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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, radości

aby ten szczególny czas był przepełniony spokojem 
i ciepłem rodzinnym.

Niech zbliżający się Nowy Rok 2022 stanie się  
czasem nadziei i oczekiwania związanego 

z realizacją planów, marzeń i aspiracji.
Życzymy odwagi w sięganiu po upragnione cele, 

wiary w nadchodzące jutro  
oraz wielu szczęśliwych chwil.
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Głos z gminy Bodzentyn: 
Ostatnie 12 miesięcy, z wia-
domych względów, ponownie 
okazały się być dla nas wszyst-
kich wyzwaniem. Co dla Pana, 
jako Burmistrza Bodzentyna, 
było w tym czasie najwięk-
szym sprawdzianem? Jak za-
pamięta Pan ten rok?

Oczywiście zgadzam się, 
że ostatnie dwa lata z powodu 
pandemii były dla nas wszyst-
kich bardzo ciężkie. Pande-
mia znacząco zmieniła nasze 
dotychczasowe życie, jednak 
w bieżącym roku każdy z nas 
zaczął stopniowo przyzwycza-
jać się do tej nowej rzeczywisto-
ści. Mimo wielu trudności z tym 
związanych, jako samorząd 
musieliśmy dalej funkcjonować, 
tak jak do tej pory. Działaliśmy 
w sposób przemyślany, strate-
giczny, skupiając się na racjo-
nalnym wydatkowaniu środków 
finansowych. W dalszym ciągu 
realizowaliśmy zaplanowane 
inwestycje, pomimo wielu wzro-
stów cen, przy budżecie podob-
nym do tego sprzed pandemii.

Patrząc na aktualną sytuację, 
bieżący rok zapamiętam jako 
rok ciężkiej pracy, ale i owocnej 
pracy. Mamy wiele powodów 
do radości, ale i poprzez wysoko 
podniesioną poprzeczkę, wiele 
wyzwań, którym będziemy stara-
li się sprostać.

Mówi Pan o realizacji wielu 
inwestycji, ale które spośród 
nich nazwałby Pan kluczowy-
mi?

Trudno jednoznacznie odpo-
wiedzieć na to pytanie, ponieważ 
każda z realizowanych przez 
nas inwestycji jest w mojej oce-
nie kluczowa, ponieważ wszyst-
kie mają pozytywnie wpływać 
na życie mieszkańców Naszej 
Gminy. Jeśli chodzi o najwięk-
sze inwestycje, to na pewno 
do priorytetowych można zali-
czyć realizowaną już od kilku 
lat budowę sieci kanalizacyjnej, 
modernizację obiektów oczysz-
czalni ścieków oraz rozpoczęty 

pod koniec bieżącego roku II 
etap rewitalizacji Miasta Bodzen-
tyn. Za bardzo ważną inwestycję 
uznaję także przebudowę drogi 
powiatowej ze Świętej Katarzy-
ny do Wilkowa, ponieważ jest 
to droga, z której korzysta więk-
szość mieszkańców codziennie 
dojeżdżających do Kielc.

Na jakim etapie są obecnie 
prace związane ze wspomnia-
ną przez Pana budową sieci 
kanalizacyjnej oraz moderni-
zacją obiektów oczyszczalni 
ścieków i stacji uzdatniania 
wody. Co udało się osiągnąć 
lub zakończyć w bieżącym 
roku?

Prace związane z realizacją 
największego w historii naszej 
Gminy programu inwestycyjne-
go, opiewającego na wartość 
ponad 95 mln zł, były prowa-
dzone przez cały bieżący rok. 
Zaplanowane skanalizowanie 
Gminy Bodzentyn rozpoczęło 
się w 2020 roku, podłączeniem 
do kanalizacji mieszkańców 
Dąbrowy Górnej. W 2021 roku 
podpięci do sieci zostali także 
mieszkańcy Śniadki Pierwszej, 
Śniadki Drugiej, Sieradowic 
Pierwszych, Sieradowic Drugich 
oraz Psar-Podłazów. Aktualnie 
trwa podłączanie do sieci ka-
nalizacyjnej w miejscowościach 

– Wzdół Rządowy, Wiącka, 
Stara Wieś i Wzdół-Kolonia. 
Przygotowane do podłączania 
mieszkańców są kanały w Huci-
sku, gdzie wpięcie ma nastąpić 
na przełomie roku 2021 i 2022. 
Ostatnie miejscowości, czyli 
Śniadka Trzecia, Leśna – Stara 
Wieś, Podkonarze, Parcelanci 
oraz Kamienna Góra będą pod-
łączane do kanałów sanitarnych, 
które już zostały wykonane, suk-
cesywnie w roku 2022.

W 2021 roku ostatecznie za-
kończono rozbudowę i moder-
nizację stacji uzdatniania wody 
na ujęciu w Bodzentynie przy 
ul. Opatowskiej oraz w miejsco-
wości Wzdół. Zadania te, wraz 
z rozbudową i modernizacją sta-
cji uzdatniania wody w Bodzen-
tynie przy ul. Suchedniowskiej, 
realizowane były w 2020 r., ale 
drobne elementy wykończenio-
we i zakończenie procedur admi-
nistracyjnych związanych z użyt-
kowaniem i rozliczeniem tych 
inwestycji udało się dokończyć 
na początku bieżącego roku.

Jeśli chodzi o oczyszczalnię 
ścieków w Bodzentynie, to ak-
tualnie nowa firma kontynuuje 
roboty budowlane oraz przy-
gotowuje się do jej rozruchu. 
Są to prace realizowane w ra-
mach wykonawstwa zastęp-
czego dla zadania rozbudowy 
i modernizacji istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Bodzentynie. 
Wartość całej inwestycji wynosi 
ponad 25 mln zł.

Wspominał Pan także o roz-
poczynającej się realizacji 
II etapu Rewitalizacji Miasta 
Bodzentyn. Czy może Pan 
opowiedzieć, jakich zmian 
możemy się w związku z tym 
spodziewać w najbliższym 
czasie w Bodzentynie?

W pierwszej kolejności, jak 
można już zaobserwować, re-
witalizacja obejmuje Plac Tar-
gowy oraz plac znajdujący się 
za kościołem parafialnym w Bo-
dzentynie. Prace będą polegały 
na budowie parkingu za kościo-

łem, budowie placu targowego 
tzw.„małej targowicy” oraz bu-
dowie odwodnienia ul. Pasieka. 
Inwestycja rozpoczęła się pod 
koniec listopada od oczyszcze-
nia terenu z krzewów i drzew. 
Kolejne zadania będą realizowa-
ne na ul. Langiewicza, gdzie na-
stąpi jej przebudowa wraz z wy-
mianą infrastruktury podziemnej, 
na ul. Armii Krajowej zostanie 
wykonane odwodnienie, a na ul. 
Wesołej będzie wymieniony wo-
dociąg. Dużych zmian możemy 
spodziewać się także w oto-
czeniu Wzgórza Zamkowego, 
gdzie zostaną odmulone Stawy 
Biskupie w dolinie rzeki Psar-
ki oraz zostanie wybudowany 
amfiteatr. Bodzentyn na pewno 
dzięki tej inwestycji znacząco 
się zmieni. Pierwotny koszt cał-
kowitej rewitalizacji miasta opie-
wał na kwotę ponad 5,5 mln zł. 
Jednak w związku z znacznym 
wzrostem cen usług oraz mate-
riałów cena ta obecnie wynosi 
ponad 12 mln zł, z czego około 
4 mln zł to środki rządowe, oko-
ło 4 mln to środki unijne i około 
4 mln środków z budżetu gminy 
Bodzentyn. Umowę na dofinan-
sowanie podpisałem w ubiegłym 
miesiącu z Marszałkiem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Pa-
nem Andrzejem Bętkowskim.

Wśród Pańskich prioryteto-
wych zakresów działań znaj-
dują się również te dotyczą-
ce m.in. pomocy społecznej, 
gminnej edukacji, kultury 
i sportu, a zwłaszcza troski 
o dzieci i młodzież, ale też 
o osoby dojrzałe i w pode-
szłym wieku. Co udało się 
osiągnąć w tych kwestiach 
w bieżącym roku?

Tak, oczywiście zgadzam 
się z tym stwierdzeniem. Je-
śli chodzi o pomoc społeczną 
to w bieżącym roku, udało nam 
się, jak zwykle przy współpra-
cy ze Świętokrzyskim Bankiem 
Żywności przygotować 650 pa-
czek z żywnością dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 

Podsumowanie roku 2021
Rok 2021 to dla Gminy Bodzentyn czas rozpoczęcia i realizacji dużych inwestycji, ale także planowania kolejnych 
w nadchodzących latach. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, spełniając swoje postanowienia 
wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz jednostkami podległymi, realizuje wiele 
inwestycji, które mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców naszej Gminy. Poniżej przedstawiamy Państwu 
wywiad z Burmistrzem Dariuszem Skibą podsumowujący 2021 rok w Gminie Bodzentyn.
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naszej Gminy. Przy budynku 
Urzędu wybudowano podjazd 
dla osób niepełnosprawnych, 
co z pewnością będzie ułatwie-
niem w przypadku załatwiania 
różnych spraw. Pod koniec roku 
w budynku Urzędu otwarto także 
wypożyczalnię sprzętu rehabili-
tacyjnego. Co roku staramy się 
organizować różnego rodzaju 
wydarzenia kulturalne, jednak 
w bieżącym sytuacja związana 
z epidemią COVID-19 znacznie 
utrudniła nam tę sprawę. Jednak 
staraliśmy się w dalszym ciągu 
wspierać stowarzyszenia w re-
alizacji zadań kulturalnych, jak 
i sportowych w ramach pożytku 
publicznego. Z trybów konkurso-
wych 24 projekty otrzymały łącz-
ną kwotę w wysokości 247 tys. zł 
z budżetu gminy.

Zdaję sobie sprawę, jak waż-
ne jest budowanie więzi spo-
łecznej poprzez różnego rodzaju 
spotkania, dlatego też staram 
się spełniać prośby mieszkań-
ców dotyczące budowy świe-
tlic wiejskich. Wraz z końcem 
ubiegłego roku udało nam się 
zakończyć remont świetlicy 
wiejskiej w Siekiernie oraz doko-
nać odbioru II etapu budowanej 
świetlicy w Woli Szczygiełkowej. 
Natomiast w bieżącym roku uda-
ło nam się pozyskać 260 tys. zł 
na budowę i doposażenie świe-
tlicy w Dąbrowie Górnej.

Z ważniejszych rzeczy doty-
czących najmłodszych miesz-
kańców naszej Gminy z przy-
jemnością mogę poinformować, 
iż w 2020 roku otrzymaliśmy aż 
4 mln zł na budowę komplek-
su przedszkolno-żłobkowego, 
a w połowie bieżącego roku 
podpisałem umowę na koncep-
cję architektoniczno–budowlaną 
żłobka w Wilkowie. Wykonawcą 
zadania za ponad 79 tys. zł jest 
firma z Łodzi. Myślę, że będzie 
to przełomowa inwestycja w na-
szej Gminie, ponieważ wiem, jak 
bardzo to miejsce jest potrzeb-
ne. W żłobku ma zostać utwo-
rzonych około 50 miejsc opieki 
dla dzieci w wieku do 3 lat oraz 
75 miejsc dla dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Chciałbym także wspomnieć, 
że po licznych konsultacjach 
i nawiązując do wniosków 
mieszkańców w obecnym roku 
podjęto decyzję o wprowadzeniu 
nowych udogodnień w Wydziale 
Komunikacji w naszym Urzędzie. 
Wychodząc naprzeciw wielu pro-
blemom związanym z rejestracją 
samochodów, od czerwca Filia 

Wydziału rozszerzyła swój czas 
pracy do pięciu dni w tygodniu, 
dzięki czemu skrócił się czas 
czekania w kolejkach. Ponadto 
Gmina Bodzentyn pokrywa czę-
ści kosztów utrzymania Wydzia-
łu.

Z raportu o stanie gminy 
za rok 2020 wynikało między 
innymi, że Gmina Bodzentyn, 
w przeciwieństwie do wielu 
polskich gmin, nadal przezna-
cza znaczącą część budżetu 
na inwestycje oraz pozyskuje 
na nie duże środki zewnętrz-
ne. Czy w roku 2021 było po-
dobnie?

W 2021 roku rozpoczęliśmy 
oraz zaplanowaliśmy inwesty-
cje i projekty, które są w trakcie 
realizacji lub będą realizowane 
w kolejnych latach. Efektami 
naszej pracy są kolejne kilome-
try wyremontowanych dróg, wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej 
oraz remonty w budynkach uży-
teczności publicznej.

Wiele inwestycji jest realizo-
wanych przy wsparciu środków 
unijnych i krajowych. Można 
powiedzieć, że nasza Gmina 
jest w tym liderem, ponieważ 
w ostatnich latach pozyskaliśmy 
prawie 94 mln zł, które w czę-
ści już wykorzystaliśmy, a część 
obecnie wykorzystujemy lub bę-
dziemy wykorzystywać. Wszyst-
ko po to, aby poprawić bez-
pieczeństwo w naszej Gminie, 
uatrakcyjnić ją turystycznie oraz 
poprawić komfort życia naszych 
mieszkańców.

Dzięki współpracy z Powia-
tem Kieleckim, co roku udaje nam 
się remontować nowe odcinki 
dróg znajdujących się w Gminie 
Bodzentyn. Największą inwesty-
cją, jaka jest obecnie realizowa-
na w ramach tej współpracy, jest 
przebudowa drogi powiatowej 
wraz z budową ciągu pieszo-ro-
werowego na odcinku 7,5 km 
– Święta Katarzyna-Wilków-Cie-
koty-Mąchocice Scholasteria. 
Wartość inwestycji realizowanej 
przez trzy samorządy – Gminę 
Bodzentyn, Gminę Masłów oraz 
Powiat Kielecki opiewa na kwotę 
18 mln zł, z czego wkład własny 
z budżetu gminy wyniósł ponad 
3 mln zł. Wartość realizacji tej in-
westycji na terenie naszej Gminy 
łącznie wyniesie 11,8 mln zł.

Pozostając w tematyce inwe-
stycji drogowych, na początku 
roku podpisałem cztery bardzo 
ważne umowy na wykonanie 
kompletnej dokumentacji pro-

jektowej. Umowy dotyczyły 
przebudowy drogi powiatowej 
na odcinkach: Psary-Stara Wieś 
– Podlesie – Cerle za kwotę po-
nad 220 tys. zł brutto, Siekierno 
Podmieście-Sieradowice Parce-
le-Sieradowice Drugie, Śniad-
ka Druga i Śniadka Pierwsza 
za kwotę ponad 291 tys. zł brut-
to, Podmielowiec-Nowa Wieś 
w kierunku Siekierna za kwotę 
ponad 192 tys. zł brutto oraz 
Psary Podłazy-Hucisko-Wzdół 
Kolonia za kwotę ponad 249 
tys. zł. Są to kolejne inwestycje 
realizowane pomimo sytuacji 
związanej z COVID-19. Termin 
realizacji przewidywany jest 
na drugą połowę 2022 roku, 
po czym jak zwykle przygotowa-
ną dokumentację przekażemy 
do powiatu, jako pomoc rzeczo-
wą, celem dalszej realizacji.

Za chwilę ogłosimy przetarg 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej przebudowy dróg po-
wiatowych na odcinku Bodzen-
tyn-Celiny-Wola Szczygiełkowa 
oraz Dąbrowa Dolna-Celiny.

Obecnie opracowywane 
są dokumentacje projektowe, 
również dla powiatu na przebu-
dowę i rozbudowę drogi w Wiąc-
ce za ponad 267 tys. zł, na od-
cinku Stara Wieś –Wzdół Parcele 
do drogi na Orzechówkę, której 
koszt to ponad 67 tys. zł oraz 
odcinka drogi z Orzechów-
ki do Skorucina za ponad 138 
tys. zł.

Pod koniec maja br. podpisa-
łem także sześć umów na wy-
konanie koncepcji przebudowy 
sześciu dróg gminnych: ul. Wi-
dokowa i ul. Grabowa w Świętej 
Katarzynie, Wzdół Kolonia, ul. 
Sosnowa w Wilkowie, w Orze-
chówce wraz z odwodnieniem 
oraz na Podgórzu. Łączna war-
tość tych sześciu opracowań 
to ponad 76 tys. zł.

Starając się wspierać inwe-
stycje na drogach wojewódzkich 
Gmina Bodzentyn przekazała 
także środki w wysokości 100 
tys. zł na aktualizację dokumen-
tacji projektowej przebudowy 
drogi wojewódzkiej ze Wzdołu 
od Góry Barbary do Kamieńca 
oraz 150 tys. zł na przebudowę 
drogi od Kamieńca aż do Bodzen-
tyna. Ponadto zabezpieczyliśmy 
na 2023 rok 80 tys. zł na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
ścieżki rowerowej przebiegającej 
z Dąbrowy Górnej do Dąbrowy 
Dolnej. Gmina Bodzentyn w bie-
żącym roku opracowała także 
wniosek dla Powiatu Kieleckiego 

o dofinansowanie, w wysokości 
ponad 7,3 mln zł, na przebu-
dowę drogi z Bodzentyna w kie-
runku Psar. Powiat Kielecki jako 
zarządca drogi złożył wniosek 
do Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

Niebawem ruszą prace re-
montowe na drodze gmin-
nej w Ściegni, na co Gmina 
przeznaczyła kwotę ponad 
1 mln zł. Chciałbym także zazna-
czyć, że wykonaliśmy fragment 
asfaltu na drodze wewnętrznej, 
która łączy Dąbrowę Dolną z Dą-
brową Górną. Wartość tej inwe-
stycji to prawie 94 tys. zł.

Ważnym krokiem dotyczącym 
inwestycji drogowych, jaki podją-
łem w bieżącym roku, jest także 
zlecenie opracowania koncepcji 
programowo-przestrzennej dla 
inwestycji bardzo długo wycze-
kiwanej przez mieszkańców, 
a mianowicie budowy obwod-
nicy miasta Bodzentyn. Inwe-
stycja ta ma na celu odciążyć 
od ruchu drogowego ulicę Kie-
lecką oraz poprawić bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Wartość 
opracowania koncepcji obwodni-
cy to ponad 183 tys. zł.

Jak widać, pracy jest bardzo 
dużo, Gmina nieustannie się 
zmienia, również pod względem 
turystyki.

Czy może Pan przybliżyć, o ja-
kich zmianach pod względem 
turystycznym Pan mówi?

Od początku sezonu letniego 
w Świętej Katarzynie funkcjonuje 
nowo wybudowany Punkt Infor-
macji Turystycznej. Punkt zlokali-
zowany jest przy drodze głównej 
oraz przy trasie ścieżki rowero-
wej. W budynku oprócz Punktu 
Informacji znajdują się także to-
alety oraz bankomat. Natomiast 
obok obiektu znajduje się duży 
parking, wiata oraz ławeczki, 
gdzie odwiedzający mogą spo-
kojnie odpocząć. Odwiedzają-
cy punkt informacji mogą liczyć 
na fachową pomoc w sprawach 
turystycznych, mapy, przewodni-
ki, jak i różnego rodzaju pamiąt-
ki, również te, tworzone przez 
lokalnych artystów.

Jeśli chodzi o turystykę, to za-
wsze staramy się dobrze współ-
pracować ze Świętokrzyskim 
Parkiem Narodowym, ponieważ 
jak wiadomo Park Narodowy, 
jest jedną z głównych atrakcji dla 
turystów odwiedzających naszą 
Gminę. W tym roku podpisałem 
umowę z Dyrektorem Parku 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Panem Janem Reklewskim do-
tyczącą przekazania z budżetu 
gminy 100 tys. zł na opracowanie 
dokumentacji projektowej wie-
ży widokowej, która ma zostać 
wybudowana na Łysicy. Dzię-
ki tej inwestycji możemy liczyć 
na znaczny wzrost atrakcyjności 
naszego regionu pod względem 
turystycznym.

Jak, w kilku słowach, podsu-
muje Pan okres od objęcia 
funkcji Burmistrza?

W samorządzie pracuję już 
od wielu lat, na początku przez 
8 lat, jako Radny Powiatu Kielec-
kiego, a obecnie drugą kadencję 
jako Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn. 1 grudnia tego 
roku minęło dokładnie siedem 
lat, odkąd objąłem stanowisko 
Burmistrza. Można powiedzieć, 
że społeczeństwo naszej Gminy 
traktuję jak swoją drugą rodzinę. 
Moim celem jest i będzie służba 
dla dobra mieszkańców naszej 
Gminy. Codzienne, zwyczajne 
relacje z mieszkańcami dają 
mi siłę i zapał do dalszej pracy. 
Chciałbym bardzo podziękować 
Radnym Rady Miejskiej oraz 
pracownikom UMiG i jednostek 
podległych, którzy wspierają 
moje działania, zawsze służą do-
brą radą, ponieważ tylko wspól-
nymi siłami udało nam się tyle 
osiągnąć, zrealizować tak wiele 

inwestycji. W tym roku Radni 
ponownie praktycznie jednogło-
śnie udzielili mi wotum zaufania 
oraz absolutorium. Mam nadzie-
ję, że ta współpraca w dalszym 
ciągu będzie przebiegać w tak 
dobrym tonie i do zakończenia 
kadencji uda nam się zrealizo-
wać wszystkie zamierzone cele.

Jednak po sesjach Rady 
Miejskiej da się zauważyć, 
że ta współpraca ze wszyst-
kimi radnymi nie zawsze się 
układa. Jak się Pan do tego 
odniesie? Czy ma to przełoże-
nie także na codzienną pracę 
Urzędu?

Szczerze mogę powiedzieć, 
że takie działania wręcz zakłó-
cają realizację zaplanowanych 
zadań. Składane wnioski o udo-
stępnianie informacji bez uza-
sadnionej potrzeby zakłócają 
codzienną pracę pracowników. 
W jednym dniu do Urzędu wpły-
nęło aż 38 takich wniosków. Od-
powiedzi na nie generują koszty 
dla budżetu naszej Gminy, zwią-
zane z materiałami biurowymi, 
papierem oraz dostarczeniem 
korespondencji. Postępowanie 
tych osób jest dla mnie czymś 
niezrozumiałym i dziwnym, po-
nieważ decyzje podejmowane 
w Urzędzie są zawsze poparte 
przepisami prawa oraz poda-
wane do publicznej wiadomości 
na stronach internetowych.

Kolejną rzeczą, która jest 
dla mnie niezrozumiała jest to, 
że bardzo, podkreślam bardzo 
wąskie grono radnych noto-
rycznie podczas uchwalania lub 
zmian w budżecie głosuje prze-
ciw podjęciu tych uchwał, pomi-
mo, iż budżet obejmuje także 
działania i inwestycje w ich okrę-
gu wyborczym. W mojej osobi-
stej ocenie, jak również miesz-
kańców, z którymi rozmawiam, 
działania te są niepokojące, 
ponieważ radny ma za zadanie 
działać w imieniu społeczności 
przez którą został wybrany.

Jakie jeszcze cele i wyzwania 
stoją przed Panem, pracowni-
kami Urzędu i Radą Miejską?

Dalsza ciężka praca na rzecz 
rozwoju Miasta i Gminy Bodzen-
tyn mające na celu poprawę 
jakości życia wszystkich miesz-
kańców. Nie ukrywam jednak, 
że z powodu zmian przepisów 
dotyczących przyznawanej sa-
morządom subwencji będzie 
nam znacznie trudniej reali-
zować plany. W porównaniu 
do 2019 roku, wpływy do budżetu 
gminy z podatku PIT i subwencji 
rządowych w 2021 roku spadły 
prawie o 3 mln zł. W przybli-
żeniu 26,6 mln zł w 2019 roku 
i 23,6 mln zł w 2021roku. Obec-
nie czekamy na uzupełnienie 
subwencji na 2021 roku o kwotę 
1,3 mln zł. Jednocześnie wy-

datki na wzrost wynagrodzeń 
w oświacie od 2020 roku wzro-
sły o prawie 2 mln zł. Do sub-
wencji oświatowej pochodzącej 
ze środków rządowych, która 
wynosi ok. 10 mln zł, Gmina do-
kłada ok. 9 mln z środków wła-
snych budżetowych. Oczywiście 
Gmina otrzymuje wsparcie z róż-
nych programów rządowych, ale 
to nie do końca rekompensuje 
wydatki na planowane, niezbęd-
ne i konieczne dla rozwoju na-
szej Gminy inwestycje.

Na koniec proszę powiedzieć, 
czego, jako mieszkaniec i bur- 
mistrz, chciałby Pan życzyć 
mieszkańcom Gminy Bodzen-
tyn na rok 2022?

Przede wszystkim życzę 
mieszkańcom zdrowia, ponie-
waż jest ono najważniejsze oraz 
stabilizacji, jeśli chodzi o sytu-
ację w kraju. W związku z nad-
chodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia życzę wszelkiej 
pomyślności, radości oraz tego, 
aby świąteczny czas był prze-
pełniony spokojem i ciepłem ro-
dzinnym, a w Nowym Roku 2022 
zrealizowania zamierzonych pla-
nów oraz spełnienia wszystkich 
marzeń.

Przyłączamy się do tych ży-
czeń i dziękujemy za rozmo-
wę.

Również dziękuję.

Podsumowanie roku 2021
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

W poniedziałek, 8 listopada 
w Chęcinach odbyła się konferencja 
dotycząca programu „Cyfrowa Gmina”. 

Podczas konferencji Janusz Cieszyński, sekre-
tarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera wraz 
z wiceminister Anną Krupką, senatorem Krzyszto-
fem Słoniem oraz wojewodą świętokrzyskim Zbi-
gniewem Koniuszem przekazali świętokrzyskim 
samorządowcom promesy na rozwój cyfryzacji 
w gminach. Środki mogą zostać przeznaczone 
na zakup sprzętu komputerowego dla biur, jedno-
stek publicznych czy też szkół.

„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany 
do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Fun-
duszy Europejskich, w ramach programu Reac-
t-EU. W pierwszym naborze, mogły wziąć udział 
733 gminy z całej Polski. Kwota przeznaczonego 
dla nich wsparcia to ponad 178 milionów złotych. 
Gmina Bodzentyn otrzymała promesę w wysoko-
ści 342 780,00 zł.

Promesa na rozwój cyfryzacji w Gminie Bodzentyn
Fo
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https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3057-promesa-na-rozwoj-cyfryzacji-w-gminie-bodzentyn
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Celem programu,, Czyste Powietrze” jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Do chwili obecnej 
od stycznia bieżącego roku z ww. programu 
skorzystało już 106 mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Rodzaje wspieranych przed-
sięwzięć:
●  wymiana, montaż oraz zakup 

nowego źródła ciepła (m.in. 
kocioł na węgiel – możliwość 
dofinansowania tylko do koń-
ca 2021 r., kocioł na pellet 
drzewny, kocioł gazowy kon-
densacyjny, kocioł olejowy 
kondensacyjny, pompa cie-
pła powietrze/woda, pompa 
ciepła powietrze/powietrze, 
gruntowa pompa ciepła 
o podwyższonej klasie efek-
tywności energetycznej),

●  demontaż oraz zakup i mon-
taż nowej instalacji central-
nego ogrzewania lub cwu 
(w tym kolektorów słonecz-
nych),

●  zakup i montaż mikroinstala-
cji fotowoltaicznej,

●  zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem 
ciepła,

●  zakup i montaż ocieple-
nia przegród budowlanych, 
okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych,

●  dokumentacja dotycząca 
powyższego zakresu: audyt 
energetyczny (pod warun-
kiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), do-
kumentacja projektowa, eks-
pertyzy.
Aby dostać wyższą dotację 

– nawet do 37 tys. zł – na wy-
mianę kopciucha i termomoder-
nizację domu, potrzebne jest 
zaświadczenie o dochodach 
wydane przez gminę.

Zaświadczenia o dochodach 
są wydawane przez gminy 
na podstawie żądań składanych 
przez osoby zainteresowane 
aplikowaniem w drugiej części 
programu o uzyskanie podwyż-
szonej bezzwrotnej dotacji. Żą-
danie można złożyć w gminie 

osobiście, przesłać pocztą albo 
przez platformę ePUAP. O wy-
danie zaświadczenia należy 
się zwrócić do gminy zgodnie 
ze swoim adresem zamieszka-
nia.

W przypadku mieszkańców 

Miasta i Gminy Bodzentyn za-
świadczenia wydawane są 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Bodzen-
tynie, ul. Suchedniowska 3, 26-
010 Bodzentyn, tel. 41-311-50-
10, wew. 20.

Wydawane zaświadczenia 
są potwierdzeniem przecięt-
nego miesięcznego dochodu 
na jednego członka gospodar-
stwa domowego osoby ubie-
gającej się o dofinansowanie 
do wymienionych wyżej inwe-
stycji. Stanowią one niezbędny 
załącznik do wniosku o podwyż-
szoną dotację. Żądając wydania 
zaświadczenia, osoba fizyczna 
składa oświadczenie potwier-
dzające, że Narodowy Fun-
dusz lub Wojewódzki Fundusz 
wymaga zaświadczenia w celu 
przyznania dofinansowania. 
Urząd Miasta i Gminy informuje, 
że w tut. urzędzie w pokoju nr 
16 w każdy wtorek można uzy-
skać pomoc w zakresie popraw-
nego wypełniania wniosków. 

Za poprawność i rzetel-
ność danych wprowadzonych 
do wniosku, w tym za zgodność 

danych ze stanem faktycznym, 
odpowiada wyłącznie Wniosko-
dawca. 

Po wypełnieniu, wniosek jest 
rozpatrywany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Gospodarstwo domowe two-
rzą:

1) osoba fizyczna samotnie 
zamieszkująca i gospodarująca 
(gospodarstwo domowe jedno-
osobowe),

2) osoba fizyczna oraz osoby 
z nią spokrewnione lub niespo-
krewnione pozostające w fak-
tycznym związku, wspólnie z nią 
zamieszkujące i gospodarujące 
(gospodarstwo domowe wielo-
osobowe).

Wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu ustalana 
jest na podstawie dochodów 
osiągniętych w:

1) przedostatnim roku ka-
lendarzowym poprzedzającym 
rok, w którym złożono żąda-
nie wydania zaświadczenia – 
w przypadku żądania złożonego 
w okresie od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalenda-
rzowym poprzedzającym rok, 
w którym złożono żądanie wyda-
nia zaświadczenia – w przypad-
ku żądania złożonego w okresie 
od dnia 1 sierpnia do dnia 31 
grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadcze-
nia zawiera następujące dane 
wnioskodawcy oraz członków jej 
gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;
2) adres miejsca zamieszka-

nia;
3) numer PESEL, a w przy-

padku gdy nie nadano numeru 
PESEL – numer i serię doku-
mentu potwierdzającego tożsa-
mość;

4) adres poczty elektronicz-
nej wnioskodawcy lub numer 
telefonu wnioskodawcy, o ile 
je posiada.

Opierając się na obowiązują-
cych nowych zasadach w pro-
gramie „Czyste Powietrze”, oso-
by fizyczne (właściciele lub 
współwłaściciele domów jedno-
rodzinnych) o dochodach mie-
sięcznych do 1564 zł/os. (go-
spodarstwa wieloosobowe) lub 
do 2189 zł (gospodarstwa jed-
noosobowe), mają szansę na do-
tację do 60% poniesionych 
kosztów realizacji eko-inwesty-
cji (maksymalnie 37 tys. zł).

Pozostali beneficjenci „Czy-
stego Powietrza”, z rocznym do-
chodem do 100 tys. zł, są upraw-
nieni do podstawowego 
poziomu dofinansowania (część 
pierwsza programu). To ozna-
cza, że mogą starać się 
o wsparcie do 25 tys. zł przy wy-
mianie źródła ciepła – pompy 
ciepła typu powietrze-woda lub 
gruntowej pompy ciepła (a na-
wet do 30 tys. zł jeśli inwestycja 
obejmuje mikroinstalację foto-
woltaiczną). Ponadto dla 
wszystkich – w rozliczeniu PIT 
– dostępna jest ulga termomo-
dernizacyjna. E. Kita,  
 M. Sulej

Skorzystaj z programu 
„Czyste Powietrze”
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Rok 2021 w Mieście 
i Gminie Bodzentyn 
był rokiem 
kontynuacji działań 
ukierunkowanych 
na poprawę 
bezpieczeństwa dostaw 
wody i oczyszczania 
ścieków. 

Przypomnijmy, że realizację 
zadań z zakresu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
Gmina Bodzentyn powierzyła 
specjalnie do tego celu utwo-
rzonej jednostce – Przedsię-
biorstwu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. Bez powołania Spółki 
zakres opisywanych działań nie 
byłby możliwy. Dzięki powoła-
niu w 2016 r. Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych przez gmi-
nę Bodzentyn, w 2017 r. pozy-
skaliśmy 40 mln zł ze środków 
ujętych w ramach projektu Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na realizację 
zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w Aglomeracji Bodzentyn”. Pro-
jekt obejmuje budowę ok. 55 km 
sieci kanalizacyjnej, przyłączy 
o długości ponad 20 km w 16 
miejscowościach dla ponad 4 
tys. mieszkańców, przebudowę 
i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Bodzentynie, prze-
budowę wodociągów, moder-
nizację 2 stacji uzdatniania 
wody (Wzdół i ul. Opatowska 
Bodzentyn). Jest to największa 
inwestycja tego typu w regionie 
jaką realizuje gmina w okresie 
programowania 2013-2020. Do-
datkowo na ten cel, dzięki na-
szym staraniom, w 2019 r. przy-
znano do tego projektu jeszcze 
4 mln zł. W sumie od kilku lat 
realizujemy inwestycje w obsza-
rze gospodarki wodno-ścieko-
wej o wartości ponad 95 mln zł 
brutto.

Pamiętamy, że w 2020 roku 
wybudowano i uzbrojono stud-
nie awaryjne na wszystkich 
trzech ujęciach, z których do-
starczana jest woda do miesz-
kańców Miasta i Gminy Bo-
dzentyn (Wzdół, Bodzentyn 
ul. Opatowska i Bodzentyn ul. 
Suchedniowska) oraz wyre-
montowano i uzbrojono „starą 

studnię” w Bodzentynie przy ul. 
Suchedniowskiej. 

Wykonano także w całości 
roboty budowlane na Stacjach 
Uzdatniania Wody w Bodzen-
tynie przy ul. Opatowskiej oraz 
w miejscowości Wzdół, pozo-
stawiając na początek roku 
2021 zakończenie procedur 
administracyjnych związanych 
z użytkowaniem i rozliczeniem 
ww. inwestycji. Zastosowane 
technologie zapewniające wy-
soką jakość wody na wszystkich 
ujęciach przyniosły pożądany 
efekt. W wyniku powyższego 

możliwa stała się kontynuacja 
połączenia sieci wodociągowej 
na terenie Miasta i Gminy Bo-
dzentyn dla zapewnienia jedne-
go systemu. 

W październiku 2021 r. w ra-
mach w.w. projektu z KBM Sie-
ci podpisana została umowa 
na ostatni etap tego przedsię-
wzięcia – „Spięcie sieci wodo-
ciągowej ul. Wolności w Bo-
dzentynie z miejscowością 
Podkonarze wraz z komorą re-
dukcyjną na wodociągu, gmina 
Bodzentyn” z terminem reali-
zacji do kwietnia 2022 r. Nale-
ży przy tym zauważyć, że za-
pewnienie jednolitego systemu 
wodociągowego nie oznacza 
zamknięcia wody wszystkim 
mieszkańcom w razie jednost-
kowej awarii. W takich przypad-
kach, jak również w innych uza-

sadnionych, jak np. w czasie 
zwiększonych rozbiorów wody 
czy prac modernizacyjnych, 
będzie istniała możliwość roz-
dzielenia zasilania wodą na po-
szczególne ujęcia. Powyższe 
będzie traktowane jednak jako 
działanie doraźne – do czasu 
ustąpienia przyczyny jego za-
stosowania.

W dbałości o zwiększenie 
komfortu mieszkańców w za-
kresie odprowadzania ścieków, 
w ramach kontynuacji rozpoczę-
tego jeszcze w 2020 roku pod-
łączania nieruchomości do sieci 
zbiorczej (pamiętamy, że pod-
łączono wówczas do kanaliza-
cji sanitarnej Dąbrowę Górną), 
przez cały rok 2021 trwały inten-
sywne prace na wielu frontach, 
co pozwoliło zakończyć budowę 
kanałów sanitarnych we wszyst-
kich pozostałych miejscowo-
ściach objętych projektem, tj.: 
Sieradowice Pierwsze, Sierado-
wice Drugie, Śniadka Pierwsza, 
Śniadka Druga, Śniadka Trze-
cia, Wzdół Rządowy, Wiącka, 
Stara Wieś, Wzdół-Kolonia, Hu-
cisko, Psary – Podłazy, Leśna 
– Stara Wieś, Podkonarze, Par-
celanci, Kamienna Góra. Tym 
samym do grudnia 2021 roku 
wybudowano prawie 50 kilome-
trów nowej kanalizacji sanitarnej 
wraz z 25 sieciowymi przepom-
powniami ścieków.

W roku 2021 udało się pod-
łączyć do kanalizacji sanitarnej 
nieruchomości w Sieradowicach 
Pierwszych, Sieradowicach Dru-
gich, Śniadce Pierwszej, Śniad-
ce Drugiej, Psarach-Podłazach, 
Wzdole Rządowym, Wiącce, 
Starej Wsi, Wzdole-Kolonii. 

W styczniu 2022 roku roz-
poczną się prace związane 
z przyłączeniem do kanaliza-
cji sanitarnej nieruchomości 
w miejscowości Hucisko. W na-
stępnej kolejności wykonywane 
będą przyłączenia do kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: 
Podkonarze, Leśna Stara Wieś, 
Parcelaci, Kamienna Góra 
i Śniadka Trzecia. Zakończenie 
podłączeń, a tym samym całego 
zadania, nastąpi w 2022 roku. 

W 2022 roku rozpoczną się 
także uruchomienia przepom-
powni zagrodowych. Na uwagę 
zasługuje fakt, że większość 

podłączonych mieszkańców 
podpisała już umowy umożli-
wiające rozliczanie się z odpro-
wadzanych ścieków. Czynności 
z tym związane prowadzone 
są na bieżąco, wraz z postępu-
jącym przyłączaniem nierucho-
mości do sieci kanalizacji sani-
tarnej.

W 2021 roku ogromne i uza-
sadnione zainteresowanie 
mieszkańców wzbudziło zanie-
czyszczenie środowiska spo-
wodowane przekroczeniami 
norm ścieków odprowadzanych 
z Oczyszczalni Ścieków w Bo-
dzentynie do rzeki Psarki.

Do zanieczyszczenia doszło 
w wyniku zejścia z budowy 
wykonawcy zadania „Rozbu-
dowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Bo-
dzentynie” i niezabezpiecze-
niem przez niego zachowania 
ciągłości procesu oczyszczania 
ścieków oraz zminimalizowania 
wpływu prowadzonych robót 
na pracę oczyszczalni ścieków, 
do czego obligowała go umowa. 

Niezbędne stało się wdro-
żenie programu naprawcze-
go do zahamowania procesu 
zanieczyszczenia środowiska 
i utrzymywanie systemu awa-
ryjnego do czasu powierzenia 
dokończenia zadania nowemu 
wykonawcy. 

Uspokajamy mieszkańców – 
dokończenie robót budowlanych 
oraz przeprowadzenie rozruchu 
oczyszczalni ścieków w Bo-
dzentynie już jest realizowane 
przez wykonawcę zastępczego 
– Zakład Projektowo-Usługowy 
„NOSAN” Nowak Grzegorz. 

W listopadzie 2021 r. rozpo-
częto rozruch technologiczny 
poprzez przekierowanie ścieków 
ze starej oczyszczalni na jeden 
z dwóch nowych ciągów techno-
logicznych. Zakończenie całego 
zadania planuje się na koniec 
sierpnia 2022 r.

Zwracamy uwagę mieszkań-
ców na zaplanowaną od 1 stycz-
nia 2022 r. modyfikację systemu 
rozliczeń za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków, pole-
gającą na rezygnacji z rozlicze-
nia w częściach miesięcznych, 
a wprowadzeniu podziału płat-
ności z danego odczytu na dwie 
części. PUK Bodzentyn

Raport „wodny”
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PRZYJACIELE 
PSZCZÓŁ
W ramach uzyskanego dofi-

nansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego odbyły się warszta-
ty pszczelarskie pt. „Czuwam! 
Zostanę Przyjacielem Pszczół”. 
Projekt miał na celu przybliżenie 
życia i pracy pszczół na rzecz 
człowieka i środowiska.

Podczas spotkania z pszcze-
larzami harcerze dowiedzieli się 
co to jest pożytek pszczeli, jakie 
są produkty pszczele, poznali 
sprzęt używany przez pszcze-
larzy, dowiedzieli się o wielkości 
rojów oraz strukturach pszcze-
lich w ulach. Druhowie wykonali 
także świece z plastrów wosku 
pszczelego a także z przygo-
towanych elementów wykonali 
hoteliki dla pszczół murarek. 
Uczestnicy mieli również moż-
liwość posmakować różnych 
gatunków miodu. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali drobne upominki w postaci 
kubków z nadrukiem pszczoły, 
słoiczek miodu, własnoręcznie 
wykonany hotelik oraz zestaw 
nasion kwiatów miododajnych, 
które harcerze zobowiązali się 
wysiać na wiosnę w swoich 
ogródkach.

Warsztaty tak bardzo spodo-
bały się harcerzom, że posta-
nowili uczynić prowadzących 
panią Monikę i pana Stanisława 
honorowymi członkami drużyn 
harcerskich w gminie Bodzen-
tyn, wręczając im chusty harcer-
skie w barwach naszych drużyn. 

HO, HO, HO
3 grudnia Święty Mikołaj 

odwiedził Zuchów i Harcerzy 
z Gminy Bodzentyn przynosząc 
im przepiękne prezenty. W tym 
szczególnym dniu młodych dru-
hów zaszczycili swoją obecno-
ścią Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn oraz Dyrektor Miej-

sko-Gminnego Centrum Kultu-
ry i Turystyki, którzy w asyście 
Śnieżynek również obdarowali 
dzieci słodkimi upominkami. 
Całą imprezę uświetnił występ 
Harcerskiego Zespołu Tanecz-
nego, sportowym tańcem Cza-
Cza. Harcerstwo to nie tylko 
nauka i kultywowanie idei har-
cerskiej, ale także dobra zaba-
wa, a przede wszystkim integra-
cja. Zapraszamy więc wszystkie 
chętne dzieci (te małe i te trosz-
kę starsze) do wstępowania 
w szeregi ZHP. Z nami nigdy nie 
jest nudno!

DZIEŃ 
NIEPODLEGŁOŚCI
103. rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości zo-
stała uczczona przez harcerzy 
i zuchów z Gminy Bodzentyn 
w wyjątkowy sposób. Młodzi dru-
howie tradycyjnie uczestniczyli 
we Mszy Świętej w Kościele Pa-
rafialnym w Bodzentynie, po któ-
rej wraz z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Bodzentyn oddali hono-
ry przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza, składając biało-czerwoną 
wiązankę i zapalając znicze pa-
mięci. Po oficjalnych uroczysto-
ściach wzięli udział w odbywa-
jącym się w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Turystyki w Bo-
dzentynie koncercie muzyki pa-
triotycznej w wykonaniu zespołu 

Art Kwartet. Utalentowani mu-
zycy grający na instrumentach 
smyczkowych zaprezentowali 
klasyczne, patriotyczne utwory 
– począwszy od przepięknej in-
terpretacji Hymnu Narodowego, 
poprzez „Rotę”, aż po znakomite 
kompozycje Chopina. Po kon-
cercie zakończonym owacjami 

na stojąco, harcerze wyruszyli 
na Rajd Niepodległości, prze-
mierzając trasę z Bodzentyna 
do Świętej Katarzyny niebieskim 
szlakiem turystycznym. Po do-
tarciu na skraj Puszczy Jodło-
wej zapalili znicze na zbiorowej 
mogile ofiar hitlerowskiego ter-
roru. Rajd zakończyli ogniskiem 
i wspólnym śpiewaniem patrio-
tycznych piosenek.

TANIEC SPORTOWY
W ramach projektu „Taniec 

sportowy sposobem na upo-
wszechnianie kultury fizycznej” 

realizowanego przez Stowarzy-
szenie „Strefa Wokół Łysej Góry” 
a uzyskanego dzięki wsparciu 
realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskie-
go w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej, 
harcerze i zuchy działający przy 
Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie rozpoczęli swoją przygodę 
z tańcem.

W sobotę 27 listopada 
2021 r. harcerze z gminy Bo-
dzentyn działający przy Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie wzięli 
udział w odsłonięciu tablicy płk 
Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr 
Eugeniusza Kaszyńskiego ps. 
„Nurt”, żołnierzy, partyzantów 
związanych z gminą Bodzen-
tyn, na której wraz z Panią Poseł 
Agatą Wojtyszek złożyli symbo-
liczne bało-czerwone kwiaty.

Z harcerskiego życia



8 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNNR 4 • 2021 głos z gminy Bodzentyn

8 i 9 grudnia 
2021 r. Miejsko-
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bodzentynie 
przekazał 70 paczek 
mikołajkowo-
świątecznych dla 
dzieci z terenu gminy 
z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. 

Paczki zostały zakupione 
w ramach programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym po-
szkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywo-
łanych chorobami zakaźnymi”. 
Zakupione paczki żywnościo-
we zostały dzieciom wręczone 
przez Burmistrza – Pana Dariu-
sza Skibę, z pomocą „Świętego 
Mikołaja”. Dzieci miały możli-
wość spotkania się i rozmowy 
ze Świętym Mikołajem oraz wy-
konania pamiątkowego zdjęcia.

Paczki dla dzieci to ostatnie 
zadanie realizowanego przez 
MGOPS w Bodzentynie pro-
gramu, finansowanego ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach Modułu 
IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodo-
wanym w wyniku żywiołu lub sy-

tuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”.

Na podstawie podpisanej 
przez Gminę Bodzentyn umowy 
z PFRON otrzymaliśmy kwotę 
100.000 zł na działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych z tere-
nu naszej Gminy. 

W ramach realizacji pro-
gramu zostało zaplanowane 
wsparcie dla osób niepełno-
sprawnych w różnym wieku, 
w postaci zakupu paczek żyw-
nościowych dla dzieci, zajęć 
ruchowo-rehabilitacyjnych oraz 
5-dniowego wyjazdu popra-
wiającego aktywność góry dla 
niepełnosprawnych Seniorów, 
członków Klubu Seniora oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Celem programu jest zapew-
nienie dodatkowego wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych 
poszkodowanych na skutek sy-

tuacji kryzysowych spowodowa-
nych chorobami zakaźnymi.

Pierwszym, zrealizowanym 
w dniach 17-21 września 2021r. 
wsparciem był 5-dniowy wy-
jazd poprawiający aktywność 
do Zakopanego, w którym udział 
wzięło 20 osób powyżej 60 roku 
życia posiadających orzeczony 
stopień niepełnosprawności, 
członków Klubu Seniora dla 
mieszkańców Gminy Bodzentyn 
w Celinach oraz Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, wraz z trze-
ma opiekunami. Uczestnikom 
zapewniliśmy opiekę pielęgniar-
ską podczas wyjazdu i pobytu 
oraz wsparcie pracowników 
MGOPS. W czasie pobytu Se-
niorzy korzystali z szeregu 
atrakcji m.in. spływu Dunajcem, 
wjazdu na Gubałówkę, space-
rów, zwiedzania Zakopanego, 
wyjazdu do Niedzicy i zwiedza-

nia ciekawych obiektów, pobytu 
na basenach.

W ramach programu wspar-
cia w postaci zajęć ruchowo-re-
habilitacyjnych, objęte zostały 
22 osoby niepełnosprawne 
z ustalonym umiarkowanym 
lub znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, zamieszkałe 
na terenie gminy, by poprawić 
ich kondycję i zniwelować ne-
gatywne skutki ograniczonego 
dostępu do rehabilitacji i zajęć 
ruchowych w okresie epidemii. 
Zajęcia prowadzone są przez 
rehabilitanta od września 2021 
r. w wymiarze po 20 godzin dla 
22 osób niepełnosprawnych.

Zostały również zakupione 
środki ochrony osobistej, któ-
rych odbiorcami są uczestnicy 
programu, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pro-
wadzonych zajęć. AK/BD

Pomoc niepełnosprawnym

Mikołaj 
pamięta…
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bodzen-
tynie, w porozumieniu ze szko-
łami, zorganizował paczki mi-
kołajkowe dla 48 dzieci. Paczki 
mikołajkowe zakupione i przy-
gotowane przez MGOPS oprócz 
słodyczy zawierały niespodzian-
kę dla każdego dziecka. Dzieci 
z radością fotografowały się 
z Mikołajem i pomocnikami Mi-
kołaja.

W świątecznym klimacie 
i w towarzystwie Świętego Miko-
łaja dzieci otrzymały prezenty, 
które wywołały na ich twarzach 
uśmiech. Okazało się jednak, 
że nie prezenty były dla dzieci 
najważniejsze, lecz spotkanie 
z Mikołajem. /E.P./

W ramach IV edycji 
programu grantowego 
Fundacji ORLEN,, Moje 
miejsce na Ziemi” KGW 
„Celinanki” uzyskało 
dofinansowanie 
projektu „Poprawa 
aktywności ruchowej 
mieszkańców wsi 
Celiny” w wysokości 10 
tysięcy złotych.

Celem programu grantowego 
jest wspieranie mieszkańców 
w działaniach na rzecz ich spo-
łeczności, w tym podejmowanie 
inicjatyw mających budować ka-
pitał społeczny na lokalnym po-
ziomie. W ramach programu wy-

brano najbardziej wartościowe 
projekty inicjatyw społecznych, 
które otrzymały wsparcie w po-
staci grantu, które przyznawane 
są z myślą o tych, którzy mają 
pomysł i energię, żeby zmieniać 
swoje miejsce na Ziemi.

Członkinie KGW „Celinian-
ki” składają podziękowania 
pracownikowi Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie Pawłowi 
Hajdukowi za pomoc przy zło-
żeniu wniosku. Cieszymy się, 
że otrzymane środki pozwolą 
na poprawę naszego miejsca 
na Ziemi – wsi Celiny. – powie-
działa członkini KGW Teresa 
Bzymek

Serdeczne gratulacje!
E. Kita

Koło Gospodyń Wiejskich „Celinianki” 
otrzymało dofinansowanie!
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W niedzielę 10 
października 2021 
roku w Ciekotach 
w malowniczym Dworku 
Stefana Żeromskiego, 
odbył się I Festiwal 
„Smaków Babiego Lata”. 
Organizatorem Festiwa-

lu było Starostwo powiatowe 
w Kielcach oraz Gmina Masłów. 
Celem Festiwalu była promocja 
regionalnej kuchni i jej walo-
rów smakowych. Festiwal miał 

charakter pokazu połączonego 
z degustacją. Nasze Koło Go-
spodyń i Gospodarzy Wiejskich 
uczestniczyło w konkursie „Je-
sienna zupa – danie jedno-
garnkowe” i walczyło o „Złotą 
Patelnię Starosty”. W konkursie 
wzięło udział 26 podmiotów po-
wiatu kieleckiego. Jako Gospo-
dynie i Gospodarze ze Śniadki 
zaprezentowaliśmy „Fartuchy 
szpinakowe w kremie warzyw-
nym”. Jury w składzie: Starosta 
kielecki Mirosław Gębski, ku-

charz Mirosław Ciołak, prezes 
Zarządu Radia Kielce Janusz 
Knap, dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Izabela Dziewięcka i edukator-
ka żywieniowa Iwona Zasuwa, 
oceniło naszą zupę bardzo wy-
soko. Choć była duża konkuren-
cja jury przyznało nam wyróż-
nienie oraz nagrodę finansową 
i rzeczową. Dla naszego Koła 
Gospodyń i Gospodarzy jest 
to ogromne wyróżnienie i za-
szczyt. KGiGW Śniadka

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
Śniadka na Festiwalu w Ciekotach

Figura 
odnowiona
Zakończono prace 
konserwatorskie 
przy cokole figury 
przydrożnej 
Niepokalanie Poczętej 
Najświętszej Marii 
Panny w Bodzentynie
Z przyjemnością informuje-

my, że zakończono prace kon-
serwatorskie przy cokole figury 
przydrożnej Niepokalanie Po-
czętej Najświętszej Marii Panny 
w Bodzentynie przy ul. Suche-
dniowskiej 3. Projekt realizo-
wany przez Stowarzyszenie 
„Miejska Góra” na Rzecz Roz-
woju Celin i Podgórza, napisany 
przez Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie w Bodzentynie. Tegorocz-
na kwota dofinansowania to 20 
756,72 zł. Serdecznie dzię-
kujemy za współpracę i pracę 
na rzecz naszej gminy.

MGCKiTw Bodzentynie

Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna 
im. Adeli Nawrot 
w Bodzentynie 
wychodząc naprzeciw 
potrzebom czytelników 
podjęła współpracę 
ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
„Larix”. 

W ramach projektu Wypoży-
czalnia odtwarzaczy cyfrowej 
książki mówionej dla osób nie-
widomych i słabowidzących – 
Edycja 2021 nasza biblioteka 
otrzymała nieodpłatnie Czytaka 
4 – odtwarzacz audiobooków, 
który przystosowany jest do ob-
sługi przez osoby niewidome 
i słabowidzące. Nasi Czytelnicy 
z dysfunkcją wzroku będą mo-
gli wypożyczać Czytaka 4 wraz 
z 2848 książkami audio. Książki 
popularnonaukowe, najwybit-
niejsze dzieła literatury pięknej 
polskiej i zagranicznej dla dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych 
niedostępne wcześniej w wersji 
dźwiękowej teraz można wy-
pożyczyć w naszej bibliotece. 
Projekt został dofinasowany 
ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Urządzenie może wypo-
życzyć nieodpłatnie Czy-
telnik Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. 
Adeli Nawrot w Bodzenty-
nie posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności z tytułu 
wzroku na okres 30 dni z moż-
liwością prolongaty (czas wypo-
życzenia nie może być dłuższy 
niż 60 dni).

Zalety urządzenia Czytaka 4:
●  komfort słuchania zapewnia 

wbudowany, duży, dobrze 
brzmiący głośnik,

●  wygodę obsługi gwarantuje 
klawiatura z dużymi i łatwo 
wyczuwalnymi przyciskami,

●  udźwiękowienie czytnika daje 
możliwość jego bezwzroko-
wej obsługi,

●  brak elementów dotykowych, 
wyłącznie naciskane klawi-
sze,

●  do 30 godzin słuchania,
●  dodatkowe funkcje – dyktafon 

i mówiący zegarek,
●  ponad 2800 książek dla sła-

bowidzących i niewidomych 
udostępnianych nieodpłatnie 
osobom z dysfunkcją wzroku.
Lista dostępnych książek: 

http://www.stowarzyszenielarix.
pl/do-pobrania.html

Książki dla niewidomych 
i słabowidzących

Zmarł wieloletni 
pracownik Urzędu 
Miasta i Gminy 
w Bodzentynie 
– Pani Adela 
Gołębiowska-
Kołodziejska

W dniu 4 października 2021 r. 
odeszła Pani Adela Gołębiow-
ska-Kołodziejska, wieloletni 
i ceniony pracownik Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie. 
Pani Adela znaczną część swo-
jego życia zawodowego, po-
święciła służbie na rzecz samo-
rządu Miasta i Gminy Bodzentyn 
pełniąc przez wiele lat funkcję 
Kierownika Miejsko – Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bodzentynie oraz Sekretarza 
Miasta i Gminy Bodzentyn.

Dziękując za trud i poświę-
cenie Pani Adeli Gołębiowskiej
-Kołodziejskiej w działalność 
na rzecz swojej Małej Ojczy-
zny, składamy wyrazy współ-
czucia i kondolencje Rodzinie 
i bliskim.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba

Radni Rady Miejskiej  
w Bodzentynie

Pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie 

https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3070-zakonczono-prace-konserwatorskie-przy-cokole-figury-przydroznej-niepokalanie-poczetej-najswietszej-marii-panny-w-bodzentynie
http://www.stowarzyszenielarix.pl/do-pobrania.html
http://www.stowarzyszenielarix.pl/do-pobrania.html
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W dniu 13 października 
2021 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Kielcach odbyło się 
pierwsze spotkanie 
członków Powiatowej 
Rady Seniorów. 
W zebraniu uczestniczyli re-

prezentanci Zarządu Powiatu: 
Stefan Bąk, Cezary Majcher, 
Mariusz Ściana oraz senator 
RP Krzysztof Słoń. Zebranie 
powadził przedstawiciel Zarzą-
du Powiatu Stefan Bąk, który 
z ramienia Powiatu został desy-
gnowany do współpracy z nowo 
powołaną Radą.

Po wystąpieniach władz Po-
wiatu i senatora RP Krzysztofa 
Słonia, zapoznano obecnych 
ze statutem Rady. Kandyda-
ci w liczbie 19, reprezentują-
cy wszystkie gminy z powiatu, 
otrzymali nominacje na człon-
ków Rady Seniorów Powiatu 
Kieleckiego.

Następnie przystąpiono 
do wyborów Prezydium Rady. 
Na przewodniczącego jednogło-

śnie wybrano Witolda Combera 
reprezentującego Gminę Bo-
dzentyn. Wiceprzewodniczącą 
została Zofia Puchała z Gminy 
Chęciny, a sekretarzem Halina 
Musiał z Gminy Nowiny.

Po dokonaniu wyborów pro-
wadzenie zebrania przejął prze-
wodniczący Witold Comber, 
który podziękował za zaufanie 
i wybór na to stanowisko oraz 
zachęcił zebranych do dyskusji. 
Jednocześnie w Dniu Edukacji 
Narodowej życzył wszystkim 

nauczycielom pracującym, eme-
rytom i rencistom – seniorom, 
pracownikom administracji i ob-
sługi szkół pomyślności i wytrwa-
łości w ich odpowiedzialnej pracy 
na rzecz młodego pokolenia.

Pan mgr Witold Comber 
jest mieszkańcem Bodzenty-
na. Ukończył Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Z wykształcenia jest artystą pla-
stykiem, autorem wielu obrazów, 
w tym utrwalających postaci i wi-
doki ziemi świętokrzyskiej. Był 

wieloletnim nauczycielem bo-
dzentyńskich szkół, Dyrektorem 
szkoły w Psarach, Komendan-
tem Hufca ZHP w Bodzentynie. 
Aktywnie działał jako wiceprze-
wodniczący Gminnego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, 
później przemianowanego 
na im. Jana Piwnika „Ponurego”, 
przewodniczył Obywatelskie-
mu Komitetowi ds. Odzyskania 
Praw Miejskich. Pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komi-
tetu Odbudowy Kościoła św. 
Ducha w Bodzentynie. Współ-
inicjator upamiętnienia postaci 
Józefa Szermentowskiego i Jó-
zefa Piłsudskiego – Honorowych 
Obywateli Miasta Bodzentyna; 
regionalista, autor tekstów po-
święconych historii walk żołnie-
rzy AK w latach II wojny światowej 
w regionie świętokrzyskim.

Serdecznie gratulujemy Panu 
Witoldowi Comberowi wyboru 
i życzymy pomyślnych działań 
na rzecz seniorów powiatu kie-
leckiego.

Dr hab. prof. UJK  
Urszula Oettingen

Witold Comber – Przewodniczącym 
Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego
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W budynku Urzędu MiG 
w Bodzentynie otwarto punkt – 
Ubezpieczenia Finanse Dorada. 

Jest to multiagencja ubezpieczeniowa 
założona w 2012 roku, działająca głównie 
na terenie województwa świętokrzyskiego. 
W swojej szerokiej ofercie firma posiada 
produkty ubezpieczeniowe wiodących za-
kładów ubezpieczeń działających na terenie 
Polski.

Firma specjalizuje się w doradztwie 
i ubezpieczeniach:
● komunikacyjnych,
● nieruchomości,
●  rolnych,
●  firmowych,
●  podróżnych,
●  zdrowotnych,
●  na życie.

Jednak najważniejszą informacją dla 
mieszkańców Gminy Bodzentyn jest zapew-

ne fakt, iż w punkcie można dokonać róż-
nego rodzaju wpłat na rachunki bankowe, 
ZUS, do urzędów skarbowych z niewielką 
opłatą za realizację przelewu. Jest to klu-
czowe zwłaszcza dla osób załatwiających 
sprawy w Wydziale Komunikacji Starostwa 
Powiatowego, ponieważ dzięki temu udo-
godnieniu opłaty można dokonać w w.w. 
punkcie, bez konieczności wychodzenia 
z Urzędu. Punkt mieści się na 1 piętrze obok 
Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludno-
ści oraz Wydziału Komunikacji.

Ponadto punkt zapewnia kompleksową 
obsługę w zakresie rejestracji wszelkiego 
rodzaju pojazdów zarówno zakupionych 
w kraju, jak i za granicą, pośredniczy w tłu-
maczeniu dokumentów z języków obcych 
oraz pomaga w formalnościach związanych 
z opłatami akcyzy czy podatku w urzędzie 
skarbowym.

Więcej informacji na stronie: 
ubezpieczenia-edorada.pl/

Opłaty bez konieczności 
wychodzenia z Urzędu!

https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3018-witold-comber-przewodniczacym-rady-seniorow-powiatu-kieleckiego
https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3018-witold-comber-przewodniczacym-rady-seniorow-powiatu-kieleckiego
https://ubezpieczenia-edorada.pl/
https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3014-dokonasz-oplat-bez-koniecznosci-wychodzenia-z-urzedu
https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3014-dokonasz-oplat-bez-koniecznosci-wychodzenia-z-urzedu
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Informujemy 
mieszkańców, że 
kolejność odśnieżania 
dróg gminnych odbywa 
się wg ustalonych 
standardów. Przyjmuje 
się, iż łączny czas 
jednokrotnego 
odśnieżania wszystkich 
dróg wyniesie ok. 
6 godz. Prosimy 
zatem mieszkańców 
o cierpliwość 
i wyrozumiałość.
Informacje w sprawie 
odśnieżania dróg 
gminnych oraz ew. uwagi 
pod nr tel. kontaktowych: 
tel. 41 31 15 794 - 
Oczyszczalnia Ścieków 
Bodzentyn - całą dobę; 
tel. 41 31 15 010 - Urząd 
Gminy w Bodzentynie 
- od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy 
urzędu.

W Gminie Bodzentyn łączna długość dróg podlegających odśnieżaniu wynosi 
około 148 km, z czego: • drogi wojewódzkie 25 km, • drogi powiatowe 72 km, 
• drogi gminne i wewnętrzne 51 km. Oprócz dróg odśnieżane są parkingi, pętle 
autobusowe, plac targowy.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzentyn odpowiada 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KIELCACH. 
Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych 
można kierować pod następujące nr telefonów: Informacje o przejezdności 
dróg powiatowych udzielają dyżurni Obwodów Drogowych. Obwód Drogowy 
Lagów - tel. 728 838 745 oraz w dni robocze w godz. 7.30-15.30 udziela dyżurny 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach tel. - 41 200 17 48. 
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Bodzentyn (DW 
751 Krajno - Tarczek, DW 752 Jeziorko - Michniów) odpowiada Świętokrzyski 
Zarząd Dróg w Kielcach. Telefon zimowego utrzymania dróg wojewódzkich:  
41-346-58-40, 604-401-210. 

Poniżej przedstawiamy mapę  
z oznaczeniem dróg,  
które przebiegają  
przez teren  
naszej gminy. 
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Projekty 
do zrealizowania 
w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 
mieszkańcy Bodzentyna 
mogli zgłaszać 
do końca listopada 2021 
roku. Ogółem do Urzędu 
Miasta i Gminy 
w Bodzentynie wpłynęło 
aż pięć ciekawych 
projektów. 

Na realizację najlepszego wy-
łonionego projektu przez miesz-
kańców w budżecie zabezpie-
czono kwotę 113 358,28 złotych. 
Jest to rekordowa suma, jaką 
mieszkańcy dotąd mogli wyko-
rzystać w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Do końca grudnia 
2021 roku, każdy projekt zosta-
nie poddany weryfikacji i ocenie 
przez specjalnie do tego powo-
łaną komisję. Po czym zostanie 
opracowana ostateczna lista 
projektów, nad którymi już 23 
stycznia 2022 roku (niedziela), 
będą mogli głosować mieszkań-
cy.

Poniżej można zapoznać się 
ze wszystkimi zgłoszonymi pro-
jektami do Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Bodzentyn 2022:

1. „Wspomaganie 
zainteresowań i rozwoju 
dzieci w Samorządowym 
Przedszkolu 
w Bodzentynie” – 
Autor: Agnieszka 
Czernikiewicz
Opis: W ramach projektu pla-

nowany jest zakup monitorów 
interaktywnych, zestawu akce-
soriów sportowych, przenośne-
go zestawu nagłośniającego, 
domku na plac zabaw oraz do-
posażenie sal dydaktycznych 
do stymulowania sprawności 
ruchowej i rozwoju intelektual-
nego dzieci. Realizacja projektu 

poprawi atrakcyjność oraz po-
ziom edukacyjny przedszkola. 

Koszt projektu 106 000 zł.

2. „Akcja defibrylacja 
– zakup defibrylatorów 
AED oraz Quada 
z przyczepą 
ratowniczą” – Autor: 
Łukasz Zawierucha
Opis: Projekt pod na-

zwą „Akcja defibrylacja – za-
kup defibrylatorów AED oraz 
Quada z przyczepą ratowni-
czą” przewiduje zakup 5 sztuk 

defibrylatorów AED, 5 sztuk 
kapsuł do ich przechowywania 
oraz zakup quada z przycze-
pą ratowniczą. Dzięki realizacji 
tego projektu wiele osób będzie 
miało łatwy dostęp do urządze-
nia AED co znacząco zwiększy 
szanse poszkodowanego. Defi-
brylatory zostaną zainstalowa-
ne w takich ogólnodostępnych 
miejscach jak: budynek sklepu 
Lewiatan przy ul. Plac Żwirki, 
budynek Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentyn, Rynek Górny 
11, budynek sklepu Delikatesy 
Centrum przy ul. Suchedniow-
skiej 19C oraz w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym budynek B 

przy ul. Wolności 4. W projekcie 
znajduje się również możliwość 
zakupienia quada ratownicze-
go, który pomógłby strażakom 
z OSP Bodzentyn skuteczniej 
docierać do poszkodowanych 
ludzi na terenach górzystych, 
leśnych i w miejscach trudno-
dostępnych dla zwykłych po-
jazdów. 

Projekt kierowany jest nie 
tylko dla mieszkańców Bodzen-
tyna, ale całej gminy oraz tury-
stów, którzy odwiedzają nasze 
miasteczko. 

Koszt projektu 109 000 zł.

3. „Zdążyć z pomocą. 
Ogólnodostępne 
urządzenia AED 
w Bodzentynie” – Autor: 
Magdalena Tusień-
Kuzka
Opis: Projekt „Zdążyć z po-

mocą. Ogólnodostępne urzą-
dzenia AED w Bodzentynie”, 
którego celem jest poprawa 
świadomości bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta oraz przy-
jeżdzających turystów. W trak-
cie przeprowadzonych szkoleń 
mieszkańcy nauczą się podsta-
wowych zasad i pierwszej po-
mocy przy rozpoznawaniu sta-
nów zagrożenia zdrowia i życia. 

Poznają podstawy krążeniowo – 
oddechowej z wykorzystaniem 
ogólnodostępnych przenośnych 
defibrylatorów zewnętrznych 
AED. W obecnych czasach jest 
to bezcenna umiejętność dla 
każdego człowieka.

Koszt projektu 112 200 zł. 

4. „Zakup 
nieruchomości nr. 
ewidencyjny 733/1 
o powierzchni 0,1202 
ha z przeznaczeniem 
na plac targowy” – 
Autor: Włodzimierz 
Bąderski
Opis: W ramach projektu pla-

nowany jest zakup nieruchomo-
ści nr. ewidencyjny 733/1 o po-
wierzchni 0,1202 ha położonej 
w miejscowości Bodzentyn, 
ul. Pasieka z przeznaczeniem 
na Plac Targowy.

Koszt projektu 205 000 zł.

5. „Przez sport 
do zdrowia, przez 
rozwój do sukcesu. – 
Autor: Paweł Dróżdż

Opis: Projekt pod nazwą: 
„Przez sport do zdrowia, przez 
rozwój do sukcesu” kierowany 
jest do dzieci i młodzieży tre-
nującej w LKS Łysica Bodzen-
tyn i ma na celu wyposażenie 
grup dzieci i młodzieży w sprzęt 
sportowy i treningowy, popra-
wę infrastruktury, jak również 
zapewnienie bezpieczeństwa 
na obiektach sportowych umoż-
liwiające godne reprezentowa-
nie klubu Łysica i gminy Bo-
dzentyn. 

Koszt projektu 113 000 zł.
Serdecznie zachęcamy miesz- 

kańców Bodzentyna do uczest-
nictwa w głosowaniu. 

Pamiętaj – samorząd to TY – 
zagłosuj i zmień swoje otocze-
nie! K. Furmańczyk,

E. Kita

Pięć pomysłów na realizację 
Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Bodzentyn 2022!
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Wniosek o dofinansowanie 
Gmina Bodzentyn złożyła czte-
ry lata temu tj. 25 październi-
ka 2017r. W maju 2018r. zo-
stała podpisana pre-umowa 
na dofinansowanie projektu, 
którego wartość całkowita wy-
nosiła 5.538.279,74 zł, w tym 
dofinansowanie 4.266.632,16 zł 
stanowiące 80% kosztów kwali-
fikowanych. Przez okres prawie 
trzech lat trwało opracowywanie 
dokumentacji technicznej wraz 
z uzyskaniem odpowiednich 
uzgodnień i pozwoleń. Dla czę-

ści zadań został przeprowadzo-
ny konkurs architektoniczny.

Aktualna wartość projektu 
to ponad 11 mln zł, na co złożył 
się znaczny wzrost cen materia-
łów i usług budowlanych, który 
nastąpił w ciągu tych czterech lat. 
Konieczne okazało się również 
zaprojektowanie i wykonanie do-
datkowych robót takich jak wy-
miana sieci wodociągowej w ul. 
Wesołej oraz budowa odwodnie-
nia ul. Armii Krajowej i Pasieka.

W ramach umowy o dofinan-
sowanie Miasto i Gmina Bodzen-

tyn otrzymała ponad 4,2 mln zł 
wsparcia na projekt rewitalizacji, 
który zakłada przebudowę „ma-
łej targowicy”, budowę parkingu 
przy ul. Kościelnej, przebudo-
wę ul. Langiewicza (wraz z wy-
mianą wodociągu, kanalizacji 
i oświetlenia), budowę odwod-
nienia ul. Langiewicza i Armii 
Krajowej, wymianę wodociągu 
na ul. Wesołej, budowę chod-
nika przy ul. Wolności, przebu-
dowę ul. Kościelnej, termomo-
dernizację budynku po dawnej 
lecznicy zwierząt przy ul. Wolno-

ści w celu adaptacji na potrzeby 
kulturalno-społeczne, budowę 
amfiteatru, odmulenie i remont 
stawów biskupich, monitoring 
miasta oraz doposażenie Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie.

Projekt ten jest również dofi-
nansowany ze środków Fundu-
szu Przeciwdziałanie COVID-19 
kwotą ponad 3,8 mln zł.

Dzięki realizacji tak dużej 
inwestycji Miasto Bodzentyn 
zyska nowy piękny wizerunek 
przestrzeni publicznej.

Gmina otrzymała ponad 4 mln zł 
wsparcia na projekt rewitalizacji
16 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Burmistrz 
Dariusz Skiba podpisał umowę z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim oraz Wicemarszałek Renatą Janik 
na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II”. Przy 
podpisaniu umowy obecni byli także – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, 
Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban i Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn Danuta Kopeć.
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Potrzebna pomoc  
dla Szkoły Wrażliwości 
w Kapkazach
DRODZY MIESZKAŃCY! Pewnie już słyszeliście bardzo smut-

ną wiadomość o pożarze, który pochłonął pracownię ceramiczną 
w Kapkazach. Wiemy, że wspaniałego dorobku artystycznego nie 
uda nam się zwrócić, jednak mamy nadzieję, że wspólnymi siłami 
uda się odbudować budynek Szkoły Wrażliwości. Bardzo prosimy 
o przyłączenie się do akcji, bo dzięki Wam w pracowni będą mogły 
odbywać się warsztaty oraz powstaną nowe wspaniałe prace.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/vuc9rz Fo
t. 
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https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3066-gmina-bodzentyn-otrzymala-ponad-4-mln-zl-wsparcia-na-projekt-rewitalizacji
https://m.bodzentyn.pl/aktualnosci/3066-gmina-bodzentyn-otrzymala-ponad-4-mln-zl-wsparcia-na-projekt-rewitalizacji
https://bodzentyn.pl/aktualnosci/3071-potrzebna-pomoc-dla-szkoly-wrazliwosci-w-kapkazach
https://bodzentyn.pl/aktualnosci/3071-potrzebna-pomoc-dla-szkoly-wrazliwosci-w-kapkazach
https://bodzentyn.pl/aktualnosci/3071-potrzebna-pomoc-dla-szkoly-wrazliwosci-w-kapkazach
https://zrzutka.pl/vuc9rz
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13 października 
w Samorządowym 
Przedszkolu przy 
Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym 
w Bodzentynie 
odbyło się spotkanie 
z funkcjonariuszami 
Ruchu Drogowego oraz 
Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach.

W czasie spotkania policjan-
ci przybliżyli dzieciom podsta-
wowe zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, 
przypomnieli jak prawidłowo 
przechodzić przez jezdnię. 

Funkcjonariusze opowiedzieli 
dzieciom o pracy policjanta i ich 
codziennych zadaniach, które 
wykonują między innymi dla 
bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży, ich rodziców i opieku-
nów. Przedszkolaki miały okazję 
obejrzeć z bliska policyjny mun-

dur, dowiedzieli się jak ważną 
rolę odgrywają elementy odbla-
skowe naszych ubrań dla bez-
pieczeństwa na drodze. 

Dzieci poznały powody dla-
czego podczas podróży samo-
chodem powinno się siedzieć 
w foteliku samochodowym 
i mieć zapięte pasy bezpieczeń-
stwa.

Główną atrakcją przygotowa-
ną dla dzieci, była możliwość 
odciśnięcia palca za pomocą 
prawdziwego sprzętu służącego 
policji do pobierania odcisków. 
Przedszkolaki były ogromnie za-
skoczone i szczęśliwe taką for-
mą zabawy, tym bardziej, że każ-
dy z nich otrzymał na pamiątkę 
swój odcisk linii papilarnych.

W imieniu nauczycieli oraz 
dzieci składamy Policji serdecz-
ne podziękowania za poświę-
cony czas, a w szczególności 
za cenne informacje, które 
mamy nadzieję, przyczynią się 
do jeszcze większego bezpie-
czeństwa naszych wychowan-
ków.

Agnieszka Czernikiewicz 

Bezpieczne przedszkolaki

Jednym z ważniejszych 
wydarzeń kulturalnych 
na terenie naszej 
gminy jest corocznie 
organizowana 
Cecyliada. 
W dniu tym wspominamy 

Świętą Cecylię patronkę zespo-
łów muzycznych, chórzystów, 
muzyków i organistów. To świet-
na okazja do zaprezentowania 
kunsztu artystycznego naszych 
zespołów i wokalistów.

Jak na obchody Cecyliady 
przystało uroczystości rozpo-
częły się Mszą Świętą w koście-
le parafialnym w Bodzentynie 
w intencji muzyków i wokali-
stów.

Druga cześć uroczystości od-
bywająca się w nowo wyremon-
towanym budynku OSP. W bie-
żącym roku mieliśmy okazję 
wysłuchać koncertu Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bodzentynie. 
Koncert zaprezentowany pod 

dyrygenturą kapelmistrza Jerze-
go Łapińskiego został odebra-
ny przez publiczność gromkimi 
brawami. Opracowane utwory 
pokazały jak brzmi profesjonalna 
orkiestra pod przewodnictwem 
kapelmistrza. Dziękujemy całej 
orkiestrze za taką ucztę muzycz-
ną. Pozostaje jedynie powie-
dzieć, że ci którzy słuchali tego 
wystąpienia wyszli z koncertu jak 
z prawdziwej uczty muzycznej.

W drugiej części uroczystości 
mieliśmy okazję wysłuchać wo-

kalistów ćwiczących na co dzień 
w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Turystyki w Bodzenty-
nie. 

Wykonawcy prezentujący 
zróżnicowany tematycznie re-
pertuar podobnie jak nasza or-
kiestra wzbudzili zachwyt wśród 
słuchaczy. Pośród występują-
cych wokalistów byli: Lena Po-
żoga, Weronika Skiba, Patrycja 
Żelazna, Laura Wrotniak, Julia 
Saletra, Gabriela Kabała, Maria 
Bartkiewicz, Oliwia Sikora, Zyg-
munt Szafrański.

Przy tej okazji należy podzię-
kować wszystkim którzy przy-
czynili się do osiągnięcia takiego 
poziomu artystycznego wystę-
pującej orkiestry i wokalistów. 
Serdecznie dziękuję Pani Marii 
Paluch, Panu Jerzemu Łapiń-
skiemu oraz Panu Zygmuntowi 
Szafrańskiemu za pracę i za-
angażowanie na rzecz rozwoju 
wokalistów i orkiestry w naszej 
gminie. Składamy również naj-
lepsze życzenia dla wszystkich 
zespołów wokalnych, chórzy-
stów, wokalistów. Życzymy sa-
mych sukcesów i odkrywania 
nowych horyzontów w tak pięk-
nym świecie muzycznym.

Marcin Sikorski 

Cecyliada
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Do napisania tekstu 
zainspirowała mnie 
rozmowa z ks. 
Adamem Bujek 
Proboszczem Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. 
Matki Bożej Pięknej 
Miłości w Psarach 
koło Bodzentyna, 
za co serdecznie 
dziękuję.

Joanna Ledoux urodziła 
się w Warszawie w 1836 r. Jej 
rodzice należeli do bogatych 
mieszczan i należycie zadbali 
o wykształcenie swoich trzech 
córek. Najmłodsza Joanna wy-
kazywała zdolności plastyczne. 
Uczyła się malarstwa u najlep-
szych artystów. Wśród nich byli 
Rafał Hadziewicz, Józef Sim-
mler. Największy wpływ na jej 
rozwój artystyczny wywarł Józef 
Kossowicz, który ukierunkował 
jej sztukę w stronę malarstwa 
religijnego. W 1865 r. Joan-
na otrzymała Patent Komisji 
Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego 
na nauczycielkę rysunku i ma-
larstwa.

Siostry Joanny Aniela i Maria 
dzięki małżeństwom osiedliły 
się na ziemi świętokrzyskiej. 
Aniela mieszkała do śmierci 
męża Wincentego Milewskie-
go w Świślinie. Maria wyszła 
za mąż za Aleksandra Wa-
silewskiego, który był nadle-
śnym w Zarządzie Leśnictwa 
w Bodzentynie. Małżonkowie 
mieszkali w Siekiernie, gdzie 
odwiedzała ich Joanna wspól-
nie z siostrą Anielą. W 1871 r. 
obie siostry wybudowały dom 
w Suchedniowie i tutaj zamiesz-
kały. Jednocześnie podjęły pra-
cę jako nauczycielki na pensji 
prowadzonej przez Emilię Peck.

Joanna Ledoux była chora 
na białaczkę. Zdając sobie spra-
wę ze swojej choroby nie chcąc 
być obciążeniem dla rodziny 
kształciła się pragnęła sama 
się utrzymać. Oprócz pracy na-

uczycielskiej zajmowała się ma-
lowaniem obrazów, czasem też 
przemalowywaniem lub reno-
wacją już istniejących. Prace 
o tematyce sakralnej wy-
konywała na zamówienie 
parafian i miejscowych 
proboszczów. Były one 
później umieszczane 
w kaplicach i kościo-
łach. Większość z nich 
zachowała się do dnia 
dzisiejszego. Możemy 
je zobaczyć w kościele 
w Grzymałkowie, Kuno-
wie, Masłowie, Mniowie, 
Szydłowcu, Radoszycach. 
Najwięcej obrazów namalo-
wała dla kościoła we Wzdole, 
co na pewno wynikało z przy-
jaźni z miejscowym ks. probosz-
czem Antonim Lipińskim.

Dwa obrazy autorstwa Joan-
ny Ledoux znajdują się w koście-
le w Psarach Starej Wsi. Pier-
wotnie były one namalowane 

do kaplicy św. Rozalii, która 
obecnie stanowi część nowo wy-
budowanego w 1986 r. kościoła. 
Kaplica św. Rozalii wzniesiona 
w 1874 r. została odnowiona 

przed dwoma laty. Umieszczo-
no w niej nowy ołtarz, w któ-
rym znajduje się obraz wyko-
nany przez Joannę Ledoux 

przedstawiający św. Rozalię 
modlącą się przy wejściu 
do groty, w której miesz-
kała. We wnętrzu świątyni 
po prawej stronie znajduje 
się obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej ufundowany 
przez Pawła i Agnieszkę 
Kozłowskich w 1873 r., na-
malowany również przez 

artystkę.
Joanna Ledoux zmarła 

w 1879 r. w Suchedniowie. 
Pochowana została na miej-
scowym cmentarzu. Jej postać 
upamiętnia nagrobek w formie 
krzyża na cokole, ze stojącą 
obok rzeźbą aniołka. W górnej 
części cokołu umieszczono atry-
buty mówiące o zajęciu zmarłej: 
paletę z farbami i pędzlami. 
W osobnym grobie spoczywa 
wraz z mężem jej siostra Maria. 
Warto wspomnieć, że byli oni 
rodzicami urodzonego w 1865 r. 
w Siekiernie Zygmunta Wasi-
lewskiego – publicysty i polityka 
Narodowej Demokracji. Matka 
Joanny zmarła w 1871 r. spo-
czywa na cmentarzu parafial-
nym we Wzdole-Kolonii, o czym 
mówi kamienna płyta z wykutym 
krzyżem i wyrytym napisem.

Joanna Ledoux poprzez swo-
ją twórczość wpisała się na stałe 
w dziedzictwo kulturowe regio-
nu świętokrzyskiego i obiektów 
sakralnych. Tak wyrażała swoją 
wiarę i przywiązanie do wartości 
religijnych.

Dr hab. prof. UJK  
Urszula Oettingen

W artykule wykorzysta-
no m.in. materiały: Henryk 

Kazimierz Korus, Joanna Ledo-
ux – zapomniana malarka sa-
kralna, „Świętokrzyskie” 2017, 

nr 19; Krzysztof Karbownik, Jo-
anna Ledoux – malarka która 

pokochała Suchedniów. Próba 
przybliżenia biografii, „Zeszyty 

Suchedniowskie” 2017, nr 2.

Pamięci Joanny Ledoux – autorki 
obrazów religijnych w Psarach – 
w 175. rocznicę urodzin

Obrazy 
autorstwa 

Joanny Ledoux 
we wnętrzu 

kościoła 
w Psarach
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W latach II wojny 
światowej Góry 
Świętokrzyskie stały 
się miejscem działania 
oddziałów Armii 
Krajowej dowodzonych 
przez Jana Piwnika ps. 
Ponury” i Eugeniusza 
Kaszyńskiego 
ps. „Nurt”. Tym 
przedwojennym 
oficerom Wojska 
Polskiego i później 
Armii Krajowej 
była poświęcona 
uroczystość, która 
odbyła się 27 listopada 
w Bodzentynie.

W uroczystości uczestni-
czyli Agata Wojtyszek – Poseł 
na Sejm RP, Krzysztof Słoń – Se-
nator RP, ppłk Sławomir Mach-
niewicz – Zastępca Dowódcy 
10 Świętokrzyskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej im. cc. mjr. 
Eugeniusza Gedymina Kaszyń-
skiego ps. „Nurt”, Cecylia Radoń 
– Zastępca Dyrektora Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, Leszek Bukowski – 
z Delegatury IPN w Kielcach, po-
dinsp. Jacek Grudzień Zastępca 
Komendanta Miejskiej Policji 
w Kielcach jako przedstawiciel 
Policji Świętokrzyskiej, której 
patronem od 1991 r. jest Jan 
Piwnik „Ponury”, Anna Skibińska 
– Wiceprezes Okręgu Środowi-
sko Świętokrzyskich Zgrupowań 
Partyzanckich Armii Krajowej 
„Ponury” – „Nurt”, Ppłk Mirosław 
Wolski z Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Kielcach, Wie-
sława Rutkowska – Dyrektor 
Archiwum Państwowego w Kiel-
cach wspólnie z Beatą Białek 
pracownikiem archiwum, Maria 
Domańska-Nogajczyk reprezen-
tująca Bibliotekę Uniwersytecką 
w Kielcach, podinsp. Zbigniew 
Skrzypczyk Komendant Policji 
w Bodzentynie.

Władze Miasta i Gminy Bo-
dzentyn reprezentował Sekre-
tarz Wojciech Furmanek i Radni 
Rady Miejskiej w Bodzentynie 
z Przewodniczącą Teresą Bzy-
mek w liczbie 13 osób. Obec-
ni byli prof. Urszula Oettingen 
– Prezes Stowarzyszenia Sie-
kierno Nasza Ojczyzna, Marcin 
Sikorski Dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury i Tury-
styki w Bodzentynie, dr Justyna 
Staszewska z Mauzoleum Mar-
tyrologii Wsi Polskich w Mich-

niowie. Delegatem Nadleśnic-
twa Suchedniów był Sekretarz 
Paweł Graba. Miejscową kadrę 
nauczycielską reprezentowali: 
Bożena Pożoga – Dyrektorka 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bodzentynie z pocztem 
sztandarowym, Grażyna Mier-
nik – Dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej w Woli Szczygiełkowej, 
nauczyciel historii Piotr Kita jako 
przedstawiciel Szkoły Podstawo-
wej w Lesnej-Starej Wsi i Zespo-
łu Szkół we Wzdole Rządowym 
z pocztem sztandarowym. Gru-
pę „Skarżyscy Patrioci” repre-
zentował Krzysztof Brzeziński, 
który przybył z proporcem.

Przybyli licznie druhowie ZHP 
z Gminy Bodzentyn pod opieką 
drużynowych Ingi i Jana Świder-
skich. Obecne były poczty sztan-
darowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bodzentynie, Psa-
rach, Wzdole i Sieradowicach, 
członkowie Uniwersytetu III Wie-
ku w Bodzentynie, wśród nich 
Witold Comber Przewodniczący 
Rady Seniorów Powiatu Kielec-
kiego, Teresa Comber, Jadwiga 
Bogacka, Wiesława Koprowska, 
Maria Lasota; pochodzący z Bo-
dzentyna Karol Piwko kielecki 
bankowiec, Danuta Skrzeczyna 
sołtys wsi Sieradowice, Janusz 
Maciejski Prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Św. Katarzyny 
i Doliny Wilkowskiej „Łysica – 
Sabat”, rodziny żołnierzy Ar-
mii Krajowej, mieszkańcy. Pan 
Aleksander Ponikowski z Bo-
dzentyna przybył na uroczystość 
z polską flagą, pragnąc wyrazić 
w ten sposób swój szacunek dla 
wartości, które reprezentowali 
bohaterscy dowódcy.

Przy obelisku wartę pełnił po-
czet Okręgu Środowisko Święto-

krzyskich Zgrupowań Partyzanc-
kich Armii Krajowej „Ponury” 
– „Nurt” ze sztandarem Zgrupo-
wań Partyzanckich AK „Ponu-
ry”. To wierna kopia sztandaru, 
wykonanego w lipcu 1943 r. 
Oryginał został oficjalnie przeka-
zany do klasztoru oo. Paulinów 
na Jasnej Górze w 1977 r. Du-
plikat sztandaru przechowywany 
jest w klasztorze oo. Cystersów 
w Wąchocku i wystawiany w po-
czcie sztandarowym.

Uroczystość rozpoczęła się 
odegraniem Hymnu Państwo-
wego przez Młodzieżową Orkie-
strę Dętą OSP w Bodzentynie. 
Po przywitaniu gości przez Se-
kretarza Wojciecha Furmanka 
nastąpiły okolicznościowe prze-
mówienia, wygłoszone przez 
Agatę Wojtyszek, Krzysztofa 
Słonia, Cecylię Radoń i prof. Ur-
szulę Oettingen, podczas któ-
rych przypomniano dzieje życia 
i walki „Ponurego” i „Nurta”. 
Podkreślano znaczenie pamięci 
o postaciach, które zapisały się 
w historii ziemi bodzentyńskiej, 
regionu świętokrzyskiego i Pol-
ski. List od por. Teresy Staniek 
Prezesa Zarządu Głównego 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej odczytała druhna 
hm. Anna Skibińska.

Sekretarz Miasta Wojciech 
Furmanek przypomniał działa-
nia mające na celu upamiętnie-
nie osoby „Ponurego” i „Nurta” 
w ciągu ostatnich kilku lat.

W dniu 14 czerwca 
2019 r. Rada Miejska w Bodzen-
tynie podjęła uchwałę o nadaniu 
tytułu Honorowych Obywateli 
Miasta Bodzentyn płk. Janowi 
Piwnikowi ps. „Ponury” i mjr. 
Eugeniuszowi Gedyminowi Ka-
szyńskiemu ps. „Nurt”. Wniosek 

o nadanie tytułu dla „Ponurego” 
złożyły dr hab. prof. UJK Urszula 
Oettingen Prezes Stowarzysze-
nia Siekierno Nasza Ojczyzna 
i mgr Danuta Kolasa Dyrektor-
ka Gimnazjum im. mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego” w listopa-
dzie 2018 r., zaś wniosek dla 
„Nurta” prof. Urszula Oettingen 
wiosną 2019 r. Uchwałą Rady 
Miejskiej 30 stycznia 2020 r. na-
dano rondu w Bodzentynie imię 
Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. 
Z wnioskiem o nadanie takiej 
nazwy wystąpili Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Dariusz 
Skiba i prof. Urszula Oettingen. 
W 2021 r. inicjatorami upamięt-
nienia Jana Piwnika ps. „Ponu-
ry” i Eugeniusza Kaszyńskiego 
ps. „Nurt” poprzez wykonanie 
trwałego miejsca pamięci w Bo-
dzentynie byli Burmistrz Dariusz 
Skiba i dr hab. prof. UJK Urszu-
la Oettingen. Tablicę ufundował 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Krakowie zaś głaz na któ-
rym ją umieszczono Urząd Mia-
sta i Gminy Bodzentyn.

Po przemówieniach dokona-
no uroczystego odsłonięcia ta-
blicy i przecięcia wstęgi. Ksiądz 
Grzegorz Sęk poświęcił pomnik 
i odmówił modlitwę za dowód-
ców. Orkiestra odegrała Pieśń 
Reprezentacyjną Wojska Pol-
skiego Marsz I Brygady. Pod 
tablicą delegacje złożyły kwiaty 
i zapalono znicze.

Patriotyczna uroczystość 
była wyrazem hołdu i pamięci 
o dwóch niezłomnych oficerach, 
dla których najważniejsza była 
wolna Ojczyzna – Polska!

 Dr hab. prof. UJK  
Urszula Oettingen

 Prezes  Stowarzyszenia  
Siekierno Nasza Ojczyzna

Odsłonięcie tablicy 
„Nurta” i „Ponurego”
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W rozwoju górnictwa i hutnictwa żelazne-
go szczególnie zapisali się w początkach 
XVI w. biskupi Jan Konarski i Piotr Tomicki. 
W okolicach obecnego Suchedniowa i Par-
szowa w tym okresie działały już trzy kuźni-
ce. Również biskupi Piotr Myszkowski i Je-
rzy Radziwiłł dbali o rozwój gospodarczy. 
W końcu XVI w. na terenie parafii Wzdół 
znajdowały się trzy kuźnice oraz huta szkła 
zwana bodzencką. Wówczas w Siekiernie 
mieszkało 15 kmieci, 1 zagrodnik, komor-
nik bez inwentarza, trzech rzemieślników. 
Pierwotnie Siekierno należało do klucza 
bodzentyńskiego obejmującego kilkanaście 
wsi z ośrodkiem centralnym w Bodzentynie.

Biskupi osobiście objeżdżali swoje wło-
ści kontrolując stan gospodarki i wysyłając 
lustratorów. Sporządzony w wyniku działań 
biskupa Piotra Gembickiego Inwentarz klu-
cza bodzentyńskiego z 1652 r. wymieniał 
miasto Bodzentyn, 21 wsi, 8 folwarków, 10 
młynów oraz 10 kuźnic położonych nad rze-
ką Kamionką i Żarnówką.

W poł. XVIII w. krakowscy biskupi, po woj-
nach i upadku gospodarczym Rzeczypo-
spolitej, podjęli działania mające na celu od-
budowę i modernizację przemysłu w swoich 
dobrach. Najbardziej aktywny był kardynał 
Jan Aleksander Lipski, biskup krakowski 
w latach 1732‒1746. Za jego czasów po-
wstał w Suchedniowie pierwszy na tych te-
renach wielki piec. Jego budowa wpłynęła 
na sposób funkcjonowania istniejących kuź-
nic, organizację pracy i życie mieszkańców.

Dla rozwoju tego ośrodka konieczna była 
odpowiednia ilość surowców: rudy, którą 
wydobywano z tzw. gór rudnych, paliwa 
– węgla drzewnego, co wiązało się z wy-
stępującymi lasami; dwie rzeki dawały na-
pęd wód, mieszkańcy okolicznych wsi siłę 
roboczą. To zadecydowało o wydzieleniu 
z klucza bodzentyńskiego nowego okręgu 
gospodarczego – klucza suchedniowskie-
go, którego oparcie stanowił zespół górni-
czo-hutniczy. Stało się to zapewne w pocz. 
2 poł. XVIII w. W 1788 r. w skład tego klucza 
wchodziło 10 osad kuźniczych i trzy wsie: 
Łączna, Parszów i Siekierno. Działały dwa 
wielkie piece w Mostkach i Parszowie (piec 
w Suchedniowie został rozebrany), wybu-
dowano nowe kuźnice (stare odrestaurowa-
no), „węgielnie” i tzw. kowalichy.

W ten sposób Siekierno znalazło się 
w obrębie nowego klucza, a jego miesz-
kańcy stanowili zespół pracowników wyko-
rzystywanych m.in. do dostarczania rudy, 
wyrębu i zwózki drewna, wypalania węgla 
drzewnego, prac załadunkowych i rozła-
dunkowych czy obsługi zakładów hutni-

czych. W 1787 r. według spisu ludności die-
cezji krakowskiej Siekierno zamieszkiwało 
168 osób.

W 1789 r. dobra biskupie na mocy decy-
zji Sejmu Czteroletniego przeszły na rzecz 
Skarbu Państwa. To zapoczątkowało nowy 
rozdział w rozwoju gospodarczym okolic 
Bodzentyna i Suchedniowa.

W lustracji klucza suchedniowskiego 
z 1789 r. umieszczono spis gospodarzy 
rolników zamieszkujących Siekierno. Wy-

stępują tu nazwiska: Smalec, Brzeziński, 
Ziemiera, Tusno, Barwicki; Marcin Syno-
wiec – karczmarz, Maciej Michta – gajo-
wy. Wśród obowiązujących podatków pu-
blicznych wymieniono również obowiązek 
odrabiania pańszczyzny przy fabrykach 
żelaznych suchedniowskich. Opisując lasy, 
będące bazą zaopatrzenia w węgiel drzew-
ny, określono zasady pozyskiwania drewna, 
jego przygotowania dla „kurzaczy”, którzy 
mieli je wypalać i przewozu przez „furarzy” 
do wielkich pieców, fryszerek i „kowalich”. 
Tej gospodarki leśnej pilnowali leśniczy 
i gajowi.

Nastąpiły rozbiory Polski. Po 1815 r. do-
bra narodowe na terenie województwa san-
domierskiego zostały oddane na fundusz 
górnictwa krajowego. Dla potrzeb górnictwa 
z obszarów leśnych wydzielono leśnictwa, 
w tym suchedniowskie. Decyzje te miały 

na celu m.in. zabezpieczenie pracowników 
dla górnictwa i hutnictwa. W 1816 r. w Kró-
lestwie Polskim powołano Główną Dyrekcję 
Górniczą z siedzibą w Kielcach. Podległe 
jej zakłady podzielono na dozorstwa, wśród 
nich suchedniowskie. W 1826 r. lasy gór-
nicze stanowiło 14 leśnictw, z których 10, 
w tym leśnictwo Bodzentyn, przeznaczono 
na zaopatrzenie przemysłu górniczo-hutni-
czego. W rozbudowie górnictwa i hutnictwa 
w województwie sandomierskim i krakow-
skim do czasu wybuchu powstania listopa-
dowego, najbardziej zasłużyli się Stanisław 
Staszic i Franciszek Ksawery Drucki-Lubec-
ki.

Mała wieś Siekierno zapisała się w do-
kumentach i historiografii jako ta, której 
mieszkańcy podejmowali różne czynności 
związane z produkcją żelaza i wyrobów 
żelaznych; wędrowali do Suchedniowa 
pokonując wzniesienie między Wzdołem 
a Michniowem, zwane obecnie Wzgórzem 
Św. Barbary. Być może tutaj odpoczywali 
i tu w połowie XIX w., w miejscu pierwotnie 
istniejącej drewnianej, wznieśli murowaną 
kaplicę Św. Barbary – patronki trudnej pra-
cy, górników i hutników.

Dla upamiętnienia górników z Siekierna 
w dniu Św. Barbary 4 grudnia przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Oj-
czyzna zapalili przy kaplicy znicze, nie za-
pominając również o mieszkańcach innych 
wsi jak Psary, Wzdół, Śniadka, Leśna, Sie-
radowice, którzy trudnili się głównie wypala-
niem węgla drzewnego.

Wzgórze Św. Barbary jest wspaniałym 
punktem widokowym, widać stąd pasma 
Gór Świętokrzyskich, dolinę rzeki Psarki. 
Jej centralnym punktem jest kaplica Św. 
Barbary, przypominająca o tradycjach gór-
niczych tego regionu. Obiekt nakryty jest 
dwuspadowym dachem, od frontu z drzwia-
mi, przez szyby których możemy zobaczyć 
kamienną figurę Św. Barbary z przypisa-
nymi jej atrybutami: kielichem i mieczem. 
Planowany jest remont obiektu, co będzie 
kontynuacją już rozpoczętych przez jedne-
go z mieszkańców parafii Wzdół prac za-
bezpieczających.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
 Prezes Stowarzyszenia Siekierno 

Nasza Ojczyzna
 W artykule wykorzystano m. in. doku-

menty z Archiwum Głównego Akt Dawnych 
oraz artykuł: M. Janakowski, Kuźnice nad 

Kamionką i Żarnówką. Suchedniowski 
akcent w rozwoju Staropolskiego Zagłębia 

Przemysłowego, „Zeszyty Suchedniowskie” 
2017 nr 2.

Pamięci górników z Siekierna
Tereny nad rzeką Kamienną obfitowały w rudy żelaza. Zajmowano się ich eksploatacją od najdawniejszych 
czasów. Obszar ten wraz z okolicami Bodzentyna od XII wieku stanowił własność biskupów krakowskich. 
W średniowieczu oni pierwsi rozpoczęli tu działalność gospodarczą poprzez wydobywanie rud żelaza, 
zakładanie pieców do wytopu surówki, warsztatów metalurgicznych.
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https://bodzentyn.pl/aktualnosci/3103-pamieci-gornikow-z-siekierna-w-dniu-swietej-barbary
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Co roku na przełomie 
października i listopada 
we wszystkich szkołach 
z terenu Gminy 
Bodzentyn odbywa się 
jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu 
każdego ucznia – 
Pasowanie na Uczniów 
Klas Pierwszych. 

Uroczystość ta zawsze 
wzbudza wiele emocji zarówno 
wśród uczniów, jak i nauczycie-
li oraz rodziców. Każda szkoła 
z terenu Gminy Bodzentyn z tej 
okazji przygotowała wspaniały 

program artystyczny w wykona-
niu dzieci. W niezwykle podnio-
słej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym uczniowie ślubo-
wali być dobrymi Polakami oraz 
godnie reprezentować swoją 
szkołę. 

Po części oficjalnej nastąpiło 
wręczenie drobnych upomin-
ków pierwszoklasistom.

Na zaproszenie uczniów klas 
pierwszych oraz dyrekcji szkół 
w uroczystej akademii w Szko-
le Podstawowej w Leśnej, 
w Śniadce oraz Świętej Kata-
rzynie uczestniczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn Pan 
Dariusz Skiba.

Wszystkim pierwszoklasi-
stom z Gminy Bodzentyn, któ-
rzy zostali oficjalnie włączeni 
do grona uczniów, życzymy 

samych sukcesów, aby każdy 
dzień waszego pobytu w szkole 
był radosny i szczęśliwy, a na-
uka była przyjemnością. E. Kita

Ślubowanie Klas Pierwszych

SP w Bodzentynie, klasa 1a 

SP w Woli Szczygiełkowej 

SP w Śniadce 

SP w Bodzentynie, klasa 1b 

SP w Św. Katarzynnie SP w Leśnej 

SP w Psarach 
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Na sesji rady miejskiej, 
która odbyła się w dniu 29 
listopada 2021 r. Dariusz Ski-
ba Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn wraz z Teresą Bzy-
mek Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w imieniu całego 
Samorządu Miasta i Gminy 
Bodzentyn złożyli podzięko-
wania rezygnującej z funkcji 
Sołtysa Sołectwa Podgórze 
Ewie Sobczyk.

Podziękowania trafiły tak-
że na ręce Stowarzyszenia,, 
Świętokrzyskie Tkaczki” oraz 
mieszkanki naszej Gminy, Mi-
strzyni Tradycji Pani Beaty Sy-
zdół, za dotychczasowy olbrzy-
mi wkład w upowszechnianie 
i ochronę naszej cennej Świę-
tokrzyskiej kultury i tradycji, 
jaką jest tkactwo. Na ręce Pani 
Beaty złożono również gratula-
cje wspaniałej inicjatywy, dzięki 
której przyszłe pokolenia będą 
mogły podziwiać dorobek kultu-
ry naszego Regionu.

Pani Beata Syzdół Mistrzyni 
Tradycji oraz założycielka Sto-
warzyszenia „Świętokrzyskie 
Tkaczki” przez 7 miesięcy bie-
żącego roku prowadziła warsz-
taty z tkania w ramach projektu 
„Urok Pasiaka. Tradycyjna Tka-
nina Świętokrzyska” dofinanso-
wanego przez MKDNiS, Gminę 
Bodzentyn oraz SOK „Kuźni-
ca” w Suchedniowie. Podczas 
warsztatów 16 uczestników po-
znało, jak od podstaw wygląda 
cały proces tkania krok po kroku 
oraz zagłębiło się w niesamo-
witą tradycję i kulturę naszego 
regionu.

Finał projektu odbył się 21 
listopada br. w Suchedniow-
skim Ośrodku Kultury „Kuźni-
ca”. W trakcie podsumowania 
uczestnicy mogli obejrzeć przy-
gotowany film dokumentalny 
ukazujący etapy przeprowa-
dzonych warsztatów. Ważnym 
punktem była także promocja 
albumu „Urok Pasiaka”, który 
opowiada o historii tkactwa oraz 
spółdzielni tkackiej w Bodzenty-

nie oraz okolicach. W albumie 
można także zobaczyć wspa-
niałe barwne dzieła wykonane 
na krośnie. Punktem, który koń-
czył wyjątkowe spotkanie było 
otwarcie wystawy przez Mistrzy-
nię Tradycji – Beatę Syzdół. 
Na wystawie można było podzi-
wiać wszystkie chodniki utka-
ne podczas warsztatów oraz 
zabytkowe tkaniny ze zbiorów 
Świętokrzyskich Tkaczek. Całe 

spotkanie przebiegło w sympa-
tycznej i miłej atmosferze, nie 
zabrakło również wzruszeń.

Nie można ukryć, że projekt 
zakończył się olbrzymim suk-
cesem. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki takim inicjatywom oraz 
pasji jak Pani Beaty Syzdół pa-
mięć o tradycji i kulturze nasze-
go regionu nigdy nie zaniknie.

Dziękujemy! 
E. Kita

Podziękowania dla Beaty Syzdół – Mistrzyni Tradycji

SP we Wzdole Rządowym SP we Wzdole Rządowym 
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Mieszkańcy Gminy Bodzentyn 
mogą bezpłatnie korzystać 
z uruchomionej wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
pomocy ortopedycznych.

W uroczystym otwarciu uczestniczył 
Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn, Stefan Bąk członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach oraz Beata Dulęba Kie-
rownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.

Wypożyczalnia działa w ramach projek-
tu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz 
społeczności lokalnej”, którego liderem 
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach, a partnerem Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzenty-
nie. Wypożyczalnia jest czynna od ponie-
działku do piątku w godzinach 10.00-13.00 
i dysponuje takim sprzętem jak:
●  balkoniki – 2 szt.,
●  czterokołowe balkoniki do chodzenia – 2 

szt.,
●  łóżko rehabilitacyjne z materacem prze-

ciwodleżynowym – 1 szt.,
●  wózek inwalidzki – 2 szt.,
●  kule ortopedyczne – 2 szt.

– Stale staramy się pomagać Mieszkań-
com naszej Gminy zwłaszcza tym, którzy tej 
pomocy potrzebują najbardziej. Powstanie wy-
pożyczalni ze sprzętem rehabilitacyjnym jest 
bardzo ważne, ponieważ ma na celu zmniej-
szać wszystkie ograniczenia, jakie są związane 
z niepełnosprawnością – powiedział Dariusz 
Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego już otwarta!

11 listopada 
to dla każdego 
z nas wyjątkowe 
święto. W tym roku 
obchodziliśmy 103 
rocznicę odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę. 
Upamiętnienie tego wydarze-

nia przypominającego 123 lata 
niewoli należy do naszego pa-
triotycznego obowiązku. Każdy 
z nas na swój sposób powinien 
obchodzić to święto. W cza-
sach, gdy bezpieczeństwo na-
rodowe nie jest już sprawą tak 
oczywistą jak przywykliśmy 
do tego, tym bardziej starajmy 
się wspominać te ważne chwile 
odzyskania niepodległości.

Tegoroczne uroczystości 
zostały rozpoczęte uroczy-
stą Mszą Świętą za Ojczyznę 
w której uczestniczył Burmistrz 
Dariusz Skiba, radni, sołtysi, 
harcerze działający przy Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury 
i Turystyki w Bodzentynie, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
Bodzentyn oraz mieszkańcy. 
Po Mszy Świętej w intencji Oj-
czyzny zostały złożone wiązan-

ki kwiatów na mogile nieznane-
go żołnierza.

W sali Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie dzięki pozy-
skanym funduszom unijnym 
mieszkańcy mogli wysłuchać 
wspaniałego koncertu smycz-
kowego zespołu Art Kwartet. 
Zespół składający się z zawo-
dowych muzyków będących 
absolwentami Akademii Mu-
zycznej im. Krzysztofa Pende-
reckiego w Krakowie. Zespół 
ten na co dzień bierze czynny 

udział w wydarzeniach kultu-
ralnych na terenie całego kraju 
oraz za granicą. Na co dzień 
muzycy zespołu są związani 
z Orkiestrą Filharmonii Święto-
krzyskiej w Kielcach. Na instru-
mentach grali: Renata Urbanek-
Fliśnik (skrzypce), Dominika 
Hosiawa-Owczarek (altówka), 
Tomasz Grzyb (wiolonczela), 
Jarosław Wdowik (kontrabas).

Wspaniały koncert prezen-
tujący utwory patriotyczne za-
chwycił zgromadzoną publicz-
ność. Oczywiście cały koncert 

zwieńczono zasłużonymi bra-
wami.

W drugiej części dnia mie-
liśmy możliwość uczestnicze-
nia w Marszu Niepodległości 
na Łysice. Inicjatywa ta organi-
zowana od kilku lat przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Świętej 
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej 
została bardzo serdecznie przy-
jęta przez licznie przybyłych 
uczestników jak i turystów spo-
tykanych na szlaku.

Również w tym dniu harcerze 
działający przy Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie jako najmłodsza 
cześć naszego społeczeństwa 
uczcili odzyskanie niepodległo-
ści biorąc udział w Pieszym Raj-
dzie Niepodległości z Bodzen-
tyna do Świętej Katarzyny. Tam 
zostały zapalone znicze przy 
zbiorowej mogile ofiar hitlerow-
skiego terroru.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Samorząd Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, Miejsko-Gmin-
ne Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Świętej Katarzyny 
i Doliny Wilkowskiej.

Marcin Sikorski

Święto Odzyskania Niepodległości 
na terenie Gminy Bodzentyn

https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3083-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-w-urzedzie-w-bodzentynie-juz-otwarta
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Srebrny medal Julii 
Kowalik – zawodniczki 
ULKS Guliwer 
na Mistrzostwach Polski 
Młodziczek 
w zapasach kobiet!!!
Zakończyły się Mistrzostwa 

Polski, które mieliśmy zaszczyt 
organizować w stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Do Hali 
Legionów w Kielcach przyjecha-
ły zawodniczki z 54 klubów spor-
towych z 13 województw, które 
miały szansę sprawdzić swoje 
sportowe umiejętności na tle 
przeciwniczek z całego kraju. 
Zapaśniczki w przedziale wieko-
wym od 12 do 14 lat startując w 10 
kategoriach wagowych wykazały 
się znakomitą formą, a rywaliza-
cja w sportowym duchu fair play 
była bardzo wyrównana. Nad 
prawidłowym przebiegiem walk 
czuwało 14 sędziów międzyna-
rodowych oraz związkowych. 
Julia Kowalik – zawodniczka 
ULKS Guliwer zaprezentowa-
ła znakomitą formę i sięgnęła 
po srebrny medal ulegając jedy-
nie w finałowym pojedynku Oli-
wii Deląg z MKZ Unii Racibórz. 
Polskie zapasy wspiera Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościo-
wych – Sponsor Tytularny PZZ, 
Oficjalny Sponsor Reprezentacji 
Polski w Zapasach.

Dziękujemy naszym partne-
rom i sponsorom za wsparcie 
organizacji tej jednej z najbar-
dziej prestiżowych imprez za-
paśniczych, a zawodniczkom 
gratulujemy wspaniałej formy 
i świetnych występów na kielec-
kich matach!!!

Trenerzy: 
Karol Kucharczyk

Zbigniew Płaczkowski
Robert Dobrodziej

Sukces Julii Kowalik – 
zawodniczki ULKS Guliwer

https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3081-sukces-julii-kowalik-zawodniczki-ulks-guliwer
https://www.bodzentyn.pl/aktualnosci/3081-sukces-julii-kowalik-zawodniczki-ulks-guliwer
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