnego wprowadziła
do rady. Czego zatem mieszkańcy mogą się spodziewać?
- Przede wszystkim jestem
nowym radnym. Podejrzewam,
że moje plany szybko zostaną
zweryfikowane i sprowadzone
na ziemię, ale postaram się zorientować w miarę szybko, gdzie
można cokolwiek zadziałać. Dobro naszej gminy jest dla mnie
kwestią priorytetową. Myślę, że
tutaj nie wchodzą w grę podziały
polityczne. Chciałbym pracować
przede wszystkim dla dobra naszej gminy i to jest moim podstawowym zadaniem. Myślę, że
powolutku się zorientuje w pracy
i wszelkie informacje o możliwości pozyskania funduszy, w ramach których cokolwiek będzie
można zrobić dla naszej gminy,
będę przekazywał na bieżąco.
A czy to się uda? Okaże się.
* W jaki sposób Pańskie dotychczasowe doświadczenie
może pomóc w pracach Sejmiku?
- Przede wszystkim z racji wykonywanego zawodu chciałbym
być członkiem Komisji Zdrowia
(Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny - przypis

red.). Można się do niej zapisać,
ale nie wiem ilu radnych uczestniczy obecnie w obradach tej
Komisji. Każda bowiem komisja
ma określona liczbę radnych.
Myślę, że jeżeli będzie wolne
miejsce, to być może uda mi się
do niej dostać. Druga to Komisja Strategii, Rozwoju i Promocji
Województwa. (Komisja Strategii
Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą - przypis red.). Myślę, że te dwie komisje byłyby dla
mnie najbardziej odpowiednie.
* Skąd wybór tych dwóch?
- Pierwszy, ze względu na
zawód, jaki wykonuje. Myślę, że
radny powinien się zajmować
tematami, w ramach których
będzie kompetentny. Z ludźmi
w „terenie” pracuję już od 20 lat,
znam ich oczekiwania, problemy
i troski. Widzę, jakie są niedoskonałości naszego systemu,
jeśli chodzi o tematykę ochrony
zdrowia. Przede wszystkim niezwykle ważna kwestia dostępu
do specjalisty, sposobu finansowania oraz tematu refundacji.
Wiele rzeczy się nie sprawdza,
głównie odnosi się to do świadczeń w zakresie specjalistyki.
Myślę, że w POZ (Podstawowa
Opieka Zdrowotna - przypis red.)
sytuacja nie jest jeszcze taka
zła, my (lekarze - przypis red.)
przyjmujemy wszystkich pacjentów. Gorzej jest w kwestii zlecania badań, bowiem występuje tu
szereg ograniczeń. Jako lekarz
rodzinny nie mam możliwości
zlecenia niektórych badań, więc
muszę wysyłać pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Dopiero
on ma prawo zlecić daną formę
diagnostyki. W ten sposób nawarstwiają się kolejki do specjalistów. Generalnie sprowadza się
to do tego, że trzeba mieć dużo
szczęścia, żeby uzyskać w trybie
pilnym dostęp do lekarza specjalisty. W efekcie, te długie kolejki oczekiwania powodują, że
większość pacjentów udaje się
do niego prywatnie, ponosząc
dwukrotne koszty. Z jednej strony w postaci składki w ramach
ubezpieczenia
zdrowotnego,
a z drugiej z powodu konieczności odbycia wizyty u specjalisty.
Myślę, że gdyby do naszego
(dot. POZ - przypis red.) koszyka świadczeń wprowadzono
większą ilość badań, które lekarz rodzinny miałby możliwość
zlecać, to zaowocowałoby to

Dariusz Pankowski składa ślubowanie
i zostaje zaprzysiężony na radnego.
znacznym zmniejszeniem kolejek do lekarzy poszczególnych
specjalności.
* A druga komisja?
- Komisja Strategii, Rozwoju
i Promocji Województwa. Jest
to komisja, w której uczestnictwo wiąże się z analizą i oceną
programów i dokumentów strategicznych województwa, stanu
wdrażania programów pomocowych. Zakres merytoryczny prac
w tej komisji jest niezwykle obszerny, wymagający zaangażowania czasowego. Jednocześnie
praca w niej daje wiedzę o możliwości pozyskania funduszy ze
środków publicznych.
* Dużo pomysłów, dużo planów?
- Czy ja wiem? Nie mam zbyt
wielu pomysłów, jestem realistą.
Myślę, że gdyby udało mi się
zrealizować to, o czym marzę
i co zaplanowałem, to już byłoby dużo. A czy to się uda, trudno
przewidzieć.
* Czyli generalnie chciałby
się Pan zająć zagadnieniami
związanymi z którąś z tych
dwóch komisji?
- Jest jeszcze komisja - Komisja Rolnictwa, nad którą również
myślałem, ponieważ pracuję
w rolniczym terenie. (Komisja
Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska - przypis
red.). Sam też mam rolnicze korzenie. Pochodzę z Nowej Słupi, rodzice mieli gospodarstwo.
Ale było to dawno, więc może
zostawmy to na boku. Wszystko poszło już tak do przodu, że
nie mam większego rozeznania w tym temacie. Choć trzy
Komisje, to za dużo. Ale gdyby
była taka potrzeba, to myślę że
w Komisji Rolnictwa też bym się

odnalazł. Jak to będzie, ciężko
mi na razie powiedzieć.
* Panie Dariuszu, dziękuję
bardzo za udzielenie wywiadu. Życzymy udanej pracy na
rzecz województwa, owocnej
współpracy z radnymi oraz
licznych sukcesów.
/EŚ/
Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej i Spraw Rodziny działa w zakresie promocji
i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony praw konsumentów, funkcjonowania rodziny
i polityki prorodzinnej.
Komisja Strategii Rozwoju,
Promocji i Współpracy z Zagranicą działa w zakresie spraw:
strategii rozwoju województwa,
a w szczególności programów
wojewódzkich, polityki rozwoju
województwa, tworzenia właściwych warunków dla powstawania
i działania nowych podmiotów
gospodarczych, utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej
i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego
rynku pracy, zagospodarowania
przestrzennego, rozwoju turystyki, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa,
a także kontraktów i programów
regionalnych oraz współpracy
zagranicznej województwa.
Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska działa w zakresie
spraw rolnictwa i skupu płodów
rolnych, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, rozwoju
i modernizacji terenów wiejskich,
gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, ochrony
i kształtowania środowiska.

Fot. www.sejmik.kielce.pl

Lekarz ze Wzdołu radnym wojewódzkim

6

ROK VII NR 8 (41)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Dziedzictwo Kulturowe Bodzentyna
Organizatorami tego wydarzenia, byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Społeczna Rada
Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz
Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Swoim patronatem to
spotkanie objął Narodowy Instytut
Dziedzictwa.
Zamysłem konferencji, było
przedstawienie jak najszerszej publiczności bogactwa historii i dziejów prowincjonalnej dziś miejscowości, która niegdyś stanowiła
ważny w skali całego kraju ośrodek miejski, siedzibę biskupów
krakowskich. Jednocześnie, nie
była ona pojedynczym, odosobnionym wydarzeniem, ale stanowiła
integralną część realizowanego na
coraz szerszą skalę planu promocji miasta Bodzentyn. Wybór daty
też nie był przypadkowy. Związana
jest ona z dwudziestoleciem odzyskania praw miejskich oraz sześćset sześćdziesiątą rocznicą lokacji
Bodzentyna.
Konferencję zaszczycili swoją
obecnością m.in. władze gminne,
przedstawiciele Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Instytutu
Historii UJK, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Świętokrzyskiego
Parku Narodowego, Archiwum
Państwowego w Kielcach, Instytutu Pamięci Narodowej. Liczną
grupę stanowili goście z Krakowa,
w tym z Zamku Królewskiego na
Wawelu. Miłą niespodzianką dla
organizatorów, była wysoka fre-

kwencja samych mieszkańców
miasta, którzy wykazali zainteresowanie historią swojej miejscowości
i regionu.
Bodzentyn, lokowany w 1355
roku przez biskupa krakowskiego
Jana Bodzantę herbu Poraj, w ciągu ponad pół tysiąclecia swojej historii, przechodził wiele przemian
kulturowych, architektonicznych
i społecznych. Był świadkiem historycznych wydarzeń, gospodarzem
spotkań najważniejszych ludzi
w kraju, jednym z centrów ekonomicznych i administracyjnych potężnych latyfundiów metropolitów
krakowskich – książąt siewierskich.
Z końcem siedemnastego stulecia
zaczął powoli tracić znaczenie i dotąd go nie odzyskał. Pozostało wiele pamiątek dawnych, barwnych
dziejów, kreujących obecnie obraz
miasta o ogromnym potencjale turystycznym i kulturotwórczym, których przypominanie, opisywanie
i propagowanie, jest obowiązkiem
historyka.
W tym duchu, w konferencji,
wzięło udział szesnastu referentów, reprezentujących uniwersytety i urzędy:
Prof. dr hab. arch. Maria Brykowska - Politechnika Warszawska,
Waldemar Gliński - Pracownia
Badań Archeologicznych w Kielcach,
Dr Tomasz Graff, dr Dobrosława Horzela - Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie,
Dr Mateusz Grzęda - Uniwersytet Jagielloński,
Dr Piotr Rosiński - Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Bartłomiej Wołyniec - Uniwersytet Jagielloński,
Dr Czesław Hadamik - Pracownia Badań i Studiów Archeologicznych, Historycznych i Konserwatorskich w Kielcach,
Michał Sobala – historyk,

Wiesława Rutkowska - Archiwum Państwowe w Kielcach,
Anna Adamczyk - Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach,
Dr Cezary Jastrzębski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach,
Justyna Staszewska - Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie,
Dr Tomasz Domański - Instytut
Pamięci Narodowej w Krakowie,
Delegatura w Kielcach,
Witold Comber - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odzyskania Praw Miejskich,
Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zebranych gości, powitali: Burmistrz MiG Bodzentyn, mgr inż.
Dariusz Skiba, przewodnicząca
Społecznej Rady Kultury, Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej dr hab. prof. UJK Urszula
Oettingen i dyrektor MGCKiT, mgr
Marcin Sikorski, stanowiący razem
komitet organizacyjny konferencji.
Konferencji towarzyszyła wystawa autorstwa dra Czesława Hadamika, „Dwa ratusze w Bodzentynie”, prezentująca efekty prac
wykopaliskowych z 2012 roku,
prowadzonych na Górnym Rynku

w Bodzentynie. Tematyka wystąpień okazała się być interesującą
nie tylko dla środowisk naukowych czy władz samorządowych,
ale też dla samych mieszkańców
Bodzentyna, chcących dowiedzieć
się więcej o historii i dziedzictwie
swojego miasta i regionu. Dzięki
temu, wydarzenie to zgromadziło
liczną publiczność.
W trakcie uroczystości miała
miejsce miła uroczystość. Organizatorzy, Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, kierownik
Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach, przedstawiciele Archiwum
Państwowego w Kielcach oraz
grupy krakowskich archeologów
i historyków wręczyli Pani Prof.
Marii Brykowskiej kwiaty oraz dyplom z podziękowaniami za długoletnią pracę w dziedzinie badania
historii i ochrony zabytków regionu
świętokrzyskiego, szczególnie zaś
Bodzentyna.
Wszyscy referenci zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniem za podjęcie badań nad
zabytkową architekturą Bodzentyna, propagowanie historii miasta,
udział w konferencji naukowej
i wygłoszenie referatu, wręczonymi przez komitet organizacyjny
konferencji.
Tomasz Świątkowski

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

7 listopada 2015 r.,
w budynku MiejskoGminnego Centrum
Kultury i Turystyki
w Bodzentynie odbyła się
konferencja naukowa.

ROK PO WYBORACH

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK VII NR 8 (41)

7

2014-2015

Podsumowanie pierwszego roku
kadencji Burmistrza Dariusza Skiby
Dwanaście obszarów działalności w czasie dwunastu miesięcy zarządzania Miastem i Gminą Bodzentyn

1 grudnia 2015 roku minął
rok, jak rozpocząłem zarządzanie Miastem i Gminą Bodzentyn. Większość wyborców 16
listopada 2014 roku oddało
na mnie głos z nadzieją, na
zmianę jakości „władzy”, która nieprzerwalnie, od bardzo
długiego czasu, wprowadzała system, który z biegiem lat
zaczął się wypaczać. Ludzie
chcieli zmian i to zrobili.
Demokratycznie odsunęli od
władzy tych, którzy stracili ich
zaufanie. Ja mam głęboką świadomość i przekonanie, że każdy
obywatel wybrany na publiczne stanowisko, ma obowiązek
wspierać, wspomagać i służyć
swoim mieszkańcom. Przez
ostatni rok znalazłem się w wielu trudnych sytuacjach, przyszło
mi zmierzyć się z wieloma problemami. Staram się uważnie
wsłuchiwać we wszystkie opinie,
głosy, rady kierowane do mnie
przez naszych mieszkańców.
Wiem, czego mieszkańcy gminy
Bodzentyn oczekują - jedni radykalnych zmian personalnych
w urzędzie, często podszytych
chęcią zemsty, drudzy chcą wyłącznie prawdomówności, pocieszenia, pomocy w zatrudnieniu,
traktowania ich z szacunkiem
i są tacy, którym wystarczyła
sama zmiana na stanowisku
Burmistrza.
Moim zadaniem jest być arbitrem w trudnych sprawach, jako
osoba publiczna mam obowiązek postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Staram się

być osobą tolerancyjną, szanującą poglądy innych. Nie jestem
człowiekiem aparatu politycznego, jestem wybrany przez społeczeństwo, a nie przez określone ugrupowanie polityczne i ta

wiele kontrowersyjnych i bardzo
trudnych decyzji, które często
wynikały ze spuścizny po moim
poprzedniku. Większego zaskoczenia nie było, to na mnie
spoczęła spłata rewitalizacji

świadomość zobowiązuje mnie
do rzetelnej i uczciwej pracy na
rzecz naszych mieszkańców
oraz rozwoju naszej gminy.
Pierwszy rok mojej pracy
w urzędzie był pracowity i bardzo trudny. Musiałem podjąć

Górnego Rynku, a co za tym
idzie zaciągnięcie dwóch kredytów o łącznej wysokości ok. 2,7
mln złotych (chociaż poprzednik
wielokrotnie przed wyborami powtarzał, że inwestycja została
spłacona). Ważną i trudną do

Fot. archiwum gminy

Drodzy mieszkańcy
Miasta i Gminy
Bodzentyn

uporządkowania stała się sprawa zaburzonej hierarchii stanowisk w urzędzie - niektórzy pracownicy nie do końca wiedzieli
gdzie mieli pracować, kto jest ich
przełożonym, a ich wynagrodzenia były nieadekwatne do zajmowanych stanowisk. Nie ukrywam,
że w chwili obecnej, w niektórych
referatach, sytuacja nie jest jeszcze taka, jaka powinna być. Są
obszary, które wymagają jeszcze
gruntownych zmian. Trzecim, takim ogromnym zaskoczeniem
dla mnie, było utworzenie przez
pracowników związków zawodowych. Nie chcę rozwijać tego
tematu, bo sprawa jest już znana
opinii publicznej. Od dłuższego
czasu, bez skutku, poszukuje
informacji o tym, który w Polsce
Urząd Gminy Miejsko – Wiejskiej
ma u siebie dwa związki zawodowe. Podsumuje to tylko jednym zdaniem. Nie można oczekiwać nowych rezultatów, robiąc
ciągle to samo, chcę robić inne
rzeczy niż moi poprzednicy, ale
w tej sytuacji trudno jest rozwijać
naszą gminę, mając na barkach
obciążenie mechanizmu prawnego, jakim jest ochrona związkowa.
Dla zobrazowania mojej dotychczasowej pracy w urzędzie
na stanowisku burmistrza, przygotowałem sprawozdanie z mojej rocznej działalności. Będę
wdzięczny za wszystkie uwagi,
jakie nasuną się Państwu po
jego przeczytaniu. Uwagi proszę
kierować bezpośrednio do mnie,
jestem do Waszej dyspozycji.
Bardzo cenię sobie bezpośrednią rozmowę. Żałuję, że ci, którzy krytykują mnie i moją pracę
na forach internetowych, bądź
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na ulicy, nie mają odwagi, spojrzeć mi prosto w oczy i przekazać swoje spostrzeżenia.

1. Finanse

cji na terenie gminy. W związku
z tą sytuacją, na mój wniosek,
Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą restrukturyzacji
zaciągniętych kredytów, czyli

Kredyty zaciągnięte przez gminę Bodzentyn
Lp

Data
zaciągnięcia
zobowiązania
(umowy)

Kwota zadłużenia
przypadająca do
spłaty (kapitał +
odsetki) w latach
2015 – 2022
1
3
4
Kredyty długoterminowe zaciągnięte
przed dniem złożenia wniosku
1
3.12.2012
2 748 683,26
2
29.04.2011
2 327 636,00
3
01.04.2011
1 470 803,00
4
17.12.2013
2 131 473,37
5
18.12.2014
1 484 850,00
6
24.06.2014
7 574 008,42
Opiniowany kredyt
7
06.10.2015
1 446 600,00
Razem kredyty
19 184 054,05
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte
przed dniem złożenia wniosku
8
28.08.2013
35 580,00
9
05.06.2013
560 492,57
10
29.04.2010
562 870,00
Opiniowana pożyczka
X
X
Razem pożyczki
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
1
5.01.2015
1 097 415,76
Opiniowany kredyt/pożyczka
X
X
Razem kredyty i pożyczki
krótkoterminowe

Kwota kapitału
do spłaty
w latach
2015-2022

Kwota odsetek
do spłaty
w latach
2015-2022

6

7

2 448 683,26
2 054 636,00
1 255 803,00
1 838 473,37
1 117 500,00
6 863 511,00

300 000,00
273 000,00
215 000,00
293 000,00
367 350,00
710 497,42

nych. W celu precyzyjnego działania dotyczącego profesjonalnej analizy finansowej, została
wyłoniona firma AESCO, która
zapoznała nas dogłębnie z mechanizmami finansowania na
lata przyszłe w naszej gminie.
W projekcie budżetu na
rok przyszły dochody wyniosą
34 118 978,00 zł, zaś wydatki
33 378 032,80 zł. Na XII 2015
r. zobowiązania gminy wynoszą
16 397 815,20 zł, co daje wskaźnik 48% zadłużenia.

2. Służba zdrowia

Służba zdrowia to bardzo
ważny obszar działalności naszej gminy. Na początku ka1 200 000,00
246 600,00
dencji kilkakrotnie w godzinach
16 778 606,63
2 405 447,42
rannych odwiedzałem Ośrodek
Zdrowia w Bodzentynie, doszukując się zasadności kolejek do
34 000,00
1 580,00
542 338,57
18 154,00
rejestracji. Mieszkańcy, którzy
542 870,00
20 000,00
od bardzo wczesnych godzin
stali przed budynkiem, wyjaśniaX
X
li swoje postępowanie obawami,
1 119 208,57
39 734,00
że nie zdążą dostać się do le1 067 415,76
30 000,00
karza. Niektórzy zaś tłumaczyli
swoje zachowanie pewnego roX
X
dzaju przyzwyczajeniem do sytu1 067 415,76
30 000,00
acji, która była od zawsze. DlaOgółem pożyczki i kredyty:
18 965 230,96 2 475 181,42
tego jedną z pierwszych moich
decyzji było zatrudnienie dwóch
Kredyty zaciągnięte przez Gminę Bodzentyn
pediatrów: dr Lidii Dziedzic i dr
UWAGI:
UWAGI:
Elżbiety Janickiej-Śpiewak po
Kredyt z dnia 18.12.2014 r. w kwocie 1 117 500,00 zł w całości przeto, aby zuwolnić
Kredyt
z
dnia
18.12.2014
r.
w
kwocie
1
117
500,00
zł
w
całości
przeznaczony
na
spłatę
zobowiązań
tytułu ludzi od kolejek,
znaczony na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji projektu „Rewitalizacja
realizacji
projektu "Rewitalizacja
miasta
Bodzentyn
- przebudowa
Rynku Górnego,
i w większym zakresie
zapewnić
miasta
Bodzentyn
- przebudowa
Rynku
Górnego,
ul. Słonecznej
i Liceal- ul. Słonecznej
Licealnej
modernizacja
i rozbudowaobiektów
obiektów komisariatu
policji
w latach
2009-2015";
opiekę medyczną dla najmłodnej
oraz oraz
modernizacja
i rozbudowa
komisariatu
policji
w latach
2009-2015”;
szych oraz odciążyć dr M. SzyKredyt
krótkoterminowy
z dniaz 5.01.2015
r. w kwocie
1 500
000,001 zł500
w całości
przeznaczony
na spłatę
Kredyt
krótkoterminowy
dnia 5.01.2015
r. w
kwocie
000,00
zł
mańską
i dra M. Orłowskiego. To
zobowiązań
tytułu realizacji projektu
"Rewitalizacja
miasta
Bodzentyn
– przebudowa
Rynku Górnego,
w
całości zprzeznaczony
na spłatę
zobowiązań
z tytułu
realizacji
proprzyniosło
spodziewane efekty,
ul. Słonecznej
i Licealnejmiasta
oraz modernizacja
obiektów
komisariatu
policji w latach 2009jektu
„Rewitalizacja
Bodzentyni rozbudowa
– przebudowa
Rynku
Górnego,
liczba
pacjentów wzrosła, głów2015"
z
koniecznością
spłaty
do
końca
2015
roku
(stan
na
dzień
30.06.2015:
1
067
415,76
zł)
ul. Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów kominie dzieci. Wspólnie z pracowsariatu policji w latach 2009-2015” z koniecznością spłaty do końca 2015
nikamii ośrodka poszukujemy
Kredyt
z
dnia
06.10.2015
r.
w
kwocie
1
200
000,00
zł
w
całości
przeznaczony
na
spłatę
kredytów
roku (stan na dzień 30.06.2015: 1 067 415,76 zł)
pożyczek
w ubiegłych
rozwiązań, które poprawią proKredytzaciągniętych
z dnia 06.10.2015
r. wlatach
kwocie 1 200 000,00 zł w całości przeces rejestracji do lekarzy. Podejznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach
miemy próbę wdrożenia systemu
rejestracji internetowej. W związBadania finansowe, po obję- wydłużenia w czasie płatności ku z tym, że po raz pierwszy od
ciu stanowiska Burmistrza MiG zobowiązań. Umożliwi to zacho- długich lat Samorządowy Zakład
Bodzentyn wykazały, że nasza wanie płynności finansowej oraz Opieki Zdrowotnej w Bodzentygmina zadłużona była na ponad realizację zaplanowanych inwe- nie nie przynosi strat, lecz zyski,
17 mln zł z tytułu zaciągniętych stycji na najbliższe lata. Proces prowadzone są rozmowy w celu
kredytów i pożyczek. Dodatko- konsolidacji zadłużenia zostanie zatrudnienia specjalisty kardiowo w spadku otrzymałem nie- sfinalizowany na przełomie roku loga.
zapłacone faktury za rok 2014 2015/16.
Po długich staraniach o zadotyczące usług związanych
Szczegółowy stan zobowią- trudnienie w naszych zakładach
z remontami dróg i oświetlenia zań finansowych dostępny jest opieki zdrowotnej stomatologa
ulicznego oraz ochroną bez- na oficjalnej stronie interneto- udało się pozyskać młodego
domnych zwierząt w kwocie bli- wej Miasta i Gminy Bodzentyn. specjalistę i wynająć mu gabinet
sko 0,5 mln zł. Jak już wcześniej (www.bodzentyn.pl/index.php/ w Ośrodku Zdrowia we Wzdole.
wspomniałem, moim zadaniem aktualnosci/86-zestawienie-zo- Na razie jest to gabinet prywatny,
było uregulowanie płatności za bowiazan-z-tytulu-pozyczek-i- ale w przyszłym roku będą podrewitalizację Górnego Rynku. Po -kredytow)
jęte działania zmierzające do
zaciągnięciu kredytów, wskaźnik
Biorąc pod uwagę trudną podpisania porozumienia z NFZ,
zadłużenia wzrósł do 55,9%, co sytuację budżetową naszego celem uzyskania kontraktu na
stwarzało zagrożenie obniżenia samorządu,
zdecydowaliśmy, bezpłatne zabiegi stomatolomożliwości płynności finanso- sięgnąć po pomoc fachowców giczne.
wej oraz wykonywania inwesty- w dziedzinie finansów publiczSamorządowy Zakład Podsta-

wowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w 2015 roku wykonał
następujące zadania:
• w maju zakupiono program
komputerowy KS-SOMED dla
trzech ośrodków zdrowia,
• w czerwcu zakupiono KARDIOTOKOGRAF do poradni ginekologiczno-położniczej,
• w październiku - w ramach
konkursu - wyłoniono laboratorium oferujące o 40% tańsze
i bardziej precyzyjne badania
analityczne,
• w grudniu wykonano instalację sieci komputerowej.
W związku z tym, że od lat
Pracownia Fizjoterapii przynosi
straty sięgające średnio około
65 tysięcy złotych rocznie, podjęto decyzję o możliwości okresowego użyczenia pracowni wraz
z wyposażeniem dla osoby bądź
osób fizycznych w celu zniwelowania strat i zwiększenia atrakcyjności rehabilitacji. Proces ten
jest w trakcie realizacji.
Przy budynku Ośrodka Zdrowia w Św. Katarzynie wyremontowano parking. Obecnie gmina
przygotowuje się do złożenia
wniosków na termomodernizację
trzech obiektów: Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie, we Wzdole
i w Św. Katarzynie.

3. Oświata

W bieżącym roku szkolnym
dokonano zmian organizacyjnych w dwóch gminnych placówkach oświatowych w celu
usprawnienia ich funkcjonowania. We Wzdole powstał Zespół
Szkół kierowany w dalszym
ciągu przez długoletniego dyrektora pana Janusza Wojkowskiego, w skład którego wchodzi
przedszkole, szkoła podstawowa
oraz gimnazjum. W Bodzentynie
powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny, gdzie nastąpiła zmiana
na stanowisku dyrektora. Panią
dyrektor Halinę Borowiec zastąpiła wieloletnia pedagog tej szkoły pani Bożena Pożoga.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Leśnej nastąpiła również zmiana. Kierownictwo objęła dotychczasowa pedagog z tej
szkoły pani Beata Kózka-Domańska. Nadmieniam, że szkoła ta od 2012 roku prowadzona
była przez prywatne osoby. Dotychczasowa pani dyrektor Szafraniec zrezygnowała z pracy,
odchodząc na emeryturę. Obecnie szkoła ma rosnące wskaźniki, jeśli chodzi o edukację i zarządzanie, mimo że pracownicy
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4. Plan gospodarki
wodnościekowej

W latach 2006-2009 prowadzono w naszej gminie zmasowaną działalność na rzecz budowy kanalizacji w poszczególnych
miejscowościach. Powoływano
wtedy komitety społeczne, które bezpłatnie wykonywały prace
związane ze zbiórką pieniędzy,
szukaniem projektantów oraz
dokonywały konsultacji społecznych. Zapowiedzi budowy sieci
kanalizacyjnych zakończyły się
tylko obietnicami. W efekcie dokumentacja projektowa, która
jest w posiadaniu gminy, wykonana dla 18 miejscowości (Orzechówka, Wzdół Kolonia, Wzdół
Rządowy, Stara Wieś, Podmielowiec, Nowa Wieś, Kamionka,
Wzdół Parcele, Wiącka, Hucisko,
Leśna St. Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Śniadka, Dąbrowa
Górna, Psary Podłazy, Grabowa
i Wzorki), jest nieważna i wymaga aktualizacji, czyli należy od
nowa rozpocząć proces projektowania sieci. Gmina i mieszkańcy poniosły duże koszty. Aby na
przyszłość nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, podjęliśmy
decyzję sporządzenia strategii
rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Wyłoniono zewnętrzną firmę,
Główny Instytut Górnictwa z Katowic, do wykonania koncepcji
gospodarki ściekowej, która jest
dla nas strategicznym dokumen-

tem. Prace zostały zakończone
przedłożeniem głównych założeń
na przyszłe lata, co do inwestycji
komunalnych w sferze wodnokanalizacyjnej w naszej gminie.
Obecnie trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie
rozbudowy sieci kanalizacyjnej
za pośrednictwem NFOŚiGW.
W bieżącym roku Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska
przeprowadził szczegółowe kontrole oczyszczalni ścieków w Św.
Katarzynie oraz w Bodzentynie.
Wieloletnie zaniedbania, co
do eksploatacji i remontu tych
obiektów, a co za tym idzie ich
niesprawność,
spowodowały
nałożenie kar na gminę: w Św.
Katarzynie 28 tys. zł., w Bodzentynie 500 zł, oraz złożenie
przez WIOŚ wniosku do Starosty
Kieleckiego o odebranie naszej
gminie pozwolenia wodnoprawnego, który skutkuje wysokimi
opłatami za korzystanie ze środowiska, nawet do 100 tys. zł
rocznie. W związku z powyższym, zwróciłem się z prośbą
do Starosty o odstąpienie od
egzekucji wniosku, ponieważ
gminy nie stać na takie wydatki,
a poza tym w niedługim czasie
planujemy modernizację tych
urządzeń. Decyzja została okresowo zawieszona. Reasumując, warunkiem podjętych przez
nas działań do realizacji planu
pozyskania środków na sieci
kanalizacyjne, jest w pierwszej
kolejności zaplanowany remont
i rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków, które w przyszłości będą mogły pomieścić
i oczyścić materiał z całego terenu naszej gminy. Trzeba jasno
stwierdzić, że w naszej strategii
przewidziana jest kanalizacja całej gminy, lecz należy zachować
zdrowy rozsądek i zgodnie z ilością pozyskanych środków unijnych oraz własnych, stopniowo
realizować zaplanowane inwestycje. W pierwszym etapie plan
rozbudowy sieci przewidziany
jest w miejscowościach: w aglomeracji Bodzentyn - Wzdół Rządowy, Wiącka, Kolonia, St. Wieś,
Wzdół Parcele, Leśna St. Wieś,
Podkonarze, Kamienna Góra,
Dąbrowa Górna i Dolna, w aglomeracji Św. Katarzyna - Wzorki
i część Św. Katarzyny ul. Kielecka oraz Grabowa. W kolejnym
etapie pozostała część gminy.
Proces ten będzie na bieżąco
konsultowany z mieszkańcami
poszczególnych miejscowości.
Oprócz budowy kanalizacji
trwają przygotowania do wymia-

ny urządzeń wodnych, starych
sieci, przepompowni, hydrantów
na terenie naszej gminy oraz budowy ujęcia wody we Wzdole,
jak również podłączenia wody do
posesji, gdzie tej wody jeszcze
nie ma np. Wilków, Podgórze.
Jeśli chodzi o Podgórze to trwa
proces zalegalizowania czterech
odcinków wodociągu wybudowanego w okresie przedwyborczym X-XI 2014 r. Sprawę cały
czas bada policja i prokuratura.
Przypomnę, że wodociąg został
wybudowany bez pozwolenia na
budowę. Zgodnie z obowiązującym prawem koszt zalegalizowania tych odcinków będzie wynosić 800 ty. zł, w przeciwnym razie
należy je rozebrać i wybudować
na nowo. Będę czynił starania,
aby koszty po stronie gminy zminimalizować.

5. Inwestycje drogowe

na środowiskowe aspekty, udało
się wykonać remont drogi przez
teren ŚPN zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony przyrody.
Gmina Bodzentyn współfinansowała dokumentację projektową na dalszy odcinek „Małej
Pętli Świętokrzyskiej” tj. Podgórze – Bodzentyn (budowa ronda
na skrzyżowaniu) – Dąbrowa
Górna. Przewidziane jest rozpoczęcie przebudowy drogi w roku
2016, po wydaniu decyzji środowiskowej.
Od połowy roku trwają społeczne konsultacje dotyczące
przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 751 od Wzdołu (Góra Barbary) do Kamieńca. Przewidziany
okres realizacji to 2017 r. Podczas konsultacji wynegocjowaliśmy zaprojektowanie punktu
widokowego na Górze Barbary,
budowę dodatkowego pasa zjazdowego na grunty prywatne oraz

Burmistrz Skiba podpisuje porozumienie z wicemarszakiem
w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy.
W tym roku przebudowano
drogę wojewódzką nr 752 od
Św. Katarzyny przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego
do Podgórza. Gmina jako partner Samorządu Województwa
podczas tych prac brała aktywny udział w procesie konsultacji
społecznych - korekt w sprawie
dokumentacji projektowej dotyczących zmiany oświetlenia
na ledowe energooszczędne,
zmiany usytuowania wiat autobusowych, zmianę wjazdów na
działki, zmiany kanalizacji deszczowej pod drogą, zmiany oznakowania, częściowego remontu
sieci wodociągowej. Przebudowa
tego odcinka drogi była bardzo
oczekiwana przez mieszkańców
gminy Bodzentyn, na realizację
tej inwestycji czekaliśmy blisko
15 lat. Mimo że przez lata mój
poprzednik na zebraniach wiejskich uporczywie zrzucał winę
za opóźnienia przebudowy drogi

Fot. archiwum gminy

nie są objęci Kartą Nauczyciela.
Na wyrazy głębokiego uznania zasługuje praca pedagogów
ze Szkoły Stowarzyszeniowej
w Śniadce, której uczniowie
uzyskują najlepsze wyniki nauczania w gminie. Tam również
nauczyciele nie są objęci Kartą
Nauczyciela.
W pozostałych szkołach
gminnych bez większych zmian.
Dyrektorzy oraz nauczyciele
wykonują swoją pracę zgodnie
z obowiązującymi przepisami
oświatowymi. Ważną decyzją
było wprowadzenie dowożenia
do szkół dzieci ze wszystkich
miejscowości, niezależnie od odległości ich zamieszkania względem szkoły. Do tej pory część
dzieci i rodziców musiała radzić
sobie sama z dostaniem się do
placówek.
Z zaciekawieniem oczekujemy na decyzję nowego rządu
RP w sprawie reform w oświacie. Z pewnością będzie to dla
samorządu duże wyzwanie, wymagające ogromnej pracy i rozsądnych decyzji.

zmiany przystanków autobusowych i ścieżki rowerowej.
Jeśli chodzi o drogi powiatowe
to gmina w br. współfinansowała
remonty dróg w kwocie 60 tys.
zł na drogę w miejscowościach
Wzdół Parcele – Podmielowiec,
25 tys. na drogę w miejscowościach Psary St. Wieś - Psary
Podłazy. Dodatkowo podjęto decyzje o dofinansowanie remontu
odcinka drogi w Św. Katarzynie
w pobliżu szkoły podstawowej
i ośrodka zdrowia w kwocie
30 tys. zł. Wszystkie te dofinansowania są zgodne z niepisaną
zasadą o współfinansowaniu
remontów dróg powiatowych na
terenie danej gminy do 50% inwestycji. Pragnę nadmienić, że
przez ostatnie lata nasza gmina
pod kierownictwem mojego poprzednika zawiesiła współpracę ze Starostwem Powiatowym
w Kielcach i dlatego drogi powiatowe w naszej gminie są w bar-
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dzo złym stanie w porównaniu
z innymi gminami. W projekcie
budżetu na rok przyszły Rada
Miejska w Bodzentynie planuje
zabezpieczyć środki na remonty
dróg powiatowych w miejscowościach Wiącka, od Wzdołu do
Huciska, Psary St. Wieś oraz
Śniadka Druga kwocie 600 tys.
złotych.
W bieżącym roku dokonano
też szeregu napraw dróg gminnych. Jedną z nich jest remont
drogi w miejscowości Wzdół
Rządowy (na ten cel pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego
kwotę 13 tys. zł), ponadto wyremontowano oczekiwany od kilkunastu lat most na rzece w miejscowości Śniadka. Rozpoczęto
również proces odtwarzania drogi dojazdowej do pól z miejscowości Psary Kąty w kierunku
Grabowej. Odcinek ten miał być
remontowany już od co najmniej
15 lat.
Wykonano też doraźne remonty dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych w takich miejscowościach jak: Celiny,
Wilków ul. Łysogórska, Śniadka
Parcele, Psary Kąty-Podlesie,
Siekierno Przedgrab, Kamieniec,
Śniadka II - III, Wzdół Parcele
(ujęcie wody), Orzechówka, Bodzentyn ul. Błotna, Wzdół Kolonia, Podgórze, Wzdół Rządowy
przy szkole oraz przy Górze Barbary, Śniadka I, Parking w Św.
Katarzynie, Oczyszczalnia w Bodzentynie, Dąbrowa Górna, mała
i duża targowica w Bodzentynie,
ul. Świętokrzyska, ul. Spacerowa
i ul. Klasztorna w Św. Katarzynie,
Siekierno, Celiny tzw. „Rachtanka”, Grabowa z oczyszczalnią,
Psary Podłazy, Skorucin (ujęcie
wody).
Duża ilość remontowanych
odcinków dróg powoduje duże
obciążenie dla budżetu gminy
w wysokości ponad 0,5 mln złotych rocznie. W związku z tym
jesteśmy zdeterminowani do
podjęcia decyzji zaprzestania
wysypywania kruszywa na niektórych odcinkach dróg, a w zamian za to położenia asfaltu, po
to, aby drogi te służyły na lata.
Obecnie gmina przygotowuje
się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na 19 odcinków dróg gminnych
o łącznej długość ponad 8,5 km.
Przygotowane są mapy, kosztorysy oraz zakres prac na powyższe inwestycje. Do programu
tego nie wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ważnym przedsięwzięciem
działalności samorządu była legalizacja przystanków autobusowych. Problem został zauważony
w czasie realizowania specyfikacji do przetargu na dowóz dzieci
do szkół. Okazało się, że przez
lata większość przystanków była
ustawiona bez przewidzianych
prawem procedur. W związku
z powyższym w bieżącym roku
Rada Miejska podjęła ponad 40
uchwał dotyczących zalegalizowania około 70 przystanków na
terenie naszej gminy.

6. Plan gospodarki
niskoemisyjnej, azbest

Od kilku miesięcy trwają prace nad tworzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ważnego i strategicznego dokumentu,
dzięki któremu Gmina i mieszkańcy będą mogli starać się
o dofinansowanie na odnawialne źródła energii (m.in. panele
fotowoltaiczne, solary, pompy
ciepła) oraz termomodernizację
obiektów. Na ten cel pozyskaliśmy 26,5 tys. zł dofinansowania
z WFOŚiGW. Projekt ten wykonuje Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa.
Przeprowadzona wiosną tego
roku kontrola Najwyższej Izby
Kontroli stwierdziła, że od 2008
roku gmina Bodzentyn nie realizowała programu usuwania
azbestu. Według obowiązujących
od lat przepisów, każda gmina
raz do roku ma obowiązek składania sprawozdania do Urzędu
Marszałkowskiego dotyczącego
ilości usuniętego azbestu. Do
tej pory zgodnie z uchwałą nr
I/5/2009 z dnia 2 lutego 2009
roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy finansowej ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu
odpadów powstałych przy likwidacji azbestu, gmina przy pozyskaniu funduszy z innych źródeł
(tj. Narodowego, Wojewódzkiego, lub Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) dofinansowywała
80% całkowitych kosztów usunięcia wyrobów zawierających
azbest, a mieszkańcy 20%.
Podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu dla mieszkańców
z budżetu gminy 15% kosztów
przedsięwzięć polegających na
usuwaniu odpadów powstałych
przy likwidacji azbestu, a 85%
pochodzić będzie z pozyskanych

środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dotacji
w tym roku z WFOŚiGW wynosi
26 tys. zł.
Aby poznać szacunkową ilość
materiałów azbestowych zalegających na budynkach w gminie
Bodzentyn, od września trwa
inwentaryzacja we wszystkich
miejscowościach. Wnioski na
usunięcie azbestu mieszkańcy
składają bezpośrednio do urzędu gminy.
W listopadzie, gmina podpisała umowę na wybudowanie kotłowni ekologicznej na biomasę
(słomę). Kotłownia ta znajdować
się będzie przy ul. Wolności na
terenie gminnym. W pierwszej
kolejności ogrzewane będą: budynek mieszkalny na ul. Wolności, Gimnazjum, Urząd Gminy,
Dyrekcja ŚPN, Urząd Pocztowy.
Ta inwestycja umożliwi zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków do 20%.

7. Remonty budynków

Wiele pomieszczeń w gminnych budynkach zostało
wyremontowanych.
Rozpoczęliśmy
gruntowne
przygotowania do aplikacji środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Jest to konsekwencja wykonanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z tym, niezwłocznie będziemy wykonywać
audyt energetyczny w ośrodkach
zdrowia - Bodzentyn, Wzdół, Św.
Katarzyna, a także w budynku
siedziby gminy, budynkach szkół
We Wzdole i w Psarach, oraz
budynkach gminnych na ul. Wolności i Kieleckiej. Rozważamy
docieplenie budynku gimnazjum

w Bodzentynie.
Na bieżąco, z własnych środków, prowadzone są sukcesywnie prace remontowe w budynku
Urzędu Gminy, m.in. wyremontowano wejście i hol na parterze,
pomieszczenie gospodarcze, referat rolnictwa, ewidencji ludności, pomieszczenie bezpieczeństwa danych, częściowo referat
księgowości. Wykonano jedno
pomieszczenie biurowe na górnym holu. Administrację Ośrodka
Zdrowia w Bodzentynie przeniesiono z budynku mieszkalnego
na teren placówki. Ponadto realizowane są remonty bieżące
w budynkach szkolnych (Leśna,
Psary, Bodzentyn). Poszerzono
również parking w pobliżu budynku Urzędu Gminy.

8. Regulacja stanu
prawnego gruntów

Od początku roku rozpoczęto regulację stanu prawnego
gruntów będących we władaniu
gminy, głównie dróg gminnych
i innych nieruchomości. Prace

Fot. archiwum gminy
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rozpoczęto w obrębach Dąbrowa
i Wilków. Na dzień dzisiejszy tereny te są już uregulowane prawnie. Starosta wydał pozytywne
decyzje w tej sprawie. Taką ważną działką, która od wielu lat nie
posiadała uregulowanego stanu
prawnego, jest działka w Dąbrowie Górnej, na której znajduje
się boisko. Główną przyczyną
naszej działalności związanej
z regulacją prawną tych gruntów
był fakt, że mój poprzednik w latach ubiegłych remontował drogi
gminne poza pasem drogowym
na działkach należących do Świę-
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tokrzyskiego Parku Narodowego
(w miejscowościach Dąbrowa
Dolna i Grabowa) oraz Nadleśnictwa Suchedniów (Śniadka Parcele), jak również na działkach prywatnych. Obecnie podpisane są
porozumienia z dyrekcją ŚPN dotyczące wymiany gruntów, aby nie
wchodzić na drogę sądową. Dalszy proces regulacji stanu gruntów pozostałej części gminy jest
już uruchomiony i w ciągu roku
zostanie zakończony. Jesteśmy
zdeterminowani, aby każde prace
na gruntach należących do gminy,
były poprzedzane pomiarami geodezyjnymi, aby uniknąć późniejszych roszczeń, nieporozumień.
Ważnym elementem tych prac
jest uregulowanie stanu działek,
gdzie znajdują się budynki szkół,
tj. Psary St. Wieś oraz Śniadka II,
jak również budynek gminny przy
ul. Kieleckiej.
Przez wiele lat rzeczą niemożliwą dla mojego poprzednika był zakup działki pod parking w Św. Katarzynie. W dniu
6 października 2015 roku, gmina zakupiła od Zakonu Sióstr
Bernardynek grunty o pow. 0,73
ha. Obecnie teren ten częściowo utwardzono, pozostałe prace
będą wykonywane sukcesywnie
po otrzymaniu dofinansowania
na rozbudowę parkingu. Projekt
zakłada również budowę punktu informacji turystycznej, toalet,
oświetlenia i ogrodzenia.
Nierozwiązywalnym
problemem poprzedniego burmistrza był
zakupu działki w Celinach na cele
społeczne typu boisko, plac zabaw czy świetlicę. Otóż informuję, że 17 listopada bieżącego roku
został podpisany akt notarialny na
zakup działki o pow. 0,86 ha. na
wyżej wspomniane cele. Jest to
kolejna nieruchomość w zasobie
gminy.
Innym palącym problemem dla
mieszkańców Psar St. Wsi, była
próba zagospodarowania budynku starego sklepu, znajdującego
się na działce gminnej obok remizy strażackiej. Jedynym sposobem uporządkowania tego terenu
był zakup tego obiektu. Stosownie
do apelu mieszkańców, gmina budynek ten zakupiła.
Mimo, że gmina jest w bardzo
trudnej sytuacji finansowej zdecydowaliśmy się zakupić powyższe
nieruchomości, traktując je jako
swoistego rodzaju inwestycje, tym
bardziej, że płatność jest rozłożona na raty bez procentu i odsetek.
Oczywiście są osoby, którym się
to nie podoba. Ale patrząc z innej
strony, poprzednia ekipa zarzą-

dzających naszą gminą, przez
wiele lat pozbywała się gruntów
gminnych, więc sądzę, że w tej
materii musimy się od nich różnić
i dlatego powiększamy majątek
naszej gminy.
W marcu bieżącego roku zwróciłem się do pana Starosty Kieleckiego z prośbą o przekazanie
ponad 3 ha gruntów, na których
znajdują się ruiny Pałacu Biskupów Krakowskich. Zarząd Powiatu przychylił się do mojej prośby
i 29.10.2015 roku, aktem notarialnym, samorząd naszej gminy
przejął na własność ten teren.
Innym procesem, który rozpocząłem w tym roku były starania przejęcia na rzecz gminy
Bodzentyn zabytkowej Zagrody
Czernikiewiczów. Obiekt ten jest
pod opieką Muzeum Wsi Kieleckiej. Zarząd Województwa podjął
pozytywną dla gminy uchwałę, tak
więc zabytek w najbliższym czasie przejdzie na własność naszego samorządu.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest poprawa współpracy
gminy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Nakreślone są
poważne wspólne strategiczne
cele. Jednym z pierwszych działań było podpisanie porozumienia
dotyczącego wymiany gruntów
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752
od Krajna przez Św. Katarzynę
do Podgórza w celu utworzenia
trasy rowerowej poza pasem drogowym.
Dodatkowo na mój wniosek
Dyrektor ŚPN wyraził zgodę na
bezpłatne użyczenie gminie na
okres 15 lat osady służbowej (gajówki) w miejscowości Psary Podłazy. Mieszkańcy sołectw Psary
Podłazy oraz Hucisko zaadaptowali ten budynek z przeznaczeniem na cele społeczne. Remont
budynku będzie realizowany
z funduszy sołeckich tych wsi.

9. Fundusz sołecki
i kontakt z mieszkańcami

Fundusz sołecki w Polsce
funkcjonuje od 2010 r. W latach
2010 - 2013 fundusz sołecki
w gminie Bodzentyn realizowany był w znikomych procentach.
Społeczeństwo przez te lata było
oszukiwane, gdyż przykładowo
w roku 2011 wykorzystano 19%
środków z funduszu, w 2012
i 2013 roku wykorzystano tylko
1,2%. Po tych działaniach Rada
Miejska w Bodzentynie na 2014
rok w ogóle nie uchwaliła środków na ten cel. Fundusz sołecki
to wydzielone środki z budżetu
gminy przeznaczone dla sołectw,

które same chcą zdecydować
o inwestycjach na swoim terenie.
Inwestycje muszą się pokrywać
z zadaniami własnymi gminy, takimi jak remonty dróg, oświetlenie
uliczne, wydatki na ośrodki zdrowia, szkoły, place zabaw, boiska,
świetlice, zakup gruntów na rzecz
gminy, itp. Należy zaznaczyć, że
warto realizować tego typu działania, ponieważ w roku następnym wojewoda zwraca 40% poniesionych kosztów na tego typu
inwestycje. Z tego względu w bieżącym roku intensywnie realizujemy zaplanowany fundusz sołecki
na rok 2015. Chcemy zrobić jak
najwięcej, aby tym samym dużo
zyskać.
Przed wyborami deklarowałem, że dla mnie najważniejszy
jest kontakt z naszymi mieszkańcami. W związku z tym podjąłem
decyzję, że dwa razy w roku,
będę odwiedzał każde sołectwo
(wiosna, jesień). W naszej gminie jest 23 sołectwa plus miasto
Bodzentyn. Matematycznie można wyliczyć, że w ciągu kadencji
odbędę 192 oficjalne spotkania
z mieszkańcami naszej gminy,
nie licząc innych nieplanowanych
spotkań związanych z różnymi
uroczystościami patriotycznymi,
szkolnymi, kościelnymi, sportowymi itd., których szacuję na
około 200. W tym roku byłem na
wszystkich spotkaniach sołeckich
oraz planowanych w Bodzentynie.
W przeciwieństwie do mojego poprzednika w każdy poniedziałek
od godz.8.00 do 16.00 jestem dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn (wyjątek choroba,
urlop, pilny wyjazd w sprawach
służbowych).
Zapowiedziane są też sesje
wyjazdowe w szkołach i świetlicach wiejskich. Do tej pory odbyły
się sesje w Śniadce, Wzdole oraz
w Św. Katarzynie. Następna planowana jest podczas ferii zimowych w Leśnej.

10. Dziedzictwo
kulturowe i turystyka

Nasza gmina leży w samym
sercu Gór Świętokrzyskich. Jest
to duży obszar chronionych przyrodniczo, krajobrazowo i historycznie terenów sprzyjających
rozwojowi turystyki. Aby rozszerzyć ofertę dla turystów, podjęliśmy decyzję o szybkich i odważnych działaniach, mających na
celu przygotowanie się do pozyskania środków unijnych na inwestycje turystyczne. Pozyskanie
na rzecz gminy gruntów Wzgórza
Zamkowego, Zagrody Czernikie-

wiczów, podpisanie ścisłej współpracy z dyrektorem ŚPN, muszą
przynieść zamierzony efekt w zakresie rozwoju turystyki. Działania te wspiera powstała w tym
roku Społeczna Rada Kultury pod
kierownictwem pani prof. UJK Urszuli Oettingen oraz MGCKiT pod
kierownictwem pana dyrektora
Marcina Sikorskiego. Strategicznymi partnerami w tych działaniach jest Świętokrzyski Park Narodowy, Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki, sąsiednie gminy, podmioty
turystyczne z naszej gminy oraz
organizacje pozarządowe. Podjęto już prace dotyczące budowy
ścieżek rowerowych. Sądzimy, że
kluczem do promocji gminy jest
wyeksponowanie Wzgórza Zamkowego w Bodzentynie i połączenie go oznaczoną trasą turystyczną ze Św. Katarzyną, Wilkowem,
Wzdołem, Psarami, Siekiernem,
Sieradowicami, Śniadką oraz
innymi atrakcyjnymi miejscami
w naszej gminie.
Ważnym elementem życia
kulturalnego w Bodzentynie jest
działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Mimo że moi oponenci
przed wyborami wieszczyli, że
zlikwiduje orkiestrę, wspieram ich
twórczość i prace na rzecz promocji gminy.
Bardzo ważną ideą jest współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy.
W przeciwieństwie do praktyk mojego poprzednika, wszystkie organizacje pozarządowe traktowane
są przez nas na jednakowych warunkach. Zależy mi na tym, ponieważ jako prezes jednego z nich,
w latach ubiegłych, doświadczyłem wiele niesprawiedliwości w tej
kwestii.

11. Urząd Gminy
i jego zadania

Zawsze uważałem, że urzędy publiczne mają służyć społeczeństwu. Ta teoria jest bardzo
prosta. Przecież osoby pracujące w urzędzie gminy, łącznie
ze mną, pobierają środki na wynagrodzenie z kasy podatnika,
czyli mieszkańców. Ubolewam
nad tym, że zdarzały się i niekiedy jeszcze zdarzają się sytuacje,
gdy urzędnik jest niegrzeczny
w stosunku do interesantów. Takie
zachowania są naganne. Monitorujemy cały czas proces obsługi
naszych klientów. Jednym z takich działań jest przeprowadzana
przez nas ankieta, która dotyczy
pracy urzędników gminy. Formularze ankiety dostępne są w holu
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dolnym urzędu gminy, można
wypełnić je na miejscu, bądź za
pomocą Internetu, wchodząc na
stronę internetową naszego urzędu. Pragnę podkreślić, że przewidujemy nie tylko krytykę pracy
pracowników urzędu, ale również
pochwały dla tych, którzy wykazują duży profesjonalizm w tym,
co robią i wysoką kulturę osobistą. Podczas rocznej pracy byłem
świadkiem prowokacyjnych scen
zdominowanych przez zdenerwowanych klientów. W tej sprawie
moja postawa jest stanowcza
i konieczna, bronię pracownika
urzędu.
Na początku roku, praca urzędu i podległych jednostek została
poddana ocenie poprzez przeprowadzone audyty tj. w referacie organizacyjnym, finansowym,
komunalnym, w dwóch placówkach oświatowych oraz w Miejsko
Gminnym Centrum Kultury i Turystyki. Dokumenty te są do wglądu
w biurze Rady Miejskiej Urzędu
Miasta i Gminy.
Początek mojej pracy upłynął
pod znakiem szukania oszczędności. W związku z tym, że
w grudniu 2014 roku Urząd Gminy w Bodzentynie zatrudniał 69
osób na etatach oraz dodatkowo
15 osób zatrudnionych na umowy zlecenie bądź o dzieło, jedną
z moich decyzji była redukcja zatrudnienia. Konsekwencją moich
działań było utworzenie przez pracowników urzędu Międzyzakładowych Związków Zawodowych
Pracowników Samorządowych
skupiających osoby zatrudnione
w urzędzie naszej gminy, Ośrodku Zdrowia, Starostwie Powiatowym w Kielcach, ZGGŚ i w innych
podmiotach samorządowych. Od
niedawna działa w urzędzie kolejny Związek Zawodowy „Solidarność”. Mimo protestów związkowców obecne zatrudnienie spadło
do 57 osób.
Dodatkowo w ramach oszczędności połączono trzy referaty
urzędu, likwidując jednocześnie
dwa stanowiska kierownicze. Ponadto zlikwidowane zostało stanowisko kierownika USC, zgodnie
z ustawą, burmistrz pełni rolę kierownika USC. Kilka osób zgodziło
się odejść na emeryturę.
Chcę stanowczo podkreślić,
że urząd gminy nie jest firmą,
która na siebie zarabia. Gmina
wykonuje zadania stosownie do
ustawy o samorządzie gminnym.
Naszym zadaniem jest wspierać mieszkańców w trudnych
sytuacjach, ukierunkowywać ich
w celu zatrudnienia lub pozyska-

nia środków na zakładanie swoich działalności gospodarczych
z różnych źródeł. Wspominam
o tym, gdyż w ciągu ostatniego
roku, odwiedziło mnie ponad 200
osób poszukujących pracy. Jest to
problem, który bardzo mnie martwi, ponieważ nie każdemu od
razu da się pomóc. Zdaję sobie
sprawę, jakie trudności mają ludzie w naszej gminie i dlatego dla
niektórych oferujemy staże, prace
interwencyjne i roboty publiczne
w porozumieniu z Powiatowym
Urzędem Pracy. Taka forma
współpracy w mniejszym stopniu
obciąża finanse gminy. W styczniu 2016 roku zorganizujemy
spotkanie z przedsiębiorcami
z naszej gminy oraz instytucjami
samorządowymi w celu zapoznania się z nowymi projektami
unijnymi wspierającymi tworzenie nowych miejsc pracy.
Cały obszar działań wynikających z ustawy dotyczących

ubiegłym, straszyli, że jestem
zwolennikiem zamknięcia targu
zwierzęcego. Ja jednak postanowiłem poczynić kroki w celu
poprawy organizacji handlu na
tym placu. Wszyscy pamiętamy
medialny atak na władze Bodzentyna za brak podstawowych warunków do prowadzenia
transakcji sprzedaży zwierząt, za
niewłaściwą opiekę służb weterynaryjnych. Już na początku roku
zrobiłem kilka ważnych spotkań
z osobami ściśle związanymi
z funkcjonowaniem targowiska,
a byli to m. in. Powiatowy Lekarz
Weterynarii, pracownicy Fundacji
AWF ze Szwajcarii i Polski, dotychczasowi pracownicy urzędu
gminy z obsługi targu, inkasenci oraz Policja. Przekaz mój był
jasny, że bez ścisłej współpracy
wszystkich podmiotów, nigdy
nie będzie porządku na placu
targowym. Dogłębna i rzeczowa
analiza sytuacyjna problemu,

Burmistrz podpisuje umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska z którego dostaliśmy pieniędze na opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki temu będziemy mogli dostać
dofinansowanie np. na solary, małe elektrownie wiatrowe itp.
oświaty, służby zdrowia, sieci
wodnokanalizacyjnej,
infrastruktury drogowej, pomocy
społecznej, usuwania odpadów,
oświetlenia ulicznego i innych,
generuje bardzo dużo środków
finansowych. Dlatego rozsądne
zarządzanie majątkiem gminy
jest moim priorytetem.
Od kilku miesięcy jest w dystrybucji gazetka gminna w nowej
szacie pod nazwą „Głos z Bodzentyna”. Ponadto, została uruchomiona nowa strona internetowa urzędu gminy – zachęcam
do regularnego jej przeglądania
i śledzenia wyników naszej pracy.

12. Plac Targowy,
bezdomne zwierzęta

Place targowe w Bodzentynie, ten „duży” zwierzęcy oraz
ten „mały” w Pasiece, zawsze
były i są nieodzowną częścią
życia społecznego naszej gminy,
ale też i naszego regionu. Niektórzy przed wyborami, w roku

Fot. archiwum gminy
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doprowadziła obecnie do działań
związanych z częstymi kontrolami, zatrudnieniem na stałe gminnego lekarza weterynarii, przeszkoleniem pracowników obsługi
placu targowego, poprawą regulaminu oraz procedur związanych
z poruszaniem się i transportem
zwierząt, zamontowaniu nagłośnienia, dzięki któremu pracownik targowiska notorycznie
informuje użytkowników placu,
o konieczności przestrzegania
regulaminu targowiska i właściwego postępowania ze zwierzętami. Po upływie kilku miesięcy
pracy i wdrożeniu nowych uregulowań, z dumą usłyszeliśmy z ust
obrońców praw zwierząt oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii,
że jeszcze nigdy nie było takiej
poprawy funkcjonowania targowiska w Bodzentynie. Częste
wspólne spotkania, premiowana
praca, zrozumienie powagi problemu, cenne wskazówki, spisywanie notatek służbowych, kon-

trole wewnętrzne, doprowadziły
do normalizacji działań na „bodzentyńskim placu targowym”.
Innym obowiązkiem gminy
jest posiadanie rocznego planu
ochrony zwierząt bezdomnych,
który zatwierdza Wojewoda.
W roku ubiegłym odłowiono
i umieszczono w hoteliku dla
bezdomnych zwierząt, psy i koty
na kwotę 200 tys. zł. 60 tys. zł.
Z w/w. kwoty zostało zapłacone
w roku 2015. W tym roku podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu
przetargu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt trochę w innej
formie. Firma Baros z Suchedniowa, która wygrała przetarg ryczałtowo pobiera opłatę od gminy za zabrane zwierzę w kwocie
prawie 1500 zł za sztukę. Aby
znaleźć oszczędności oraz ukrócić „mękę” zwierząt w schronisku, wspólnie z miłośnikami piesków i kotków ustaliliśmy, że dla
niektórych osobników będziemy
sami szukać miejsca adopcyjnego. Takich działań w tym roku odbyło się już kilka i to z powodzeniem. Jestem otwarty na wszelką
inicjatywę związaną z rozsądnym
gospodarowaniem środkami publicznymi. Racjonalne decyzje,
współpraca z organizacjami
obrony praw zwierząt, spowodowały, obniżenie wydatków
w zakresie tych działań do około
80 tys. zł. rocznie. Dodatkowo
w przyszłym roku, gmina zamierza częściowo sfinansować akcję sterylizacji zwierząt. Wierzę,
że te działania zahamują rozwój
wałęsających się bezdomnych
zwierząt. Zainteresowanie tymi
zabiegami jest bardzo duże, gdyż
współpracując ściśle z Fundacją
AWF w listopadzie otrzymaliśmy
środki na sterylizację i kastrację
50 szt. zwierząt. W ciągu dwóch
tygodni właściciele czworonogów zarezerwowali wszystkie 50
zabiegów.
Szanowni Państwo, każda
zmiana na stanowisku włodarza gminy, nakłada na niego
nowe oczekiwania mieszkańców. Pierwszy rok był niezwykle
pracowity, jednak wierzę, że po
przeczytaniu tego listu dokonają Państwo obiektywnej oceny.
Licząc na Wasze dalsze poparcie pragnę razem z Wami kontynuować zrównoważony rozwój
Miasta i Gminy Bodzentyn w atmosferze spokoju, wzajemnego
szacunku i bez zbędnych podziałów.
Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba
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W 2015 roku funkcję
Dyrektora MiejskoGminnego Centrum
Kultury i Turystki
w Bodzentynie
(MGCKiT) objął Marcin
Sikorski po urzędującej
do dnia 31 maja Pani
Danucie Skrzeczynie.

Pierwszym, najważniejszym
zadaniem powierzonym do realizacji MGCKiT była organizacja
XXXII Dni Bodzentyna, które odbyły się w dniach 4-5 lipca 2015
roku. Była to impreza masowa
dedykowana dla mieszkańców
Gminy Bodzentyn i powiatu kieleckiego. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Pierwszy dzień uroczystości
miał charakter rocznicowy, rozpoczął się uroczystą sesją Rady
Miasta i Gminy Bodzentyn. Obrady dotyczyły obchodów trzech
rocznic – ważnych dla Gminy
Bodzentyn, w tym: 660-lecia
uzyskania praw miejskich przez
Bodzentyn, 140-lecia Powstania
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP w Bodzentynie oraz 20-lecia odzyskania praw miejskich.
Tak doniosły dzień uczczony
został Mszą Świętą. Dodatkowo
zorganizowano wernisaż oraz
koncert Orkiestr Dętych. W dniu
drugim zaprezentowały się: Orkiestra Dęta, zespoły ludowe
i dzieci z terenu gminy, pokazując dorobek naszych artystów
oraz piękno i bogactwo rodzimego folkloru. Zaproszone zespoły
rozrywkowe przyciągnęły rzesze
fanów co zaowocowało bardzo
dużą frekwencją i pozytywnym
odbiorem ze strony uczestników
tegorocznych Dni Bodzentyna.
Impreza została oceniona jako
udana i dobrze przygotowana.
W zorganizowaniu wydarzenia
udział wzięli: Samorząd Miasta,
Społeczna Rada Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego oraz Polityki
Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, Towarzystwo Przyjaciół
Bodzentyna.
Miejsko-Gminne
Centrum
Kultury i Turystyki wsparło inicjatywę Społecznej Rady Kultury,
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki
Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, pod kierownictwem dr
hab. prof. UJK Urszuli Oettingen
dotyczącą organizacji Konferen-

cji Naukowej „Dziedzictwo Kulturowe Bodzentyna”. MGCKiT
znacząco włączyło się w organizację i przeprowadzenie wyżej
wymienionego wydarzenia.
W ramach współpracy międzynarodowej MGCKiT uczestniczyło w realizacji projektu
„Szkoła Otwartego Umysłu”
organizowanego m.in. przez
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód. Była to okazja do
wspólnego spotkania, wymiany
doświadczeń międzykulturowych
młodzieży z Polski, Ukrainy i Rosji.
Organizowano festyny o zasięgu regionalnym. Wydarzenia te miały na celu promować
Nasze miasto, artystów oraz
stwarzać możliwość wspólnej
zabawy i integracji mieszkańców
gminy.
Reaktywowano organizację
uroczystości „Gminne Dożynki”,
w tym roku odbyły się we Wzdole Rządowym. Impreza miała na
celu podziękowanie za tegoroczne plony i ciężką pracę rolników,
którzy stanowią dużą część naszej społeczności.
Zaaranżowano wydarzenie
artystyczne, które przeprowadzone zostało przez członków
Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich. Był to plener malarski, którego uczestnicy
wykonali wiele prac. Następnie
artyści przekazywali swoją wiedzę dotyczącą sztuki malowania
oraz zasad odwzorowania piękna krajobrazu na papierze dzieciom ze szkół podstawowych.
Najlepsze prace namalowane
przez dzieci zostały ocenione
przez jury i nagrodzone. Obrazy wykonane przez artystów,
przedstawiające zabytki kultury
pozostawione zostały na potrzeby Centrum. Stanowią one
piękną wystawę dostępną w siedzibie MGCKiT. Wydarzenie zostało zorganizowane przy udziale: MGCKiT i Świętokrzyskiego
Parku Narodowego.
Nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, w wyniku czego
uruchomiony został wolontariat
przy MGCKiT. Umożliwiło to zaangażowanie się młodych, dorosłych i starszych osób w działania na terenie gminy. Przy
udziale wolontariuszy zorganizowany został pierwszy Pieszy
Rajd Rodzinny. Wydarzenie po-

Marcin Sikorski, dyrektor MGCKiT w Bodzentynie.
szerzyło dotychczasowy zakres
działania Centrum o działalność
turystyczną, zarazem otwarło
cykl realizowanych w przyszłości
imprez mających na celu upowszechnianie i promowanie turystyki w naszym rejonie. W chwili
obecnej Wolontariusze zostali
zgłoszeni i zakwalifikowani do
pomocy w zbiórce datków w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbywającej się 10
stycznia 2016 roku. Tegoroczna
zbiórka wspomoże zakup urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
dla seniorów.
Oferta
Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki została rozbudowana o cykliczne
zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Jedną z nowych form zajęć było założenie Akademii Tańca „Zameczek”. Celem Akademii
jest nie tylko nauka tańca, ale
również wychowywanie poprzez
taniec, promocja zdrowego stylu życia, przełamywanie barier.
Pozytywny odbiór powstałej
Akademii Tańca zaowocował
utworzeniem pierwszej grupy
adeptów tańca w wieku 6-11
lat. Obecnie zbieramy zapisy
do tworzącej się drugiej grupy,
w związku z czym zapraszam
dzieci w wieku 6-11 lat do udziału w zajęciach.
Kolejną, nową formą zajęć
skierowaną do mieszkańców
Miasta i Gminy Bodzentyn jest
otwarte we wrześniu 2015 roku
Studio Piosenki. Limit wolnych
miejsc na tą formę zajęć scenicznych został szybko wypełniony. Warsztaty mają za
zadanie przygotować nowych
artystów pod względem poprawy

techniki śpiewania oraz artykulacji podczas występów na scenie.
W zajęciach biorą udział zarówno dzieci, młodzież jak i osoby
dorosłe z naszej gminy.
W celu sprawniejszego komunikowania się i uzyskania
szybszego
przepływu
informacji
na
płaszczyźnie
MGCKiT a mieszkańcy utworzono
stronę
internetową:
kultura.bodzentyn.pl. Można na
niej uzyskać najważniejsze informacje dotyczące: wydarzeń
kulturalnych w gminie, oferty
edukacyjnej Centrum oraz materiałów związanych z bieżącą
pracą jednostki.
Poza wymienionymi formami
aktywności w MGCKiT odbywa
się szereg innych zajęć: muzyczne, plastyczne, wystawy
czasowe, pokazy filmów, aerobik
i zumba.
Centrum wspomaga stale zespoły i grupy folklorystyczne biorące udział w licznych konkursach, pokazach i warsztatach.
Poza wykonywaniem opisanych działań prowadzę rozmowy
z władzami gminy oraz osobami
zaangażowanymi w jej rozwój
mające na celu uskutecznienie
działań promujących nasz region poprzez rozwój turystyki.
Pragnę serdecznie wszystkim
podziękować za dotychczasową
współpracę oraz złożyć gratulację za wyniki osiągnięte w tym
roku przez wszystkich wykonawców na arenie ogólnopolskiej, wojewódzkiej, powiatowej
i regionalnej.
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie
Marcin Sikorski

Fot. MGCKiT, EŚ
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Celem powstałej
w końcu ubiegłego
roku Społecznej Rady
Kultury, Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego oraz
Polityki Społecznej
Miasta i Gminy Bodzentyn
jest współpraca
z samorządowymi
władzami miasta
i gminy głównie
w zakresie polityki
kulturalnej, ochrony
dorobku materialnego
i duchowego ziemi
bodzentyńskiej.
W czasie tego okresu odbyło
się sześć spotkań Rady, w której uczestniczyli jej członkowie,
Dariusz Skiba Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn oraz zaproszeni goście, wśród nich ks. proboszcz dr Leszek Sikorski, Janusz
Cedro Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Włodzimierz Pedrycz Dyrektor Oddziału
Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach,
Piotr Szafraniec Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
artysta rzeźbiarz Sławomir Micek,
przedstawiciele działających stowarzyszeń. Oprócz tego członkowie Rady spotykali się na bieżąco
z władzami gminy.
Za jedno z najważniejszych
zadań uznano promocję miasta
i gminy poprzez rewaloryzację
i rewitalizację wzgórza zamkowego i jego otoczenia. Jej członkowie
wypowiadali się na temat uczytelnienia w krajobrazie ruin zamku
biskupów krakowskich i pobliskiej
kolegiaty, przejęcia przez gminę
od Starostwa Powiatowego w Kiel-

cach terenu z ruinami zamku, co
dokonało się w listopadzie tego
roku. Ten ważny krok pozwoli na
rozpoczęcie konkretnych prac na
tym obszarze.
Wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki kierowanym przez Dyrektora Marcina Sikorskiego oraz Dyrektorem
Świętokrzyskiego Parku Narodowego p. Piotrem Szafrańcem,
dokonano wstępnych ustaleń
zakresu prac dotyczących wzgórza zamkowego, w tym dawnego
parku nad rzeką Psarką oraz pozyskania środków finansowych na
powyższy cel.
Rada podjęła razem z Burmistrzem Miasta i Gminy oraz
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki działania upamiętniające 660-lecie lokacji miasta,
20. rocznicę odzyskania praw
miejskich oraz 140. rocznicę powstania Orkiestry Ochotniczej
Straży Pożarnej. Była współorganizatorem XXXII Dni Bodzentyna
i w ich trakcie podjęcia uroczystej
uchwały. Zainicjowała i współorganizowała Konferencję naukową
pod patronatem Narodowego In-

Członkowie Społecznej Rady Kultury podczas obrad.
stytutu Dziedzictwa: „Dziedzictwo
kulturowe Bodzentyna”.
Pragniemy, żeby w ten sposób
Bodzentyn ze wspaniałymi zabytkami stał się jednym z głównych
ośrodków pamięci historycznej na
obszarze regionu świętokrzyskiego. W dalszych planach przewiduje się stworzenie Centrum Kulturalnego o szerokiej działalności
edukacyjnej, turystycznej i promocyjnej oraz muzeum i trasy turystycznej w ramach projektu „Szlakiem dóbr biskupów krakowskich
do Bodzentyna”, budowę pomnika
biskupa Jana Bodzanty – założyciela miasta.
Członkowie Rady uczestniczyli
w wielu wydarzeniach na terenie
miasta i gminy. Współpracowali przy organizowaniu obchodów
świąt narodowych, w tym Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych i Święta Wojska Polskiego, brali udział w zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół
Bodzentyna kweście na renowację
zabytkowych nagrobków.
Wypowiadali się w sprawach
ważnych dla lokalnej społeczności
jak rola miejsc pamięci narodowej,
w tym budowa pomnika pomordo-

Fot. Urszula Oettingen

Członkowie Społecznej Rady Kultury podczas obrad.

wanych przez Niemców w czasie
II wojny światowej w Świętej Katarzynie, wyposażenie i udostępnianie świetlic wiejskich, służba
zdrowia, ochrona bezdomnych
zwierząt, strategia rozwoju ruchu
turystycznego na terenie gminy
z uwzględnieniem tras rowerowych i pieszych. Uczestniczyli
w szkoleniach dotyczących współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
Zajmowano się również ochroną
środowiska i krajobrazu zabierając
głos m.in. na temat budowy elektrowni wiatrowych, utylizacji azbestu a także zanieczyszczenia atmosfery poprzez tzw. niską emisję.
Rok działalności Społecznej
Rady Kultury był czasem dobrej
współpracy z władzami miasta
i gminy – otwartości na sugestie
i propozycje przedstawiane w imię
dobra mieszkańców.
Przewodnicząca
Społecznej Rady Kultury,
Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego
oraz Polityki Społecznej
Miasta i Gminy Bodzentyn.
Urszula Oettingen

Uczestnicy konferencji „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna” na tle ruin zamku biskupów krakowskich.

Fot. Joanna Babiarz

Fot. Stanisław Mirski

Rok działalności Społecznej Rady
Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn
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Cecyliada - święto muzyki
W niedzielę 22 listopada
2015 roku w Kościele
Parafialnym pw.
Św. Stanisława B.
M. w Bodzentynie,
odbyło się Święto
Muzyki – „Cecyliada”,
upamiętniające Św.
Cecylię – patronkę
muzyków, chórzystów,
lutników i zespołów
muzycznych.

Imprezę zainaugurowała uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. Adama Bałchanowskiego, a o jej oprawę
muzyczną zadbały Chór Parafialny z Bodzentyna oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
z Bodzentyna, w których intencji
modlili się wszyscy zgromadzeni.
Po Mszy w kościele odbył
się zorganizowany przez Kata-

rzynę Piasecką koncert muzyki
sakralnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
w Bodzentynie, prowadzonej
przez Dyrygenta Kazimierza
Podrazę. Licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała utworów
takich jak „Bogurodzica”, „Wysoka Katedra”, „Modlitwa o pokój”,
„Va, pensiero” – chór z trzeciego
aktu „Nabucco” Giuseppe Verdiego, „Laudate Dominum” oraz
„Ave Maria” Charles’a Gounod’a,
„Romanze” Fryderyka Chopin’a,
a także pieśni „O Boże, Panie
Mój” i „Barkę” - dedykowaną pamięci Św. Jana Pawła II.
Gospodarzem koncertu był
Proboszcz ks. Leszek Sikorski, a występ poprowadził ks.
Adam Bałchanowski. Uroczystość zaszczycili obecnością
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor Miejsko – Gminnego

Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie Marcin Sikorski
oraz Radny Powiatu i Członek
Zarządu Powiatu Kieleckiego
Józef Szczepańczyk.
Na zakończenie koncertu,
na ręce Dyrygenta Kazimierza
Podrazy dla całej orkiestry Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz
Skiba oraz ks. Leszek Sikorski
złożyli podziękowania życząc
dalszych sukcesów. Dyrygent
złożył wyrazy wdzięczności
i uznania na ręcę ks. Leszka
Sikorskiego za przekazane
instrumenty z Katedry Kieleckiej, które służą orkiestrze
w dalszym rozwoju umiejętności
oraz polepszeniu gry.
Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę ks. Prałata Stanisława Kowalskiego za
przychylność i wspieranie naszej
orkiestry.
Katarzyna Piasecka

Gimnazjalistka z Bodzentyna
wytańczyła w Turynie złoto!
W dniach 5-8 listopada 2015 r. formacja
Świętokrzyskiego Klubu Tańca „JUMP”
zdobyła tytuł Mistrza Świata.

Fot. archiwum prywatne

Uczennica Gimnazjum w Bodzentynie Wiktoria Świetlik jest w reprezentacji Polski jako
tancerka formacji juniorów Świętokrzyskiego
Klubu Tańca „Jump”. Formacja ta przy rytmach latynoskich za układ choreograficzny „Życie ptaków” zdobyła złoty medal i tytuł Mistrza Świata
w kategorii Caribbean Show na Mistrzostwach
Świata IDO w Tańcach Par, które odbyły się we

Włoszech w dniach 5-8 listopada bieżącego roku.
W kilkunastu konkurencjach tanecznych wzięli
udział najlepsi tancerze z bardzo wielu krajów.
Regularne treningi i przede wszystkim pasja do
tańca pomogły sięgnąć po zasłużone zwycięstwo. Wiktoria trenuje od trzech lat ale
już od przedszkola taniec był jej pasją.
Tańczy nie tylko w formacji ale także
solo, o czym mogliśmy się przekonać
oglądając Wiktorię na scenie w lipcu
podczas obchodów Dni Bodzentyna.
Barbara Świetlik

ROK VII NR 8 (41)

15

INFORMACJA
Realizując zapis §11 UMOWY DOTACJI NR 281/2015 zawartej w dniu
27.11.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą
Bodzentyn na dofinansowanie w 85%
kosztów kwalifikowanych zadania
z zakresu demontażu, transportu oraz
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Usuwanie Wyrobów
Zawierających Azbest z terenu Miasta
i Gminy Bodzentyn w roku 2015” informujemy, iż przyznana została dotacja
na realizację zadania pn.: „Usuwanie
Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku
2015” w wysokości 26 307,20 zł brutto
tj. 85% kosztów kwalifikowanych.
Zgodnie z zawartą umową kwota
dotacji obejmuje środki:
NFOŚIGW - 50% kosztów kwalifikowanych tj. 15 474,82 zł,
WFOŚIGW w Kielcach - 35% kosztów kwalifikowanych tj. 10 832,38 zł.
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Nietypowa lekcja historii
„Dwa ratusze Bodzentyna” to
wystawa dostępna w Centrum
Kultury w Bodzentynie. Była ona
prezentowana w czasie sesji naukowej o historii naszego miasteczka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodzentynie mieli
okazję bliżej zapoznać się z nią
dzięki nauczycielce historii, która
przeprowadziła lekcje w oparciu
o tę wystawę. Pani M. Lesisz
oprowadzała klasy 5-e i 6-e prezentując ustalenia historyków i archeologów dokonanych podczas
prac wykopaliskowych w okresie
rewitalizacji Rynku Górnego.
Uczniowie mogli zobaczyć rekonstrukcje dwóch ratuszy Bodzentyna, fundamenty, mury obronne
miasteczka, pręgierz oraz znaleziska odkryte w trakcie prac
wykopaliskowych. Samodzielnie
uzupełniali karty pracy dotyczące
prezentowanej wystawy. Klasy
2a i 2b wraz ze swoimi wychowawczyniami paniami Danutą
Rzadkowską oraz Barbara Tusień
brały udział w zajęciach opartych
na wystawie dotyczących pracy
archeologa. Młodsi uczniowie zadawali pytania dotyczące samej
historii Bodzentyna oraz samej
pracy archeologa. Na zakończe-

nie mogli poczuć się prawdziwymi
„małymi odkrywcami – naukowcami”, którzy podczas prac wykopaliskowych odnaleźli prawdziwy
średniowieczny skarb – gliniane
naczynie wypełnione dukatami.
Szkoła Podstawowa składa
serdeczne podziękowanie Dyrektorowi Centrum Kultury Panu
Marcinowi Sikorskiemu za udostępnienie wystawy Uczniom
Szkoły Podstawowej w Bodzentynie.
M.Lesisz
D.Rzadkowska
B.Tusień
Jak w oczach samych uczniów
wyglądała nietypowa lekcja historii? Czego nauczyli się na niej?
Czy im się podobało? Redakcja
„Głos z Bodzentyna” postawiła
dowiedzieć się tego od samych
zainteresowanych. Zapraszamy
do krótkich wypowiedzi uczniów
klasy 5a.
Tomek: - Nauczyłem się co to
jest lokacja, jak powstał Bodzentyn, ilu było biskupów, o znaczeniu targów, a także o Tarczku.
Dowiedziałem się, że w Bodzentynie jest bardzo dużo zabytków.
Również dowiedziałem się, że
mieliśmy dwa ratusze, w których
były areszty oraz, że w trakcie
tych wykopalisk odnaleziono cenne dukaty. Moim zdanie to była
bardzo fajna lekcja, dużo się do-

Fot. MGCKiT, EŚ

Uczniowie ze szkoły
podstawowej
w Bodzentynie podążali
śladami historii naszego
miasteczka.

wiedziałem i to było coś innego.
Krzysztof: - W którym roku
był założony Bodzentyn, o znalezieniu przez archeologów cennych skarbów: pieniędzy, ratuszy. Dowiedziałem się, że kościół
w Tarczku jest jednym z najstarszych. Bardzo podobała mi się ta
lekcja. Fajne było to, że pani opowiadała o Bodzentynie o różnych
znaleziskach i nie musieliśmy
siedzieć w szkole.
Mateusz: - Dowiedziałem
się, że były dwa ratusze odkryte przez archeologów. Podobają
mi się tablice, są fajne. Fajne są
jeszcze denary odnalezione. I podobały mi się projekty ratuszy.
Chciałbym więcej takich lekcji.

Nowa wystawa
Wystawę autorstwa dr Czesława Hadamika „Dwa ratusze
Bodzentyna” można zwiedzać
od 7 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie.
Wystawa prezentuje zdjęcia, ryciny i plany powstałe
w czasie badań archeologiczno-architektonicznych w trakcie prac nad rewitalizacją części Bodzentyna w latach
2012/2013.
Serdecznie
zapraszamy
mieszkańców do zwiedzenia
wystawy.

Państwo Zbigniew i Zofia
Drobniakowie od wielu
lat zajmują się hodowlą
bydła mięsnego rasy
Limousine i wielokrotnie
zdobywali tytuły
czempiona. Udało im
się nawet zdobyć tytuł
Superczempiona.

Rasa Limousine to francuska
mięsna rasa bydła domowego,
popularna na całym świecie ze
względu na mięso o doskonałych właściwościach kulinarnych.
Obecnie jest to najliczniejsza
i najbardziej popularna rasa mięsna w Polsce.
Państwo Zbigniew i Zofia
Drobniakowie z Dąbrowy Górnej
prowadzą gospodarstwo rolne na

terenie gminy Bodzentyn o powierzchni 45 ha użytków rolnych,
w tym około 15 ha stanowią użytki
zielone. Warto nadmienić, iż jest
to jedno z większych gospodarstw
rolnych na terenie gminy Bodzentyn. Od roku 2007 prowadzą hodowle bydła rasy Limousine, a od
2010 roku biorą udział w Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach prezentując swój dorobek hodowlany.
Za każdym razem, gdy brali
udział w wystawie w Modliszewicach zdobywali tytuły czempiona
w kategoriach: „Krowa z cielęciem rasy Limousine”, „Jałowice
niecielne do 18 miesięcy w rasie
Limousine” w latach: 2010, 2011,
2012 i 2015. Państwo Drobniakowie również zdobyli tytuł Super

Fot. MGCKiT, EŚ

Hodowcy na medal

Czempiona w 2012 roku w kategorii jałówki do 18 m-cy.
Obecnie posiadają 20 sztuk
matek, 1 buhaja, 15 sztuk młodzieży oraz 9 byków mających ponad rok. Żywienie zwierząt oparte
jest o własne pasze w postaci kiszonki z kukurydzy, siana łąkowego, zielonki, pasz treściwych oraz

kiszonki z traw. Warto nadmienić,
iż z tej hodowli powstały 3 nowe
stada.
Za
wybitne
osiągnięcia
w hodowli bydła mięsnego w województwie świętokrzyskim serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów.
/EŚ/
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Cała szkoła w wodzie

Dzięki inicjatywie
dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Śniadce
oraz hojności
sponsorów, udało się
zorganizować wyjazdy
na basen dla wszystkich
uczniów ww. placówki.

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

Zebranych gości przywitał Dyrektor ZSP w Bodzentynie, mgr
Dariusz Kasprowicz oraz Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” p. Piotr Pardela. Z jego inicjatywy gościnnie
wystąpił teatr przed bodzentyńską młodzieżą z ww. placówki
oraz gimnazjum. Wśród zaproszonych gości byli również:
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor
MGCKiT Marcin Sikorski, Dyrek-

tor ŚPN Piotr Szafraniec, Radny
Powiatu Józef Szczepańczyk,
Kierownik Powiatowego Ośrodka Zdrowia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Stanisław
Krak.
Przedstawienie jest autorskim
projektem Zofii Bartoszewicz,
aktorki Teatru Węgajty, powstało
dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Premiera miała miejsce w Warszawie w teatrze „Scena Lubelska”. Spektakl był grany w wielu
miejscowościach. „Transgresje
ciała” pozwala nam docenić
to, co uważamy za oczywiste,
choć wcale takim nie jest i być
nie musi: możliwość poruszania
się, jaką daje nam zdrowe, pełnosprawne ciało.

Ten odważny i przełamujący
stereotypy spektakl Zofii Bartoszewicz, skłania do refleksji
i potrafi zmienić widzenie niepełnosprawności oraz przybliżyć
doświadczenie ludzi poruszających się na wózkach.
Zofia Bartoszewicz – aktorka
teatralna (współpracuje z Teatrem Węgajty) i filmowa (zagrała w filmie „Wieża” Agnieszki
Trzos), reżyserka, kompozytorka
i performerka wokalna. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współpracuje z niemiecką grupą
Labsa Ensemble. Współtworzyła „Touch sCream Variete” oraz
Multimedialną Operę „Echo und
Narzissen”.
/EŚ/

Fot. archiwum szkoły

20 listopada 2015r.,
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Bodzentynie wystąpił
teatr „Węgajty” ze
swoim spektaklem
„Transgresje ciała”.

Zajęcia na basenie odbywają się dwa razy w miesiącu.
Uczestnicy przebywając pod
czujnym okiem trenera, ratowników i wychowawców, uczą się
nie tylko pływać, ale mają również czas na zabawę w wodzie.
Bodźcem dla organizatorów
stały się powszechne apele
specjalistów, dotyczące troski
o zdrowy rozwój fizyczny młodego pokolenia. Również na podjęcie decyzji duży wpływ miały
dobiegające zewsząd informacje
o tragicznych wydarzeniach, mających miejsce podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą.
Pracownicy szkoły w Śniadce
przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzentynie oraz hojności
sponsorów p. Witolda Wilkosza
i p. Mateusza Grzejszczyka zorganizowali wyjazdy na basen dla
swoich podopiecznych.
Pomysł doczekał się wielu
pochwał, zarówno ze strony
dzieci jak i dorosłych.
Przedstawiona sytuacja dowodzi jak wiele można zdziałać
za pomocą dobrego pomysłu
i szczypty zaangażowania.
/ŻP/
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Nasi wykonawcy na scenie WDK

Na V Regionalnym Przeglądzie Gadek „Toto nase ludowe
godanie” naszą gminę reprezentowała p. Helena Jędrzejczyk z zespołu „Dąbowa”, która
za swój przepiękny monolog
zdobyła drugie miejsce. Można
by powiedzieć, że „wygodała
se podium”. Należy to uznać za
wielki sukces, gdyż był to debiut
p. Heleny, a poziom konkurencji był bardzo wysoki. Wsparcia
duchowego udzielały nie tylko
członkinie zespołu „Dąbrowa”,
ale także cała publiczność.
Natomiast podczas VIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Obrzędowych wystąpiły dwa
nasze zespoły tj. „Wzdolskie
Kołowrotki” z programem ,,Kusoki w karczmie” oraz Zespół
Pieśni i Tańca ,,Leśnianie”, który
zaprezentował „Kusoki Świętokrzyskie”. Choć programy oby-

dwu zespołów przedstawiały ten
sam obrzęd, to jednak każdy
z nich miał inne cechy charakterystyczne. U „Leśnian” królował „Żyd” i „Turoń”, a u „Wzdolskich Kołowrotków” - „Cyganka”
i „Karczmarka”. Bodzentyńskie
zespoły wprowadziły wiele radości i uśmiechu na widowni, gdyż
„Kusoki” to radosna zabawa, taniec i śpiew.
Prezentacje konkursowe oceniała Rada Artystyczna w składzie:
prof. Stanisław Cygan – językoznawca, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach;
Janina Skotnicka – etnograf,
kierownik Działu Sztuki Ludowej
Muzeum Narodowego w Kielcach;

Alicja Trukszyn – etnolog, Wojewódzki Dom Kultury
w Kielcach;
Tomasz Rak – etnolog, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni;
Jerzy Gumuła – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
Po długich naradach pierwszego miejsca nie przyznano.
Drugie zajęli „Leśnianie”, a trzecie „Wzdolskie Kołowrotki”. Należy nadmienić, że podczas
premiery „Kusoków w karczmie”
w lutym br. w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie, brała udział ś.p.
Aleksandra Biskup, która była
autorką scenariusza do tej prezentacji i jednocześnie wystę-

Zdjęcia: DS

W niedzielę, 6 grudnia
2015 r. na scenie
Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach
odbyły się jednocześnie
dwa przeglądy
artystyczne, w których
brali udział nasi artyści
ludowi.

powała z zespołem. Dlatego też
zespół ze Wzdołu zadedykował
„Pani Oli” (jak ją nazywaliśmy)
swój występ.
Jesteśmy przekonani, że nasza gwara i obrzędy ludowe nie
odejdą szybko w zapomnienie,
jeśli mamy tak wspaniałych wykonawców na terenie naszej
gminy.
Danuta Skrzeczyna

Pani Lucyna Lipczyńska
mieszkanka Śniadki,
prezes Stowarzyszenia
„Świętokrzyskie
Jodły”, a jednocześnie
kierownik zespołu
folklorystycznego pod
nazwą ,,Świętokrzyskie
Jodły” zdobyła
pierwsze miejsce na
XIII Ogólnopolskim
Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Seniorów –
„Teraz My” w kategorii –
soliści folklorystyczni.
Seniorzy z całej Polski prezentowali swoje twórcze dokonania podczas XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości
Artystycznej Seniorów – „Teraz
My”, który co roku odbywa się
w Warszawie, na scenie Okęckiej Sali Widowiskowej Domu
Kultury Włochy. Przegląd powstał z myślą o animacji amatorskiego ruchu artystycznego
Seniorów i od 13 lat służy wy-

mianie doświadczeń, dokonań
twórczych oraz jest przestrzenią
do spotkania się. W tym roku
w przeglądzie wzięło udział ponad 190 wykonawców w różnych
kategoriach. Eliminacje odbywały się w dniach 13-15 listopada.
W pierwszym dniu eliminacji
zaprezentował się zespół „Świętokrzyskie Jodły” w trzech kategoriach: jako zespół śpiewaczy,
kapela, a w roli solistyki wystąpiła P. Lucyna Lipczyńska. P. Lucyna zaprezentowała piosenkę
pt. „Już mi się znudzieła” przy
akompaniamencie kapeli. Należy
nadmienić, że słowa do tej piosenki artystka napisała sama, jak
wiele innych utworów, które ma
w swoim szerokim repertuarze.
Jury w składzie:
1) Piotr Jędrzejczak - wiceprezes ZASP-u, reżyser teatralny,
kulturoznawca-teatrolog, wykładowca, juror festiwali teatralnych
i konkursów recytatorskich,
2) prof. dr hab. Piotr Dahligmuzykolog, etnograf, kierownik

Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW,
3) prof. zw. Katarzyna Sokołowska - chórmistrz i pedagog,
nauczyciel akademicki w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy,
doceniło walory artystyczne
prezentowane przez naszą artystkę i przyznało jej pierwsze
miejsce w kategorii soliści folklorystyczni.
Pani Lucyna Lipczyńska od
najmłodszych lat spełnia się jako
artystka ludowa. Występowała
jako solistka w kapeli ludowej,
następnie wraz ze swoją mamą
ś.p. Aleksandrą Szafraniec, a potem z Bogusławem Sitkiem prowadziła zespół folklorystyczny
„Sieradowianie”. W 2011 roku
z jej inicjatywy powstał zespół
„Świętokrzyskie Jodły”, który
niestrudzenie prezentuje folklor
świętokrzyski na wielu scenach
w kraju i za granicą, odnosząc
wiele znaczących sukcesów.

Fot. DS

Pani Lucyna Lipczyńska ,,wyśpiewała” pierwsze miejsce

Gratulując sukcesu, jesteśmy
dumni, że dzięki Pani Lucynie
artyści-seniorzy z całej Polski
mogli podziwiać piękno bodzentyńskiego folkloru.
Danuta Skrzeczyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK VII NR 8 (41)

19

Działać wspólnie dla środowiska
W lutym 2013 roku
30-osobowa grupa
mieszkańców Woli
Szczygiełkowej utworzyła
Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Wola
Szczygiełkowa.

W zamyśle założycieli stowarzyszenia jego nadrzędnymi celami było podejmowanie działań
na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i osób starszych, integracja
mieszkańców wsi oraz wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego
miejscowości. Po rejestracji stowarzyszenie podejmowało działania dotyczące organizacji spotkań
środowiskowych, w tym Festynu
Rodzinnego czy uroczystości
związanych z rocznicą pacyfikacji
Woli Szczygiełkowej. Wspólnie
z Radą Sołecką otoczono opieką miejsca pamięci narodowej tj.
krzyż upamiętniający poległych
w czasie II wojny światowej oraz
miejscowy pomnik, prowadzono
prace porządkowe oraz posadzono „drzewka pamięci” przy pomniku. Wiele z tych działań realizuje

Stowarzyszenie współpracując
z Dyrekcją i gronem nauczycieli Szkoły Podstawowej w Woli
Szczygiełkowej.
Dzięki dobrej woli oraz uprzejmości Dyrekcji szkoły i władz
gminnych możliwe stało się uaktywnienie działań stowarzyszenia
i organizowanie cotygodniowych‚
środowych‚ spotkań w budynku
szkoły.
Pod kierunkiem p. Eweliny
Zacharskiej rozpoczęła swoją działalność grupa rękodzieła
artystycznego, zaczynając od
wytworów z wikliny papierowej.
Przepiękne‚ andrzejkowe serca,
wianki i ozdoby świąteczne stały
się dobrą wizytówką stowarzyszenia, wyzwalając jednocześnie
środowiskowy entuzjazm i zapał
do dalszej pracy twórczej.
Z myślą o uświetnianiu organizowanych imprez środowiskowych dnia 1 października 2015
roku utworzono Zespół Stowarzyszeniowy, którego kierownikiem
artystycznym została p. Bogusława Klusek. Powołany zespół
zadebiutował na zorganizowanej
wspólnie z gronem nauczycieli
szkoły w dniu 11 listopada 2015

roku uroczystości środowiskowej
w 97 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych
oraz mieszkańcy wsi. Zaproszenia
przyjęli Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Dariusz Skiba,
przedstawiciel Zarządu Powiatu
Kieleckiego p. Józef Szczepańczyk, obecni i byli radni: Jadwiga
Dulęba, Lidia Iwan, Jan Zygadlewicz, Ryszard Tusień oraz pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury p. Danuta Skrzeczyna.
Tę niecodzienną, podniosłą, ale
i bardzo radosną uroczystość
uświetnił obrazowy i rozśpiewany
występ dzieci szkolnych, pod kierunkiem pań: Bożeny Markowicz
i Grażyny Miernik.
Uroczystość stała się też okazją do debiutu artystycznego powołanego Zespołu Stowarzyszeniowego, który wykonał wybrane
pieśni ludowe oraz przyśpiewki
nawiązujące do życia wsi. Na
szkolnej scenie zaprezentował
się dwunastoosobowy zespół,
któremu na stałe akompaniuje rodak z Woli Szczygiełkowej
p. Jan Sepioło, a gościnnie wsparli

występ członkowie zespołu z Bielin, również pochodzący z naszej
wsi. Pierwszy, mamy nadzieję, że
udany, publiczny występ zachęcił
członków zespołu do dalszej pracy nad doskonaleniem warsztatu
artystycznego, a gościom i mieszkańcom wsi dostarczył wielu, miłych wrażeń. Wspólne śpiewanie
pieśni legionowych i patriotycznych zakończyło uroczystość, która być może utrwali się w naszej
pamięci i wpisze na stałe w życie
lokalnego środowiska. W ten sposób pragniemy nie tylko integrować miejscową społeczność, ale
przede wszystkim uczyć pamięci
o swojej tożsamości narodowej
i tych, którzy walczyli o niepodległość oraz z troską i poświęceniem budowali przyszłość naszej
Ojczyzny.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia
uroczystości, wsparli nas dobrym
słowem i zaoferowali swoją pomoc dla zespołu i stowarzyszenia, które pragnie gorąco działać
na rzecz naszej miejscowości
i gminy.
Prezes Stowarzyszenia
Bożena Wyglądacz

Bezpieczna szkoła
Zajęcia zostały zorganizowane przez pedagoga Wiolettę Kozerę
przy współpracy z Komisariatem Policji w Bodzentynie. Spotkanie
przeprowadził dzielnicowy z Komisariatu Policji w Bodzentynie,
p. Rafał Dekiel.
Celem zajęć było omówienie zasad poruszania się pieszo na terenie miasta i poza terenem zabudowanym, zasad przechodzenia
przez przejścia dla pieszych, noszenia odblasków oraz uświadomienie uczniom niebezpieczeństw wynikających z zażywania dopalaczy
oraz środków psychoaktywnych.
Prelegent zapoznał uczniów z konsekwencjami dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, do których może doprowadzić
zażywanie środków psychoaktywnych. Przestrzegł słuchaczy przed
próbowaniem nieznanego pochodzenia substancji, ponieważ mogą
powodować nieodwracalne w skutkach konsekwencje. Pod koniec
zajęć uczniowie obejrzeli film, w którym o swoich doświadczeniach
z dopalaczami opowiadali młodzi ludzie jak również mieli możliwość

Fot. archiwum szkoły

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie
uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w zajęciach na
temat: „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Prawda
i mity o dopalaczach”.

zobaczyć jakie skutki niesie dla człowieka zażywanie substancji
psychoaktywnych oraz jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich,
którzy je posiadają. Pogadanka łączyła w sobie treści edukacyjne
i prewencyjne. Prowadzona była w sposób ciekawy i interesujący.
W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które uzyskiwali kompetentne odpowiedzi. Pedagog Wioletta Kozera
składa serdeczne podziękowanie prelegentowi za współpracę, zaangażowanie i poświęcony czas w przeprowadzenie zajęć.
Wioletta Kozera
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Ślubowanie to ważny dzień
w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała podniosły
i radosny charakter. Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje
niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Na
początku jednak zaprezentowali
program artystyczny w obecności gości: Burmistrza Miasta
i Gminy – p. Dariusza Skiby,
dyrektor szkoły p. Bożeny Pożoga i dyrektor p. Edyty Bernatek
oraz licznie zgromadzonych rodziców.
Uśmiechnięci i przejęci ucznio-

wie wspaniale zaprezentowali
zdolności recytatorskie i wokalne.
Uroczystość przygotowały panie:
Halina Borowiec, Renata Czernikiewicz i Janina Perdzyńska.
Oprawę muzyczną prowadził pan
Michał Jędrzejczyk.
Pani dyrektor Bożena Pożoga dokonując aktu pasowania
z dumą przyjmowała pierwszoklasistów do grona uczniów naszej szkoły.
Przedstawicielki Samorządu
Szkolnego zapewniły najmłodszym pomoc w trudnych chwilach i życzyły jak najwięcej
radosnych i szczęśliwych dni
w szkolnej społeczności.
Każdy uczeń otrzymał pierwszy ważny dokument - Dyplom
Pasowania na Ucznia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego imienia
A. Wacińskiego w Bodzentynie.
Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego klas młodszych

wręczyli pierwszoklasistom wspaniałe upominki, a pamiątkowym
fotografiom z nauczycielkami
i rodzicami nie było końca.
Przeżycia uczniów zakończył
słodki poczęstunek.
Pierwszoklasistom życzymy,
by każde następne dni w naszej

CZARY Ślubujemy...
MARY
w Śniadce
CZARY MARY - pod
takim hasłem w miniony
piątek, uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Śniadce bawili się
na Andrzejkowym balu
przebierańców.

Atmosferę zabawy wspierała muzyka i odpowiednia dekoracja. Salę zdobiły bowiem
duchy, czarne koty i gwiazdy.
Tego dnia, nie mogło zabraknąć
licznych wróżb. Zagadkę swojej przyszłości chciał rozwikłać
niemal każdy. Wróżenie z kart,
przestawianie butów, to tylko
nieliczne atrakcje, które czekały na uczestników. Ale w końcu
nie można mówić o jakiejkolwiek
magii, nie wspominając o jej
jakże znaczących przedstawicielach. Czarownice, Cyganki,
Czarodzieje i Wróżki to postacie,
na które nie sposób było się nie
natknąć tamtego dnia.
Nauczyciele szkoły

16 października
2015 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Leśnej, odbyło się
uroczyste ślubowanie
pierwszoklasistów.
Rozpoczęcie nauki w szkole
jest ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak i jego
rodziców. Każdy mały człowiek
z niepokojem, pewną obawą,
ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły.
Ogromne przeżycie stanowi dla
maluchów pierwsza szkolna uroczystość - ślubowanie pierwszoklasistów.
Ślubowanie w Publicznej
Szkole Podstawowej w Leśnej
odbyło się 16 października.

Swoją obecnością zaszczycili m.in.: Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Bodzentyn - p.
Andrzej Jarosiński, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Bodzentyn - p. Wojciech Kózka
oraz rodzice pierwszoklasistów.
Uroczystość
poprowadzili
uczniowie ze starszych klas:
Klaudia Bzymek i Kacper Wilkosz. Zanim jednak pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, zaprezentowali to, czego
zdążyli nauczyć się przez krótki
czas pobytu w szkole. Dzieci pięknie recytowały wiersze
i śpiewały piosenki. Uczniowie
zostali pasowani przez Dyrektor p. Beatę Domańską Kózkę,
a wychowawczyni wręczyła im
pamiątkowe dyplomy. Pierw-

szkole były wspaniałymi przygodami z nauką, inspiracjami do
realizacji pasji i zainteresowań
oraz nade wszystko radosnymi
chwilami spędzonymi wśród koleżanek, kolegów i pracowników
szkoły.
Renata Czernikiewicz

Fot. archiwum szkoły

W środę, 28 października
2015 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Bodzentynie, odbyła
się uroczystość
ślubowania uczniów
klas pierwszych.

Fot. archiwum szkoły

Ten dzień zapamiętacie na zawsze

szoklasiści otrzymali również
upominki od koleżanek i kolegi
z klasy drugiej.
Wszystkich zebranych gości zachwycił występ najmłodszych, gdyż przystąpili do niego
z wielkim przejęciem i powagą.
Obiecali być dobrymi Polakami, sumiennymi uczniami, dbać
o dobre imię klasy i szkoły. Z widowni obserwowali ich równie
wzruszeni, ale i dumni rodzice.
Po oficjalnej części uroczystości, dzieci wraz z rodzicami udali
się do swojej sali na przygotowany przez rodziców poczęstunek.
Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów
w nauce.
A. Mendak

