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Wkrótce ruszy budowa
ścieżki rowerowej
Jedno z najpiękniejszych
miejsc w gminie Bodzentyn, czyli teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
będzie można przemierzyć
rowerem. Blisko czterokilometrowa trasa rowerowa
przebiegająca od granic
gminy przez Świętą Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza, prowadzić będzie przez teren
objęty najwyższą formą
ochrony przyrody.

14 sierpnia 2018 roku w Świętej Katarzynie, burmistrz Dariusz
Skiba na spotkaniu z Marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem
podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji.
– „Jesteśmy jedynym samorządem w Polsce, który realizuje inwestycje na terenie Parku
Narodowego. Gmina nie posiadała ani jednego metra kwadratowego gruntów. Pozyskała
je od wielu mieszkańców, właścicieli działek. Pozyskała je również za porozumieniem stron
od dyrekcji Parku Narodowego.
To był niezwykle trudny, mozolny
i skomplikowany proces związany z legislacją. Cieszę się,
że mamy już możliwość ogłoszenia przetargu na tę inwestycję” – mówił Dariusz Skiba. Dodatkowo burmistrz podziękował
marszałkowi oraz dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
za bardzo dobrą współpracę.
Realizacja tej ścieżki pozwoli
na włączenie jej do już istniejącej – biegnącej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 752, która przebiega przez Świętą Katarzynę.
W efekcie rowerzyści będą mogli
jechać z Krajna od granicy gminy

W numerze
Wielkie
podsumowanie
czterech lat
działalności Burmistrza
Dariusza Skiby

n Czytaj, str. 6-24

Podsumowanie
spotkań sołeckich
przez Świętą Katarzynę, Podgórze aż do Bodzentyna. Całość
będzie stanowiła uzupełnienie
Małej Pętli Świętokrzyskiej. Warto podkreślić, że szlak pieszo-rowerowy w ramach tego projektu
zlokalizowany będzie na terenie
objętym najwyższą formą ochrony przyrody. W Świętej Katarzynie powstaną utwardzone miejsca parkingowe (dostosowane
dla osób niepełnosprawnych),
toalety, punkt informacji turystycznej, oświetlenie, elementy
małej architektury (wiata z ławkami, stoły, stojaki dla rowerów,
kosze), oraz tablice edukacyjno-informacyjne o chronionych,
cennych przyrodniczo siedliskach i gatunkach.
– „Już niedługo będziemy
mogli dojechać do Bodzentyna
w bardzo komfortowych warunkach. Mam nadzieję, że w krótkim czasie uda się zrealizować
kolejny projekt. Dzięki dużej
otwartości zarządu Świętokrzyskiego Parku Narodowego pracujemy nad ideą leśnej ścieżki
na trasie od Świętej Katarzyny
w kierunku Nowej Słupi. Jestem
przekonany, że te inwestycje
zwiększą
atrakcyjność
Gór
Świętokrzyskich, wciąż zysku-

jących na popularności wśród
polskich i europejskich turystów”
– uzupełnia Adam Jarubas, Marszałek województwa.
Projekt ma na celu ochronę
i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków
obszaru Natura 2000 Łysogóry
poprzez kompleksowe ukierunkowanie ruchu turystycznego.
Zaś efektem będzie rozbudowa
istniejących i planowanych szlaków na terenie Gór Świętokrzyskich.
Dofinansowanie zawiera się
w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego
przyjaznego przyrodzie obszaru
Natura 2000 Łysogóry poprzez
budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt zostanie
dofinansowany w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych
przyrodniczo”.
Całkowita wartość inwestycji
wynosi 3 123 187 zł. Kwota dofinansowania z RPOWŚ to 85%,
natomiast 15%kwoty całkowitej
jest wkładem własnym gminy.
/EŚ/

W sierpniu 2018 roku
rozpoczął się kolejny cykl
spotkań władz samorządowych z mieszkańcami Miasta
i Gminy Bodzentyn.
n Czytaj, str. 3

Wyremontowane
szkoły gotowe do zajęć

W nowym roku szkolnym
uczniowie wrócili do zmodernizowanych placówek z nowym doposażeniem.
n Czytaj str. 5

2

ROK X NR 8-9 (73-74)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Drogi gminne zyskują nową
nawierzchnię
Zakończono przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Wilków w kierunku
Krajna Zagórze. Dotychczasowa droga, która nie
spełniała swojej funkcji
posiada obecnie łączną
długość 582,20 m.b. i szerokość 5 m.

Nowo
powstała
droga
ma bezpieczne pobocza i zjazdy. Wyremontowany został również przepust przy drodze
gminnej i powiatowej, a także
wybudowano rów ziemny otwarty oraz kryty, a dno i skarpa
rowu zostały wzmocnione płytami ażurowymi.
-Bardzo
się
cieszę,
że po wielu staraniach oraz
pracy nad regulacją działki
gminnej pod tę drogę, wykonaniu dokumentacji projektowej
na budowę oraz przygotowaniem wniosku na dofinansowanie udało nam się doprowadzić
do pozyskania środków rządowych, jak również wyłonić
w drodze przetargu wykonaw-

cę, oraz zrealizować zamierzone działanie – mówi Burmistrz
Dariusz Skiba.
-W tak pięknej okolicy, gdzie
powstała droga znajdują się
atrakcyjne tereny pod zabudowę jednorodzinną, myślę że teraz najprawdopodobniej wiele
osób zdecyduje się na wybudowanie domu właśnie w tym miej-

scu – mówi sekretarz Wojciech
Furmanek.
- Warunkiem połączenia Wilkowa z Krajnem jest wykonanie przez Gminę Górno odcinka drogi gminnej w granicach
administracyjnych tejże gminy. – twierdzi Wojciech Kózka,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie.

Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019.
Koszt gruntownej modernizacji wyniósł 682 362, 28 zł brutto
w tym dotacje z Urzędu Wojewódzkiego 321 387,00 zł brutto.
/BR/

Dlaczego droga Wilków – Krajno Zagórze
jest niedokończona?
W związku z przebudową
drogi gminnej w miejscowości Wilków łączącej Krajno
z Wilkowem wystąpiły kontrowersje pomiędzy gminami Bodzentyn i Górno.
Pomysł
utworzenia
drogi
od
Krajna
Zagórze
do Wilkowa powstał już w kwietniu 2015 r. Aż do września 2017 r.
Gmina Bodzentyn przygotowywała niezbędną dokumentację
pozostając w gmina Górno
w kontakcie. Pismem skierowanym do Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie z dnia 18 lutego
2016 roku, Gmina Górno podtrzymała deklarację z kwietnia 2015 r.
dotyczącej wspólnej realizacji tej
inwestycji w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata

2016‒2019. Z kolei w marcu
2016 r. Gmina Bodzentyna przekazała pismo do Wójta Gminy
Górno z deklaracją podtrzymania realizacji przebudowy drogi
na odcinku Krajno Zagórze – Wilków oraz informacją o zakończeniu procesu komunalizacji nieruchomości w sołectwie Wilków.
Na początku września w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami gmin i powiatów w sprawie
naborów wniosków do wspomnianego programu. Gmina Górno potwierdziła, iż będzie składać wniosek na swój odcinek drogi gminnej
w celu połączenia Krajna z Wilkowem oraz wniosek na przebudowę dróg na osiedlu.
Zarówno Gmina Bodzentyn
jak Gmina Górno w ramach programu złożyły po dwa wniosku.

Pod koniec września do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiło pismo od Gminy
Bodzentyn wskazujące jako zadanie priorytetowe do dofinansowania w 2018 r przebudowę
drogi gminnej w Wilkowie.
Wojciech
Kózka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie: „Czy
Gmina Górno w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016‒2019 ubiegała się
o dofinansowanie inwestycje pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr
000878T Krajno Parcele-Krajno
Pogorzele – Wilków w miejscowości Krajno Zagórze”? w roku
2016? Jakie były przyczyny od-

rzucenia wniosku dot. w/w drogi
dla naboru w 2017 r.? ”
Wojewoda Świętokrzyski potwierdziła złożenie wniosków
przez Gminę Górną, jak również
w piśmie napisano, iż wnioski te
zostały odrzucone przez Komisję z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
Burmistrz Bodzentyna, uważa że droga z Krajna Zagórza
do Wilkowa jest ważnym odcinkiem, bowiem połączy dwie
atrakcje turystyczne, Park Miniatur z zalewem w Wilkowie. –
Gmina Bodzentyn z Gminą Górno podjęła starania i współpracę
w przygotowaniu dokumentacji
na te dwa odcinki. Osobiście kibicuję Gminie Górno, by udało
się wykonać ten odcinek drogi –
komentuje Dariusz Skiba.
Oprac. /M.Ch/
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Spotkania sołeckie z Burmistrzem
W sierpniu 2018 roku
rozpoczął się kolejny cykl
spotkań władz samorządowych z mieszkańcami
Miasta i Gminy Bodzentyn. Oprócz Burmistrza,
uczestniczyli w nich przedstawiciele Urzędu Miasta
i Gminy, Radni, a także
Sołtysi oraz zgromadzeni
mieszkańcy.
Na spotkaniach, nie tylko omawiano inwestycje zrealizowane
w 2018 roku, ale skupiono się
przede wszystkim na uchwaleniu
funduszu sołeckiego na rok 2019.
Przedstawiono także plany
inwestycyjne na obecny rok
kalendarzowy. Najważniejszym
punktem spotkań było omawianie bieżących spraw sołectw,
a na zgłoszone przez mieszkańców zapytania oraz wnioski,
Burmistrz udzielał odpowiedzi bezpośrednio na zebraniu.
Wnioski wymagające dodatkowego rozpoznania zostały
zaprotokołowane i przekazane
do realizacji. Będą one analizowane i wykonane w ramach
aktualnych możliwości merytorycznych i finansowych.

Kolejna droga
wyremontowana

Zakończono prace związane
z przebudową drogi gminnej –
łącznika między miejscowościami Hucisko-Kapkazy.
Stan przedmiotowej drogi
gminnej był zły i stanowił trudności z dojazdem. Przebudowa
drogi umożliwiła lepszy dostęp
do pól. Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego wraz
z zagęszczeniem. Całkowita
wartość zadania wynosi 26 199,
00 zł i pochodzi z funduszu sołeckiego.
/BR/

Wśród spraw, które w opinii
zgromadzonych mieszkańców
większości miejscowości Gminy Bodzentyn stanowią kwestię priorytetową, na pierwszy
plan bezsprzecznie wysuwają
się: poprawa stanu nawierzchni
dróg gminnych oraz ich właściwe oznakowanie a także uzupełnienie oświetlenia ulicznego
oraz poprawa jakości wody
dostarczanej do gospodarstw
domowych. Należy podkreślić,
iż spotkania mają na celu nie
tylko omówienie inwestycji, ale
przede wszystkim zaangażowanie wszystkich obywateli danego sołectwa do wspólnego

działania oraz wyrażenia swojej
opinii. W dużej mierze sprzyjają ich aktywności, a aktywność
mieszkańców to ważny czynnik
rozwoju lokalnego.
Inwestowanie w infrastrukturę drogową i techniczną służy przede wszystkim poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa, a także znacząco poprawia warunki
życia mieszkańców, szczególnie w porze nocnej.
Nadmieńmy, iż w latach
2015‒2018 odbyło się około
200 cyklicznych spotkań dwa
razy w roku w sołectwach oraz
w mieście Bodzentyn.
/DZ/
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Pozytywna
opinia
z wykonania
budżetu gminy
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 21 września 2018
roku, podjęła uchwałę w sprawie
opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za I półrocze 2018 roku.
W uchwale nr 129/2018 czytamy, iż IV Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach „postanawia wydać
pozytywną opinię o informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku”. W uzasadnieniu czytamy: „Zobowiązana Gminy według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2018
r., zgodnie ze sprawozdaniem
Rb-Z wynoszą ogółem 18 541
929,87 zł i są to kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie
17 484 000 zł oraz kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie
1 057 929,87. (...) Z wieloletniej
prognozy finansowej wynika, że
spłata zadłużenia planowana
w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z art. 243
ustawy o finansach publicznych.”

Nowe oświetlenie w Leśnej Starej Wsi
- inwestycja za blisko 180 tysięcy złotych
Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie
uliczne powstało przy drodze powiatowej w Leśnej
Starej Wsi. Inwestycję pokryto w całości ze środków
budżetu gminy Bodzentyn.
Nowe słupy, przewody
o łącznej długości prawie
1,3 km oraz lampy zostały
zamontowane na odcinku
do Kamiennej Góry.
W Leśnej – Starej Wsi na odcinku od szkoły podstawowej zostało zamontowanych w sumie
27 słupów, na których zainstalowano oprawy typu LED o mocy
38W.
Mieszkańcy długo czekali na oświetlenie. – „Od ośmiu
lat były podejmowane starania,
jeszcze gdy byłam sołtysem.
Wówczas gmina cały czas nie
miała funduszy. Dopiero za kadencji burmistrza Skiby, w 2016

roku w ramach funduszu sołeckiego powstała niezbędna, częściowa dokumentacja projektowa, która w zeszłym roku została
uzupełniona” – tłumaczy Radna
Katarzyna Sikora.
To już kolejna inwestycja poprawiająca infrastrukturę oświetleniową w gminie, ale nie ostatnia. Zapotrzebowanie na tego
typu inwestycje wciąż jest duże.
– „Oświetlenie uliczne jest niezwykle istotne nie tylko dla kom-

fortu mieszkańców, ale przede
wszystkim dla bezpieczeństwa
użytkowników dróg. Równie
ważny jest stan techniczny jezdni, dlatego w budżecie gminy
zabezpieczyliśmy kwotę 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem
na wsparcie finansowe powiatu
kieleckiego w remoncie oświetlonej już drogi. Obecnie czekamy
na ogłoszenie przetargu przez
Starostwo Powiatowe” – uzupełnia Dariusz Skiba.
/EŚ/

4

ROK X NR 8-9 (73-74)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

I etapu budowy wodociągu łączącego
Wzdół z Bodzentynem
W czwartek 23 sierpnia
2018 r. Burmistrz podpisał
umowę z wykonawcą na
budowę wodociągu o długości ponad kilometra
wzdłuż ulicy Zadworskiej
w Bodzentynie (droga prowadząca do stacji uzdatniania wody).
Docelowo budowa wodociągu połączy sieć wodociągową
Bodzentyna z ujęciem wody ze
Wzdołu, co w przyszłości pozwoli uniknąć długich przerw
w dostawie wody przy awarii
jednego z ujęć wody – komentuje burmistrz.

Wodociąg będzie przebiegał
wzdłuż ulicy Zadworskiej aż do połowy drogi powiatowej do Leśnej
-Starej Wsi (ponad 1 kilometr).

W przyszłym roku planowane jest
uzupełnienie wodociągu o około
500 metrów, aby ostatecznie połączyć ze sobą dwa ujęcia wody.

Po 5 tysięcy złotych dla trzech sołectw z naszej gminy
Trzy sołectwa z naszej
Gminy otrzymały po
5 tysięcy złotych w ramach
konkursu „Program dla
sołectw” zorganizowanego
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Na początku sierpnia na uroczystej gali Starostwo Powiatowe w Kielcach wręczało czeki
w wysokości 5 tysięcy złotych
dla 55 sołectw z powiatu kieleckiego, a w tym również dla
trzech sołectw z Gminy Bodzentyn: Dąbrowa Górna, Leśna – Stara Wieś i Wola Szczygiełkowa.
W podsumowaniu konkursu
uczestniczyli również Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn –
Dariusz Skiba wraz ze Skarbnikiem – Arturem Nadolnym.
Powiat kielecki obejmuje swoim zasięgiem aż 343 sołectwa,
a na realizację konkursu Starostwo Powiatowe przeznaczyło
kwotę 270 tys. złotych. Z każdej
gminy od dwóch do czterech
sołectw mogło otrzymać dofinansowanie. Wnioski przygotowane przez sołtysów przekazywane były za pośrednictwem
Gminy. Oceniane były pod
względem formalnym i merytorycznym przez specjalnie powołaną komisję, która ostatecznie
przyznała 55 sołectwom taką
samą kwotę dofinansowania – 5
tysięcy złotych.

– Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie wyposażenia wiaty,
która byłaby sercem sołectwa.
Do tego dołożymy pieniądze
z funduszu sołeckiego i mam
nadzieję, że już niebawem
mieszkańcy będą się cieszyć
z nowej przestrzeni – komentuje Joanna Skrzeczyna sołtys
Dąbrowy Górnej.
Dzięki pozyskanej dotacji sołectwo Leśna – Stara Wieś otrzyma akordeon dla członka Zespołu Pieśni i Tańca „Leśnianie”.
– Sołectwo Leśna dzięki realizacji funduszu sołeckiego
ma już plac zabaw, siłownię
zewnętrzną, nowe komputery
w szkole. Natomiast Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” posiada
przestarzały sprzęt muzyczny,
dlatego postanowiłam przeznaczyć te pieniążki na nowy akordeon – objaśnia Beata Babiarz
sołtys Leśnej -Starej Wsi.

Aneta Jarosińska sołtys Woli
Szczygiełkowej
postanowiła
się ubiegać o dofinansowanie
na wyposażenie placu zabaw
przy szkole podstawowej.
– Ogromnie dziękuję pani
Bożenie Wyglądacz za pomoc
przy pisaniu wniosku. Przyznaną dotację przeznaczymy na zakup jednego elementu wyposażenia. Będzie to coś w rodzaju
ścianki wspinaczkowej z linami.
Przyznane środki w wysokości 15 tys. zł zasilą ponad półmilionowy Fundusz Sołecki Gminy
Bodzentyn przeznaczony dla
wszystkich 23 sołectw. Dzięki
współpracy sołtysów i radnych
z samorządem miasta i gminy
realizowane są inwestycje będące odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców, dzięki czemu wygląd sołectw zmienia się z roku
na rok.
/EŚ/

Koszt inwestycji wyniesie
153 571,67 zł. Prace potrwają
do połowy października 2018 ro
ku.
/EŚ/

Wyremontowana
Szkoła w Woli
Szczygiełkowej
Wakacje to czas wypoczynku dla uczniów, ale dla dyrekcji
i personelu szkół to jedyna okazja do przeprowadzenia niezbędnych remontów w placówkach edukacyjnych.
W czasie wakacji w Szkole
Podstawowej w Woli Szczygiełkowej zostały przeprowadzone
gruntowne prace remontowokonserwacyjne. Szkoła zyskała:
podjazd dla osób niepełnosprawnych z drewna modrzewiowego
wraz z barierką, całość pomalowano środkiem ochronnym
przeciw pożarowi, wykonano
kanalizację deszczową, usunięto warstwę betonu wokół szkoły
wraz z wywozem, wyburzono
stare schody wejściowe i wykonano nowe, wykonano podbudowę wejścia głównego na teren
szkoły wraz z wyłożeniem kostką
brukową, wykonano podbudowę
pod opaskę wokół szkoły wraz
z wyłożeniem kostką brukową,
zakupiono i wymieniono drzwi
wejściowe do szkoły od strony
przedszkola, wykonano i zamontowano barierkę i furtkę wejściową, naprawiono pokrycie dachowe domku na placu zabaw,
wyczyszczono rynny dachowe.
Wartość prac remontowych
wyniosła 38 648,12 zł.
/BR/
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Wyremontowane szkoły gotowe do zajęć
W nowym roku szkolnym
uczniowie wrócili do zmodernizowanych placówek
z nowym doposażeniem.
Projekt zrealizowany został
w 3 placówkach szkolnych tj.
w Zespole Szkół we Wzdole
Rządowym oraz w Bodzentynie w budynku Gimnazjum przy
ul. Wolności i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy Rynku
Górnym. W szkołach tych zmodernizowano bloki sportowe tj.
pomalowano sale gimnastyczne,
korytarze, dokonano cyklinowania i lakierowania parkietu, wyremontowano szatnie, m.in. wymieniono stolarkę drzwiową, baterie
natryskowe i umywalkowe w łazienkach zaplecza sportowego.

Ponadto szkoły doposażone
zostały w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne m.in.
w komputery, monitory, projek-

Nowa wiata
w Dąbrowie Górnej
W sołectwie Dąbrowa
Górna na działce gminnej,
gdzie zlokalizowane jest
boisko oraz plac zabaw
została wybudowana drewniana wiata.
To dodatkowa atrakcja dla
mieszkańców wsi. W okresie
letnim będzie można tu organizować spotkania integracyjne
dla mieszkańców, festyny nawiązujące do dawnych tradycji,
gdyż na tym właśnie placu stała
dawniej remiza strażacka.
Obszerna zadaszona wiata
będzie w najbliższym czasie do-

posażona w drewniane ławy i stoły, których zakup zostanie zrealizowany z Programu dla sołectw
współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Z Funduszu Sołeckiego zostaną
też zakupione 2 urządzenia placu
zabaw tj. zjeżdżalnia i karuzela.
Na budową samej wiaty, która
kosztowała 18.327,00 zł, Gmina
Bodzentyn pozyskała dotację
w wysokości 9.998,03 zł w ramach konkursu „Odnowa Wsi
Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków Marszałka Województwa.
J. Gawlik

tory multimedialne, podłogi interaktywne, pomoce naukowe
do pracowni przedmiotowych,
sprzęt nagłaśniający, tablice

interaktywne, biurka, krzesła,
rolety, tablice, itp. W budynku
gimnazjum w Bodzentynie wyposażono też pracownię językową i wykonano sieć komputerową LAN.
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie
Gminy Bodzentyn” dofinansowany został z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020, działania 7.4
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.
Całkowita wartość projektu
zamknęła się kwotą 775.847,15
zł, w tym dofinansowanie unijne 581.885,36 zł (75% kosztów
kwalifikowanych).
/BR/

Blisko 40 tysięcy
dofinansowania
dla Gminy Bodzentyn

Gmina Bodzentyn uzyskała
dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach na realizację dwóch
zadań w ramach konkursu
„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” oraz na
przebudowę drogi.
Na spotkaniu w Chęcinach
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz ze
skarbnikiem Arturem Nadolnym
podpisali trzy umowy na łączną kwotę dofinansowania 38
018,03 złotych.
W ramach uzyskanych dotacji
z konkursu wybudowano wiatę
w sołectwie Dąbrowa Górna.
Wartość dofinansowania wynosi

9 998,03 zł co stanowi 54,55%
kosztów. Całkowity koszt zadania to 18 327,00 złotych.
Druga dotacja pozwoli zrealizować zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Leśnianie” który działa przy stowarzyszeniu
Gospodyń Wiejskich w Leśnej –
Starej Wsi. Wartość uzyskanego dofinansowania to 4 020,00
zł, natomiast wartość całego zadania wynosi 7 933,50 złotych.
Przyznana dotacja to 50,29 %
kosztów kwalifikowanych.
Trzecia dotacja w wysokości
24 000,00 zł została przyznana
na przebudowę drogi dojazdowej o długości 400 m do gruntów rolnych położonych w obrębie Psary Kąty.
/EŚ/

Cztery lata po wyborach

2014-2018

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariuszem Skibą
Dobiegająca końca kadencja była czasem trudnych
wyzwań dla całego samorządu gminnego.
Czy była ona udana
i owocna to pozostawiam
do Państwa oceny.
Z pewnością można rzec,
iż zrealizowano wiele
przedsięwzięć, które w znaczący sposób wpłynęły
na poprawę infrastruktury
drogowej, bezpieczeństwo,
jak również podniesienie
standardów opieki zdrowotnej, szkolnictwa i ogólny rozwój naszej gminy.

Głos z Bodzentyna: – Panie Burmistrzu, cztery lata temu
składał Pan przedwyborcze
obietnice. Przychodzi ten moment w życiu każdego samorządowca, gdy należy rozliczyć się
z nich przed mieszkańcami, którzy obdarzyli Pana zaufaniem
oddając swój głos. Zacznijmy
od usprawnienia funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej.
Co udało się do tej pory zrobić?
Burmistrz: – Najważniejsze
dla mnie w tym temacie było
uporanie się z głównym problemem jakim były wieczne kolejki
do lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej. Uważam, że udało
się ów problem rozwiązać dzięki
zatrudnieniu aż sześciu nowych
lekarzy: pediatrę, internistę –
diabetologa, internistę, lekarza
ogólnego – chirurga, internistę
– reumatologa oraz prywatnie kardiologa. Dzięki częstym

spotkaniom oraz przejrzystości
w działaniach moja współpraca zarówno z kierownikiem, jak
też z pracownikami ośrodka
zdrowia układa się pomyślnie.
Nadmienię również, iż bardzo
istotne jest prężne działanie
Społecznej Rady Samorządowej POZ.
GzB: – Kolejnym niezwykle
ważnym tematem jest oświata.
Jakie zostały podjęte działania,
aby jak najlepiej przygotować
nasze dzieci do dalszych etapów nauki?
Burmistrz: – Szkoły wyposażono w liczne, nowoczesne pomoce naukowe. Wyniki
z egzaminów polepszyły się
dzięki dodatkowym zajęciom
z różnych przedmiotów, a także
dzięki dobrej współpracy między rodzicami, nauczycielami,
dyrektorami szkół i władzami
samorządowymi. Wyremontowaliśmy dwie szkoły w ramach
termomodernizacji, a także bloki sportowe w trzech szkołach.
W sumie na działania związane
z oświatą pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej kwocie
ponad 3,5 miliona złotych, a realizujemy inwestycje o łącznej
wartości ponad 4,6 miliona złotych.
GzB: – Zobowiązał się Pan,
aby wyremontować ulice i lokalne drogi...
Burmistrz: – Tak. Cieszę się
bardzo, iż w tej kadencji udało nam się zrealizować ponad
10,5 kilometra asfaltowych dróg
na terenie gminy. Całkowita
wartość wszystkich inwestycji
drogowych w tej kadencji wyniosła ponad 5,1 miliona złotych,
z czego z budżetu gminnego
wydano ponad 3,3 miliona złotych. Resztę funduszy pozyskano z dofinansowań z PROW,
Urzędu Marszałkowskiego oraz
budżetu państwa. Łączna kwota dofinasowań to blisko 1,8

miliona złotych. W sumie udało
się zrealizować aż 28 odcinków
dróg asfaltowych oraz utwardzić kruszywem 16 odcinków
dróg. Dodatkowo wspieramy
inwestycje dróg powiatowych
przeznaczając lub zabezpieczając na ten cel środki finansowe
w wysokości ponad 1,5 miliona
złotych. Warto zaznaczyć, iż
na zadania ze strony Starostwa,
środki gminy stanowią połowę
całkowitej wartości inwestycji. Niezwykle ważna jest też
w końcu obecnie realizowania
po długich lata przebudowa
dróg wojewódzkich na odcinku
Podgórze – Bodzentyn – Dąbrowa wraz z budową małego ronda w Bodzentynie.
GzB: – A co z oświetleniem
ulicznym?
Burmistrz: – Obecnie gmina
jest już w posiadaniu dokumentacji projektowej na 17-stu odcinkach o łącznej długości 9,7
kilometra wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, z czego
w trakcie wykonywania jest
oświetlenie w Orzechówce,
a oświetlenie na odcinku Leśna
Stara Wieś – Kamienna Góra
zostało już oddane do użytku.
Dodatkowo w opracowaniu
są projekty dla 9-ciu odcinków
w siedmiu miejscowościach
o łącznej długości blisko 4,5 kilometrów.
GzB: – Cztery lata temu
mówił Pan, iż „Nie może być
tak, że w XXI w naszej gminie
są miejscowości, do których nie
da się dojechać po większym
deszczu, nie mówiąc już o tym,
że brakuje oświetlenia ulicznego czy kanalizacji”. Temat
inwestycji drogowych i oświetlenia już poruszyliśmy. Wiemy też, że Gmina Bodzentyn
otrzymała prawie 40 milionów
złotych m.in. na budowę 55 kilometrów kanalizacji w 16 miejscowościach,
wybudowanie

6-kilometrowej sieci wodociągowej, czy rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie. Ponad 21 milionów stanowi wkład własny
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Dlaczego zdecydował
się Pan poręczyć pożyczkę zaciągniętą przez PUK o łącznej
kwocie (razem z odsetkami)
ponad 26 mln zł?
Burmistrz: – Poręczenie
przez Gminę pożyczki zaciągniętej przez PUK było niezbędne dla pozyskania środków
z Unii Europejskiej. Taki warunek został postawiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Bez spełnienia
tego warunku stracilibyśmy 40
mln dotacji. Warto podkreślić,
że Gmina ze swoim budżetem
oraz zasobami organizacyjnymi
nie byłaby w stanie zrealizować
projektu za ponad 80 mln zł, dlatego utworzenie PUK było niezbędne do pozyskania 40 mln
środków unijnych.
GzB: – Czy w zakresie kanalizacji udało się zrobić coś więcej?
Burmistrz: – Oczywiście. Wykonaliśmy kilka odcinków sieci
wodociągowej w Wilkowie, Orzechówce i w Bodzentynie – na jedynym odcinku, który nie został
skanalizowany – od ul. Kieleckiej
do ul. Szermentowskiego. Dodatkowo pozyskaliśmy ponad 4,1
miliona złotych dofinansowania
na „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Święta Katarzyna – rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków” oraz kończymy dokumentację projektową na przysiółek
Wzorki w Świętej Katarzynie.
GzB: – Gmina Bodzentyn pozyskała dofinansowania na ponad 68,3 miliona złotych na realizację różnorodnych działań.
Wartość całkowita wszystkich
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realizowanych projektów to ponad 118,5 miliona złotych. Jak
udało się tego dokonać? Z realizacji których projektów jest Pan
najbardziej zadowolony?
Burmistrz: – Ciężką, wytężoną pracą urzędników pozyskaliśmy fundusze. Dzięki
temu w końcu przestajemy
odstawać od innych gmin nie
tylko pod względem inwestycji
drogowych. Doposażone zostały ośrodki zdrowia w niezbędny sprzęt medyczny, a także
wsparciem objęte zostały szkoły, które doposażono w liczne
pomoce naukowe oraz sprzęt
multimedialny, a także odnowiono bloki sportowe w trzech
szkołach. Kolejny ważny projekt
to termomodernizacja, którą objęto aż siedem budynków. Nie
ukrywajmy, iż stan techniczny
niektórych z nich był fatalny.
W ramach deklarowanego przeze mnie rozwoju turystycznego
pozyskaliśmy dofinansowania
na rewitalizację miasta, utworzenie „szlaku benedyktyńskiego” oraz ścieżek rowerowych.
Cieszę się również z adaptacji
części budynku OSP na potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, a także utworzenia
świetlic socjoterapeutycznych.
Każde pozyskane dofinansowanie to nasz sukces i z każdych
projektów, zarówno tych mniejszych jak i tych większych jestem zadowolony.
GzB: – Panie Burmistrzu,
czy na przestrzeni ostatnich
czterech lat, udało się poprawić współpracę z Urzędem
Marszałkowskim, Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym
i Świętokrzyskim Parkiem Narodowym?
Burmistrz: – Oczywiście,
że tak. Dzięki poprawie współpracy z tymi instytucjami możliwy jest większy rozwój naszej
gminy. Zaczynając od bieżącego utrzymania filii, np. wydziału
komunikacji Starostwa Powiatowego, czy Lokalnego Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy,
idąc dalej przez remonty dróg
powiatowych,
wojewódzkich,
a skończywszy na pozyskanych dofinansowaniach z RPO
i PROW (red: RPO – Regiony
Program Operacyjny, PROW
– Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich). Dzięki użyczeniu
gruntów ze strony Świętokrzyskiego Parku Narodowego re-

alizujemy projekt rewitalizacji
miasta Bodzentyn oraz ścieżki
rowerowej. Nie ma rzeczy niemożliwych, a razem, wspólnie
możemy jeszcze więcej osiągnąć.
GzB: A jakie podjął Pan działania, aby pomóc osobom prowadzącym działalność gospodarczą i bezrobotnym?
– Przede wszystkim od czterech lat nie zwiększyliśmy podatków, a dzięki obniżeniu podatku od środków transportu
w 2015 roku w naszej gminie
nastąpił wzrost rejestrowanych
pojazdów przez przedsiębiorstwa aż o 686, co skutkowało
znacznym wpływem środków
finansowych do budżetu gminy.
Ponadto realizujemy studium
uwarunkowań przestrzennych
co jest wstępem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o aktywizację zawodową
mieszkańców, ściśle współpracowaliśmy z Powiatowym
Urzędu Pracy w Kielcach oraz
Lokalnym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym w Bodzentynie. Liczba bezrobotnych
w ciągu ostatnich czterech lat
zmniejszyła się o prawie 300
osób. Na stronie nternetowej
gminy informowaliśmy o możliwościach bezpłatnych kursów, a nawet zamieszczaliśmy
ogłoszenia o pracę. Dodatkowo przyjmowaliśmy do Urzędu
osoby zatrudnione w ramach
prac interwencyjnych, robót publicznych i staży.
GzB: – W poniedziałki spotyka się Pan z mieszkańcami,
którzy przychodzą do urzędu
z różnymi sprawami. Dwa razy
w roku odwiedza Pan każde sołectwo: na wiosnę, aby omówić
budżet gminy oraz na jesień,
aby omówić fundusze sołeckie.
Dlaczego kontakt z mieszkańcami jest dla Pana bardzo ważny?
Burmistrz:
–
Osobiście
uważam, że zapewnienie równego traktowania wszystkim
mieszkańcom gminy dla burmistrza powinno być bardzo
ważne. Stąd też niezwykle sobie cenię bezpośrednie spotkania z Wami, drodzy Mieszkańcy, zarówno w urzędzie jak
i w sołectwach. Dzięki tym spotkaniom mogę być bliżej tego,
co się dzieje w danym miejscu.
Wspólnie ustalmy środki przeznaczone na realizację zadań

w poszczególnych sołectwach.
Realizacja funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego ukazuje, że nie wyróżniam
żadnej miejscowości. Realizujemy to, czego Wy chcecie
mając do dyspozycji określoną
kwotę. Wspieramy również stowarzyszenia i kluby sportowe
działające na rzecz swoich społeczności lokalnych. Nie wyróżniamy nikogo, a procedury
są jawne i zgodne z prawem.
Aby mieszkańcy mogli być
na bieżąco z tym co się dzieje
w naszej gminie uruchomiliśmy
aplikację telefoniczną „Blisko”
oraz sms’owe powiadamiania.
Jest to dowód jak bardzo zależy nam na dobrej informacji
i komunikacji z naszymi mieszkańcami. Również uruchomiony został System Zgłaszania
Obywatelskich Potrzeb, dzięki
któremu mieszkańcy mogą informować pracowników urzędu
na przykład o jakichś usterkach.
GzB: – Jak Pan ocenia swoją
kadencję?
Burmistrz: – Wiem, że dołożyłem wszelkich starań realizując obietnice złożone Państwu
przed czterema laty. Jeśli chodzi o ocenę mojej kadencji,
to zostawiam ją Wam, Szanowni Mieszkańcy. Ja ze swojej
strony serdecznie Wam dziękuję za konstruktywne uwagi, krytykę oraz wyrozumiałość. Dziękuję również Radnym, Sołtysom
oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn za zaangażowanie
i codzienny wkład w rozwój Naszej Gminy. Dziękuję.
GzB: Panie Burmistrzu, już
na zakończenie. Co było dla
Pana najtrudniejsze w czasie
sprawowania kadencji?
Burmistrz: – Najtrudniejsza była dla mnie sytuacja
kiedy mój poprzednik złożył
pisma do Komisarza Wyborczego i Wojewody w sprawie
bezprawnego funkcjonowania
mojej osoby na stanowisku burmistrza. To było ciężkie przeżycie dla mnie, gdyż Komisarz
Wyborczy wygasił mój mandat
i musiałem udowadniać społeczeństwu i mediom, że jestem
wybrany zgodnie z przepisami prawa, a moja zawieszona
praca w Świętokrzyskim Parku Narodowym jest w postaci
bezpłatnego urlopu. Musiałem
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udowodnić ten fakt z pomocą
prawników, żeby oczyścić się
z zarzutów jakie postawił mi poprzednik. Również trudne było
dla mnie powstanie w gminie
związków zawodowych, które
zamiast pomagać pracownikom,
wręcz utrudniały nam pracę, zasypując nas lawinowo pismami,
które zakłócały nasz porządek
organizacyjny. Trudną również
rzeczą był fakt, że nie udało się
przekonać wszystkich do zasadności naszych decyzji podjętych podczas pracy w samorządzie. Nie wszyscy rozumieją
jaka jest idea pracy samorządu
i mechanizmu finansowania
inwestycji. Jest mi niezwykle
przykro, że nie udało mi się
tych osób przekonać, aby iść
w tym samym, dobrym kierunku. Podjęte działania mają służyć wszystkim mieszkańcom,
a nie mnie prywatnie. Trudne
było również, że dwóch radnych oponowało i nie zgadzało
się na nasze decyzje, uchwały,
zaskarżając do różnych instytucji. Nasze argumenty były bardziej wiarygodne niż argumenty tak zwanej „opozycji”, która
cały czas przez cztery lata próbowała deprecjonować naszą
pracę i osiągnięcia, podważając wszystko. Natomiast mimo
wszelkich trudności poradziliśmy sobie. Inwestycje służące
mieszkańcom były, są i będą
realizowane.
GzB: – A czy były jakieś momenty, które wspomina Pan najmilej?
Burmistrz: – Zdobywanie
nowych doświadczeń i podejmowanie wyzwań. Jednak najważniejsza dla mnie była radość
ludzi, którym w jakiś sposób pomogły zrealizowane inwestycje
na terenie gminy Bodzentyn.
Wiele ciepłych słów i pozytywnych opinii słyszałem na temat
działań naszego samorządu
związanych z odbiorem dróg,
remontem szkół czy też ośrodków zdrowia. Cieszy mnie
właśnie to, że w oczach ludzi
widać zadowolenie. Największą nagrodą jest dla mnie, gdy
mieszkańcy potrafią docenić
naszą ciężką pracę. Jestem im
wdzięczny za ten obiektywizm.
GzB: – Dziękuję bardzo
za rozmowę.
Szanowni Państwo, zapraszamy teraz do zapoznania się
ze szczegółowym podsumowaniem kadencji 2014‒2018.
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Podsumowanie zadań z zakresu oświaty

Oświata to jedno z najważniejszych
zadań
własnych
Gminy Bodzentyn. Dobrze
zarządzane szkoły wyposażone w nowoczesne pomoce
naukowe i posiadające wykwalifikowaną kadrę nauczycielską są gwarancją właściwego przygotowania naszych
dzieci do dalszych etapów
nauki. Dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego uzyskiwane
przez uczniów z terenu Gminy
Bodzentyn w ostatnich dwóch
latach są efektem dobrej współpracy między rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół
i władzami samorządowymi.
Pozytywny wpływ na wyniki
egzaminów miały również dodatkowe zajęcia z przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych
i języka angielskiego realizowane w ramach projektów „Klucz
do lepszej edukacji – wsparcie
szkół podstawowych w Gminie
Bodzentyn” oraz „Gimnazjum
w Bodzentynie – szkoła z pasją”. Wyposażono również pracownie edukacyjne w liczne po-

moce dydaktyczne oraz sprzęt
teleinformatyczny. Wartość całkowita obu projektów to
1 111 709,05 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło: 999 934,05 zł
Od września tego roku w pięciu szkołach podstawowych ruszył
projekt
„Kompleksowy
rozwój szkół wiejskich z terenu
Gminy Bodzentyn”. Przez dwa
lata – w czasie realizacji projektu – infrastruktura edukacyjna
zostanie dostosowana do wyższych standardów, uczniowie
otrzymają wsparcie w postaci
dodatkowych zajęć, a nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
Wartość projektu: 831 663,75 zł,
z czego pozyskane dofinansowanie wynosi: 706 914,18 zł.
Kolejne wyposażenie pracowni oraz remont trzech bloków sportowych w szkołach
były możliwe dzięki realizacji
projektu „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej na terenie Gminy
Bodzentyn”. Wartość to 795
221,01, z czego środki unijne
to 596 415,76 złotych.
Wyposażono również pracownie edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach
we Wzdole i Świętej Katarzynie.
Całkowita wartość 48 708,80 zł,
z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37 069,27 zł.

Zakupiono sprzęt do pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej w Bodzentynie za łączną
wartość 30 744,35 zł (dofinansowanie WFOŚ 24 00,00 zł), pracownia matematyczno – przyrodniczej za kwotę 53 tys. zł
(rezerwa MEN).
Ważnym projektem, który również objął dwie szkoły
ze Wzdołu oraz z Psar Starej Wsi to termomodernizacja.
Wartość robót SP Wzdół to
1 171 300,00 zł (wartość dofinansowania: 759 727,89 zł) oraz
SP Psary to 620 030,00 zł (dofinansowanie: 402 686,22 zł).
Bardzo poważnym problemem z jakim musieliśmy się
uporać w latach 2015 – 2016
były zaległości w wypłacie
świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz w płatnościach
za olej opałowy, gaz, miał
i inne materiały niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania szkół. Od stycznia 2017
roku wszystkie zobowiązania
finansowe szkoły realizują terminowo.
Od
roku
szkolnego
2016/2017 wprowadzana jest
w całym kraju reforma oświaty likwidująca gimnazja i przywracająca ośmioletnie szkoły
podstawowe. W naszej gminie,
mimo wielu obaw i protestów
nauczycieli wdrażanie reformy
przebiega bez większych problemów.

Sześcioletnie szkoły podstawowe w Psarach, Woli Szczygiełkowej,
Św.
Katarzynie
i Wzdole zostały przekształcone w ośmioletnie, a w Bodzentynie dzieci z klas IV – VIII
od 1 września 2018 roku zostały przeniesione do budynku
gimnazjum przy ul. Wolności.
W budynku po wygaszanym
gimnazjum będą korzystały ze świetnie wyposażonych
sal lekcyjnych i bardzo dobrej
bazy sportowej (wyremontowany blok sportowy, orlik, siłownia). W szkole podstawowej
na Rynku pozostały klasy I – III
i przedszkole.
Wartość całkowita realizowanych
projektów
związanych z oświatą to 4 662
376,96 zł, z czego pozyskaliśmy
dofinansowanie o łącznej wartości: 3 579 747,37 zł. Wkład własny wspomnianych pierwszych
trzech projektów to wkład rzeczowy w postaci udostępnienie
sal lekcyjnych.
Mimo wielu osiągnięć ciągle
mamy poczucie, że to co robimy powinno przynieść jeszcze
lepsze efekty. System oświaty
musi odpowiadać na zmiany
zachodzące w świecie, korzystając z najlepszych wzorów
i porównując efekty, do których
sukcesywnie dążymy.

rametrami cieplnymi, wpływającymi znacznie na oszczędności
w zużyciu kosztownej energii.
Oprócz modernizacji zewnętrznej ośrodki przeszły tez
remont pomieszczeń wewnątrz
budynków. Było to możliwe
dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu pn.
Poprawa jakości świadczonych
usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn, którego wartość ogółem
wyniosła 683 751,46 zł zaś dofinansowanie 503 950,28 zł.
W ramach tego projektu zakupiono również konieczne oprogramowanie medyczne wraz
ze sprzętem informatycznym
oraz tak bardzo potrzebny, nowoczesny sprzęt medyczny.
SPZOZ w Bodzentynie jest
realizatorem Programu Szcze-

pienia profilaktycznego przeciw
grypie dla osób po 60 roku życia,
którego pomysłodawcą i fundatorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn. Jak wykazują badania, populacja osób powyżej
60 roku życia należy do grup,
w których zaleca się wykonywanie szczepień przeciwko grypie
z uwagi na wysokie ryzyko zachorowania i możliwość występowania powikłań chorobowych.
Znajdująca się w ośrodku
zdrowia w Bodzentynie pracownia fizjoterapii dzięki „Budżetowi
Obywatelskiemu na rok 2018”
zyskała nowoczesny sprzęt
do rehabilitacji o łącznej wartości 85 tys. zł, który wkrótce zacznie służyć pacjentom SPZOZ.
Jarosław Dziedziński
Kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bodzentynie

Andrzej Jarosiński
Z-ca burmistrza

Dobre zmiany w Ośrodkach Zdrowia

Od zeszłego roku można zauważyć szereg pozytywnych
zmian w funkcjonowaniu Ośrodków Zdrowia w naszej gminie.
Zauważalne zmiany zaczęły się
od września 2017 roku. Wtedy
to zmieniono statut ówczesnego
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz
strukturę organizacyjną. Dzisiejszy Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zmienił się nie do poznania. Przede wszystkim uporał

się z głównym problemem jakim
były kolejki do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym
tego powodem był brak lekarzy.
Dzisiaj w każdym z ośrodków
zdrowia pracuje dostateczna
ilość lekarzy, którzy świadczą
usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Aby to osiągnąć trzeba było
wykonać tytaniczną pracę w celu
pozyskania odpowiedniej liczby
lekarzy. Był to proces długotrwały
zważywszy zwłaszcza na sytuację w krajowej służbie zdrowia
dotyczącą braku dostatecznej
liczby lekarzy.
Kolejną dobrą zmianą jest
przeprowadzenie
gruntownej
modernizacji wszystkich trzech
ośrodków zdrowia. Wszystkie
budynki przy udziale gminy zostały poddane głębokiej termomodernizacji. Zmienił się ich
wygląd zewnętrzny wraz z pa-
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Informacja/sprawozdanie z działań PUK Bodzentyn sp. z o.o.

ROK – 2016
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
zostało zawiązane aktem notarialnym w dniu 24.03.2016 r.
na czas nieokreślony. W dniu
23.05.2016. zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619019.
Siedzibą Spółki jest Bodzentyn
(26‒010), ul. Kielecka 83. Kapitał zakładowy Spółki na dzień
31.12.2016 r. wynosił 14 470
000,00 zł. Właścicielem Spółki
w 100% jest Gmina Bodzentyn.
Burmistrz, jako organ wykonawczy Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.
DZIAŁANIA
Od momentu zawiązania
Spółki do chwili wyposażenia
jej w niezbędny majątek, który
umożliwił rozpoczęcie działalności operacyjnej, działania
skupione były m.in. na:
1. Działaniach organizacyjnych Spółki, w ramach których m.in.:
a) Podjęta została decyzję
o zleceniu i zleconona zewnątrz
usługi finansowo – księgowe
i kadrowo – płacowe Spółki.
b) Zlecone zostało przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania Spółki, m.in.:
regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
c) Prowadzone były rozmowy
z Kierownictwem Banku Spółdzielczego nt. indywidualnych
kont Bankowych.
d) Prowadzone były rozmowy
z firmą Fortes, obsługującą program do rozliczeń wody i ścieków nt. wprowadzenia nowego
programu i przeniesienia danych.
e) Prowadzone były negocjacje w sprawie zmiany siedziby.
2. Działaniach wspierających
Wspólnika w zakresie sprawnego przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
przeznaczonego do realizacji

zadania własnego gminy związanego
z
zaopatrywaniem
mieszkańców Gminy Bodzentyn
w wodę oraz odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków.
3. Koordynacji działań mających na celu przygotowanie
wniosku aplikacyjnego
pt. „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w aglomeracji Bodzentyn” nr
NFOSiGW-DTW.51.141.2017
złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr POIiŚ.2.3/3/2016, o wnioskowanej
kwocie dofinansowania 39 932
224,37 zł.
ROK – 2017
Kapitał zakładowy Spółki
na dzień 31.12.2017 r. wynosił
14 520 600,00 zł.
DZIAŁANIA
1. Wykonanie pomocniczego
otworu głębinowego istniejącej
studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm.
Bodzentyn na działce o nr ewid
100/2. Nowa studnia jest studnią rezerwową, w razie awarii
głównej
2. Wykonanie odcinka sieci
wodociągowej o długości 375
mb od ul. Kieleckiej do ul. Szermentowskiego w Bodzentynie
(11.08)
3. Wykonanie odcinka sieci
wodociągowej o długości 500
mb w miejscowości Wilków.
4. Wykonanie odcinka sieci
wodociągowej o długości 100
mb w miejscowości Orzechówka.
5. W związku z nieosiągnięciem na Oczyszczalni ścieków w Bodzentynie wymaganych parametrów dla ścieków
oczyszczonych, co spowodowane zostało wieloletnimi zaniedbaniami, zaistniało realne
zagrożenie zamknięcia oczyszczalni i cofnięcia pozwolenia
wodnoprawnego, na wprowadzenie oczyszczonych ścieków
komunalnych z oczyszczalni
ścieków w Bodzentynie do ziemi – rowu melioracyjnego.
Aby temu zapobiec, w miesiącach kwiecień i maj zostały
wykonane prace modernizacyjne mające na celu przywrócenie
prawidłowej pracy oczyszczalni
polegające m.in. na wymianie
systemu napowietrzania ścieków w reaktorach (zainstalowano nowe dyfuzory drobnopęche-

rzykowe), wymianie dmuchaw,
wymianie instalacji do oddzielenia ścieków od osadu czynnego
(zamontowanie dekantenerów).
Ostatecznie na mocy Decyzji
Starosty kieleckiego pozwolenie
nie zostało cofnięte.
6. W dniu 13 listopada 2017 r.
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa
o dofinansowanie projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Aglomeracji
Bodzentyn”
OPIS PROJEKTU PN. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Aglomeracji
Bodzentyn”.
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie liczby osób
podłączonych do sieci zapewniającej ulepszone oczyszczanie ścieków komunalnych,
zapewniających podwyższone
usuwanie biogenów oraz ograniczenie niedoborów wody występujących na terenie aglomeracji Bodzentyn.
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy
przyłączą się do sieci w wyniku
realizacji projektu – 4018 RLM.
Podstawowymi celami realizacji inwestycji są również:
– poprawa stanu środowiska
naturalnego;
– poprawa warunków życia
mieszkańców miasta i gminy;
– rozwój turystyki oraz usług,
wzrost znaczenia miasta w regionie.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zakresu rzeczowego projektu. W ramach zaplanowanych działań
są:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn
w miejscowościach: Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza,
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Leśna – Stara
Wieś, Podkonarze, Kamienna
Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara Wieś,
Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary – Podłazy, o łącznej długości
55,11 km.

2. Rozbudowa i modernizacja
istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie.
3. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
na ujęciu wody w miejscowości
Wzdół.
4. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
na ujęciu wody w Bodzentynie
ul. Opatowska.
5. Budowa nowych i wymiana
istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości
6,05 km;
6. Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach
betonowych) na istniejącej sieci
wodociągowej – 5 szt.;
7. Montaż nowych hydrantów
przeciw pożarowych na sieci istniejącej – 886 szt.;
8. Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania,
przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS).
Finansowanie projektu:
• Całkowity koszt projektu wynosi: 78 832 886,31 zł. Na koszty projektu składają się koszty
kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT).
• W ramach projektu POIiŚ
z kwoty 78 832 886,31 zł. zostanie odzyskanych ok. 14 mln
VAT
• Koszty kwalifikowalne stanowią: 62 638 783,33 zł
• Wydatki kwalifikowane wynoszą: 46 979 087,50 zł (koszty
kwalifikowane
pomniejszenie
o zryczałtowaną 25 procentową
stawkę dochodów dla sektora
gospodarki wodnej)
• Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014‒2020: 39
932 224,37 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu:
95% wkładu własnego: 21
571 231,01 zł stanowią środki
pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach, przyznane
na podstawie umowy zawartej
25.10.2017 r.
5% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135
327,95 zł
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7. W dniu 29 grudnia
2017 r. ogłoszony został przetarg
nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji
Bodzentyn w ramach projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej w Aglomeracji
Bodzentyn”. – na zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyno
łącznej długości 55,11 km.
8. Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego
– Cogisoft do kompleksowej obsługi mieszkańców i Spółki.
9. Wymiana wyeksploatowanego złoża filtracyjnego na Ujęciu Wody ul. Suchedniowska
w celu poprawy jakości wody.
ROK – 2018
Kapitał zakładowy Spółki
na dzień 28.08.2016 r. wynosił
14 524 400,00 zł.
DZIAŁANIA
1. W dniu 5.04.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn zostały podpisane
z przedstawicielami Wykonawcy – Inżynierii Rzeszów SA, 3
umowy o łącznej wartości brutto 41 773 752 zł, na wszystkie
części zadania polegającego
na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2014‒2020.
2. W dniu 21.05.2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn została podpisana
z przedstawicielem Wykonawcy – VARIA TECH Sp. z o.o.,
umowa na kwotę brutto 25 625
820 zł, na zadanie polegające

na „Rozbudowie i modernizacji
istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach
projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej
w Aglomeracji Bodzentyn”.
3. W dniu 14. 08. 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych
Bodzentyn
Sp. z o.o. została podpisana
z przedstawicielem Wykonawcy – Zakład Obsługi Inwestycji
EKO INWEST Krystyna Wiorek, umowa na kwotę brutto
1 694 940,00 zł, na zadanie
„Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach
projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej
w Aglomeracji Bodzentyn”.
4. Naprawa Koparki. PUK
dysponuje tylko jedną koparką,
sprzęt był w bardzo złym stanie
technicznym, od wielu lata nie
naprawiany.
5. Projekt przełożenia wodociągu w Świętej Katarzynie.
Inwestycja niezbędna ze względów: na zły stan techniczny;
układ poprowadzenia sieci (sieć
ma charakter pajęczyny, przyłącze od przyłącza, różne małe
średnice skutkujące brakiem
możliwości zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody); bezpieczeństwa PPOŻ.
6. Wykonanie odcinka wodociągu o długości 620 mb w msc.
Wilków, dla mieszkańców którzy
byli podłączeni do kanalizacji
sanitarnej a nie byli podłączeni
do sieci wodociągowej.
7. Praca nad usunięciem
awarii pompy głębinowej oraz
filtrów na Ujęciu ul. Suchedniowska w Bodzentynie.
Informacja dodatkowa na temat problemów związanych z jakością wody, która dostarczana
jest z ujęcia wody na ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie

mieszkańcom Bodzentyna (ul.
Wolności, Suchedniowska i Żeromskiego), Psar, Wilkowa i Św.
Katarzyny.
Przyczyną
problemów
są wieloletnie zaniedbania inwestycyjne tj.:
1) Niewłaściwe wykonanie
studni na ulicy Suchedniowskiej
– Studnia została wykonana
w latach sześćdziesiątych, jako
studnia bosa to znaczy, że nie
ma zabezpieczenia przed zasysaniem razem ze strumieniem
wody cząstek piasku. Studnia
w chwili obecnej czerpie wodę
z głębokości ok. 40 m a nie
z pierwotnej głębokości 70 m,
gdyż niższe poziomy są zasypane i nie jest możliwe umieszczenie pompy na oczekiwanym
poziomie, a co za tym idzie nie
jest możliwy pobór wody z głębszych warstw, gdzie jakość
wody jest lepsza.
Ujęcie nie posiada studni
awaryjnej, stąd nie jest możliwe
jej wyłączenie na czas remontu do czasu wykonania nowej
studni lub stworzenia obiegu
zamkniętego w całym systemie
wodociągowym – takie inwestycje zostaną przeprowadzone
w 2019 r. Na obecnym etapie
rozpoczęte jest projektowanie
wodociągu „spinającego” sieć
wodociągową w msc. Hucisko
z msc. Psary Podłazy, inwestycja ma umożliwić pilny remont
studni.
2) Fatalny stan wodociągów
w gminie Bodzentyn, nieodpowiednie rury, nieodpowiednie
wykonawstwo, nieodpowiednie
warunki przyłączeniowe (przyłącze od przyłącza, zamiast
przyłącze od sieci) – to powoduje lawinowo rosnąca liczbę awarii. W roku 2018 liczba
awarii jest dwukrotnie większa
niż w roku poprzednim. Wodo-

ciągi wykonane są w 99% z rur
PVC, które ze względu na cechy materiału nie wiążą osadu
powstającego w rurociągu.
Osad w rurociągach powstaje
poprzez wytrącenie się cząstek
mineralnych z wody i osadza
się na powierzchni wewnętrznej
rur. W chwili ponownego puszczenia wody po usunięciu awarii
osad jest porywany przez strumień wody i wydostaje się przez
krany i hydranty, co mieszkańcy
widzą jako mętną wodę. Po każdej awarii sieć jest płukana, niestety nie jest możliwe ze względów technicznych przepłukanie
przyłączy, to każdy mieszkaniec
musi wykonać samodzielnie
u siebie w domu.
Spółka rozpoczęła stopniową
wymianą odcinków starej sieci.
3) Niewystarczająca wydajności filtrów na Stacji Uzdatniania Wody na ul. Suchedniowskiej na potrzeby dwukrotnego
wzrostu zużycia wody, z jakim
obecnie mamy do czynienia
„gorące lato-susza”.
W związku z niewystarczającą wydajnością filtrów woda kierowana do wodociągu jest mętna, gdyż zawiera piasek i pyły.
Program naprawczy sytemu
wodociągowego jest elementem projektu współfinasowanego ze środków Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko. Zdania związane
z gospodarką wodną są na etapie przetargów. Ponadto Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie kolejnych
niezbędnych inwestycji (w tym
wykonanie studni awaryjnych
na każdym ujęciu wody).
Marek Kitliński
Prezes Zarządu

Działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Miejsko-Gminne
Centrum
Kultury i Turystyki jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie naszej gminy.

Celem jego powołania jest promocja i rozwijanie twórczości
kulturalnej, turystycznej oraz
sportowej. Nasza jednostka
kultury istnieje od 2011 roku,
ja objąłem stanowisko dyrektora
od dnia 1 czerwca 2015 roku.
Po upływie ponad 3,5 roku działalności należy podsumować
nasze wspólne działania i osiągnięcia.
Aktualnie nasza oferta skierowana jest w zdecydowanej
mierze do mieszkańców jak

również turystów odwiedzających nasz region. Biorąc pod
uwagę możliwość sprawniejszego komunikowania się z mieszkańcami, MGCKiT w Bodzentynie założyło stronę internetową
i konto na Facebooku. Spełniają
one funkcję informacyjną i sprawozdawczą z organizowanej
działalności, szczególnie dla
dzieci i młodzieży ale również
dorosłych korzystających z tej
formy przekazu.
Ciągle rozszerzana od 2015

roku oferta ośrodka kultury wynika z naszej inicjatywy oraz potrzeb mieszkańców bezpośrednio przez nich zgłaszanych.
W celu umożliwienia rozwoju
muzycznego i wokalnego utworzone zostało wiele nowych
zajęć i warsztatów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Zajęcia
muzyczne obecnie organizowane w MGCKiT w Bodzentynie dają możliwość nauki gry
na gitarze, akordeonie, perkusji,
trąbce oraz pozostałych instru-
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mentach dętych. Istnieje również możliwość nauki śpiewu
solo oraz w zespole. W ciągu
roku można uczestniczyć również w zajęciach plastycznych
cieszących się bardzo dużym
zainteresowaniem. Zajęcia te
prowadzone są systematycznie
przez cały rok szkolny. W okresie wakacyjnym i w czasie ferii
zimowych organizujemy codzienne zajęcia dla najmłodszych w celu zapewnienia atrakcyjnej formy spędzania wolnego
czasu.
Działając na wielu polach
artystycznych
utworzyliśmy
Szkołę tańca „Zameczek” działającą od 2015 roku w naszej
jednostce. Obecnie na jej zajęcia uczęszczają młodzi adepci tańca w wieku od 4 do 18
lat. Grupa taneczna występuje
na konkursach i pokazach ciesząc się dużą popularnością
i licznym gronem fanów. Łącznie zespół liczy 28 osób oraz 2
trenerów prowadzących zajęcia
w trzech stylach: hip hop, breakdance oraz jazz.
Kolejnym obszarem naszej
działalności jest oferta skierowana do seniorów z naszej gminy. W roku 2017 r. w MGCKiT
odbyło się pierwsze spotkanie
Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatywa
ta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy naszego uniwersytetu
– obecnie jest to grono ponad
120 osób. Zróżnicowanie podejmowanych działań począwszy od wykładów o tematyce
regionalnej, prelekcji o tematyce medycznej, historycznej
czy wycieczek krajoznawczych
przyczynia się do stałego powiększania liczny członków Uniwersytetu.
Dużą grupą jaką skupia
MGCKiT są również harcerze,
których działalność została reaktywowana min. na mój wniosek. Dzięki zaangażowaniu się
druhów z naszej gminy na podstawie stosownego rozkazu zostały otwarte tzw. okresy próbne
dla: Gromady Zuchowej oraz
Drużyny Harcerskiej i Drużyny
Wędrowniczej działających przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
Obecnie również działają drużyny harcerskie na terenie naszej
gminy, min. w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie jak
również we Wzdole Rządowym.
Mając na uwadze wychowanie
w duchu harcerskim zuchów,

których gromadę obecnie ja prowadzę i harcerzy stale realizujemy program oparty na wychowaniu patriotycznym. Poprzez
pracę w braci harcerskiej staramy się prawidłowo kształtować
właściwe postawy i charakter
młodych skautów.
Działania MGCKiT skierowane są w dużej mierze na pozyskiwanie środków finansowych
w celu dofinansowania naszej
jednostki, jej rozbudowę i odpowiednie doposażenie oraz dalsze funkcjonowanie. Działania
te mają w szczególności odciążyć budżet Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn. Dzięki
wspólnym projektom z Urzędem
Miasta i Gminy pozyskane zostały środki na „Renowacje
obiektów zabytkowych wraz
z przebudową i wyposażeniem
obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze
gmin Gór Świętokrzyskich”.
W wyniku podpisania umowy
w naszej gminie zostaną wyremontowane pomieszczenia
OSP – obecnie częściowo nieużytkowane ze względu na ich
zły stan techniczny. Kwota dofinansowania wyniesie min. 1
200 000,00 zł, natomiast całkowita wartość realizacji zadania
przewiduje się na wartość około
2 700 000,00 zł. Wyremontowane pomieszczenia mają służyć
realizacji ciągle poszerzającej
się oferty Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie skierowanej
do wszystkich mieszkańców
naszej gminy. Budynek zostanie
gruntownie wyremontowany, dobudowane zostanie piętro, winda, toalety, nowa klatka schodowa a wszystkie pomieszczenia
zostaną dostosowane dla osób
niepełnosprawnych. Powodzeniem zwieńczone zostały również starania mające na celu zabezpieczenie i przystosowanie
do zwiedzania bodzentyńskiego
zamku. Pozwoli na to realizacja
projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej”, w ramach projektu
planowana jest m.in. rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie. Realizacja projektu
na terenie Bodzentyna to około
8 000 000 zł z dofinansowaniem
wielkości około 6 350 000 zł, taka
kwota funduszy europejskich została pozyskana na niemal zapomniany zabytek Bodzentyna
i Gminy Bodzentyn.
Wspieranie merytoryczne i organizacyjne stowarzyszeń przez
pracowników MGCKiT dało

w ostatnich trzech latach wymierne korzyści w postaci pozyskanych wraz z nimi dofinansowań
na działania z zakresu: kultury,
promocji, budowy i rozbudowy
infrastruktury kulturalnej, ochrony zabytków, uczczenia rocznicy
odzyskania niepodległości, itp.
Efektem wspomnianej współpracy są następujące projekty:
1) Budowa świetlicy wiejskiej
oraz jej wyposażenie w celu tworzenia nowego zaplecza kulturalnego w gminie Bodzentyn
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Miejska Góra” na rzecz rozwoju
Celin i Podgórza
- Kwota dofinansowania – 259
154,62 zł.
2) Wszechstronny Obywatel
LGD
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Strefa Wokół Łysej Góry”
- Kwota dofinansowania:
84 380,00 zł.
3) Zmodernizowana Strefa
kulturalna dla mieszkańców obszaru LGD „Wokół Łysej Góry”
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Strefa Wokół Łysej Góry”
- Kwota dofinansowania:
98 901,00 zł.
4) Letnia Akademia patrzenia
na świat cykl szkoleń i warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło”
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Strefa Wokół Łysej Góry”
- Kwota dofinansowania:
51 247,00 zł.
5) Prace konserwatorskie Figury Najświętszej Maryi Panny
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Miejska Góra” na rzecz rozwoju
Celin i Podgórza
- Kwota dofinansowania –
6 100,00 zł.
6) Wydawnictwa promocyjne
jako środek komunikacji z turystą
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Miejska Góra” na rzecz rozwoju
Celin i Podgórza
- Kwota dofinansowania –
6 250,00 zł – wniosek w trakcie
oceny
7) 100 lat wolności – 100 lat
tradycji
- Beneficjent: Stowarzyszenie
Rozwój Wsi i Edukacji Nasza
Szkoła w Psarach
- Kwota dofinansowania:
8 400,40
8) Integracja społeczności lokalnej przez organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych
- Beneficjent: Stowarzyszenie
Rozwój Wsi i Edukacji Nasza
Szkoła w Psarach
- Kwota dofinansowania:
8 965,00
9) Aktywni i bezpieczni
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- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Strefa Wokół Łysej Góry”
- Kwota dofinansowania:
14 572,50 zł – wniosek w trakcie
oceny
10) „Aktywne wakacje – cykl
warsztatów tanecznych oraz ceramicznych w Gminie Bodzentyn
- Beneficjent: Stowarzyszenie
„Strefa Wokół Łysej Góry”
- Kwota dofinansowania:
7 000,00 zł.
Nie sposób omówić całej działalności naszego ośrodka kultury, który realizuje również liczne
zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Przykładem tego był I Nocny
Bieg w Wilkowie organizowany przez naszych pracowników
w 2017 roku z dużym sukcesem
i powodzeniem. Tegoroczne zakończenie wakacji organizowane w Bodzentynie w wydaniu
sportowym również przyciągnęło
wielu amatorów sportu i zdrowego stylu życia. Cyklem wydarzeń
skierowanym do uczniów szkół
są spotkania pod nazwą „Polska
i świat turystycznie” – przedstawiający ciekawostki z całego
świata i Polski. Dzięki naszej
działalności uczniowie szkół
z naszej gminy mogli brać udział
w wyjazdach krajobrazowych,
sportowych i rekreacyjnych.
Mieszkańcy naszej gminy mogli
uczestniczyć w wielu nowych
wydarzeniach organizowanych
w celu promocji naszej kultury
oraz dziedzictwa historycznego.
Do wydarzeń tych należy zaliczyć: Przegląd Pieśni Patriotycznych, Świętokrzyskie Dni Miodu,
Bodzentyńskie Smaki Golonki,
Święto Tkactwa, rajdy rodzinne, prelekcje, pokazy filmowe,
plenery malarskie, wystąpienia
artystów oraz ciekawych osobowości.
Na zakończenie pragnę podziękować Panu Burmistrzowi,
Radzie Miasta i Gminy za dobrą
współpracę i stałe wspieranie
naszych działań. Dziękuję również wszystkim współpracownikom, bez których nie byłoby
możliwe wykonanie tak szerokiego zakresu działań ukierunkowanych na naszych mieszkańców.
Dziękuję również wszystkim
mieszkańcom za angażowanie
się w nasze wydarzenia i liczne wyrazy pochwały kilkuletniej
działalności.
Z poważaniem
Marcin Sikorski
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie
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Rynek Pracy w Mieście i Gminie Bodzentyn

Szanowni Państwo minęły
4 lata pod znakiem wytężonej
pracy w zakresie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Jest
mi niezmiernie miło, iż mogłam
współpracować z władzami Miasta i Gminy Bodzentyn, Panem
Burmistrzem Dariuszem Skibą oraz Radą Miasta i Gminy.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w każdym przypadku
Bodzentyńscy
samorządowcy wykazywali się realną troską i dużym zaangażowaniem
w sprawy związane z aktywizacją zawodową swoich mieszkańców.
Dziękuję za współpracę przy
tworzeniu Lokalnego Punktu

Informacyjno- Konsultacyjnego
w Bodzentynie. To placówka,
która służy bezrobotnym. Wasi
mieszkańcy chcący skorzystać
z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy nie muszą już jeździć
do Kielc, oszczędzają przy tym
czas i pieniądze. Zaplanowane
na początku działania przyniosły
zamierzone efekty, które mam
nadzieję urząd będzie mógł
wzbogacać o nowe zadania.
Wyrażam jednocześnie nadzieję na kontynuację naszej współpracy na rzecz rozwoju Miasta
i Gminy Bodzentyn i podniesienia rangi naszego regionu.
Nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia, która weszła w życie 27 maja 2014 r., wyposażyła
urzędy pracy w nowe narzędzia
wspierania bezrobotnych. Dzięki
specjalnym bonom dla młodych,
czy dotacjom dla przedsiębiorców, urząd pracy mógł jeszcze
skuteczniej pomagać osobom
bezrobotnym. Fakty i liczby mówią same za siebie w okresie
ostatnich 4 lat w Bodzentynie
liczba bezrobotnych zmniejszyła się z 966 na 673 osób bezro-

botnych. Tak duży spadek liczby
osób bezrobotnych jest efektem
wspólnie podjętych działań. Poniżej przedstawiam zestawienie
ilościowe instrumentów rynku pracy z których skorzystali
mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn.
Staramy się być otwarci na wyzwania i dokładamy
wszelkich starań, aby poprawić
warunki życia mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
wspólnie z samorządem Miasta
i Gminy Bodzentyn włączał się
w działania wykraczające poza
standardowe zadania urzędów
pracy. Przykładem takich działań
było uczestnictwo pracowników
urzędu w licznych imprezach
kulturalnych na terenie Miasta
i Gminy Bodzentyn z ofertą urzędu z którą mieszkańcy mogli się
zapoznać. Takie nieszablonowe
działania w mojej ocenie dają
dobre rezultaty bo zbliżają urząd
do ludzi, którzy często niewiedzą o różnego rodzaju formach
wsparcie jakie mogą otrzymać.
Realizowane w ostatnich
czterech latach projekty ak-

tywizujące bezrobotnych, poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy, wpłynęły na ożywienie
gospodarcze sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Bodzentynie. Przyczyniły się też
do podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększyły zdolność bezrobotnych
do znalezienia dobrej pracy.
Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej przyczyniły się do poprawy poziomu życia
mieszkańców.
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kolberga 4, 25‒620 Kielce
Tel.: (41) 367‒11‒00
Fax: (41) 367‒11‒99
e-mail: kiki@praca.gov.pl
Lokalny Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w Bodzentynie:
ul. Kielecka 83; 26‒010
Bodzentyn
tel.: (41) 311‒50‒61
e-mail:
justyna.w@kielce.
praca.gov.pl, katarzyna.s@kielce.praca.gov.pl, kamil.k@kielce.praca.gov.pl
Małgorzata Stanioch
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kielcach

Miasto i Gmina
Bodzentyn

Prace
interwencyjne

Roboty
publiczne

Działalność
gospodarcza

Doposażenie
stanowiska
pracy

Szkolenia

Staż

Refundacja
wynagrodzenia osób
do 30 roku życia

Prace
społecznie
użyteczne

Osoby skierowane w okresie
01.01.2014
-31.08.2018

55

107

100

59

127

677

59

61

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie
W czasie kadencji warunki
pracy w budynku urzędu uległy
poprawie. Odmalowano ściany,
wymieniono podłogi zastępując
stare deski płytkami oraz panelami. Stare zniszczone meble zostały zastąpione nowymi.
Przestarzały sprzęt komputerowy sukcesywnie jest wymieniany wraz z instalacją nowych
oprogramowań. W trosce o bezpieczeństwo założony został
monitoring.
Na uwagę zasługuje fakt, że
w miejscu starych garaży, które rozebrano, powstał większy
parking dla petentów odwiedzających urząd. Przy samym
wejściu do budynku powstało
miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Okolica
wokół
budynku
również uległa zmianie. Niezagospodarowany
niegdyś

teren skarpy obecnie przyciąga wzrok różnokolorowymi
roślinami.
Termomodernizacją został również objęty budynek urzędu, który przestał

już straszyć swoim wyglądem
z zewnątrz. Docieplono ściany
i dach, a w środku wymieniono
kaloryfery, piec i oświetlenie.
Zamieszczono również mini

elektrownię fotowoltaiczną na
dachu budynku.
Wojciech Furmanek
Sekretarz Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie
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Środki unijne - Gmina (stan na 19.09.2018)
lp.

źródło finansowania

1

RPOWŚ 2014-2020; Oś priorytetowa
4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”,
Działanie 4.4 „ Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”

2

3
4

5

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020: Poddziałanie:
„Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycje
w energię odnawialną i oszczędzanie
energii.” Typ operacji: „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”

6

tytuł projektu

wartość całkowita
projektu

wartość
dofinansowania

uwagi

2 720 752,27

1 200 000,00

Projekt realizowany przez ZGGŚ: „Renowacja
obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej
na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”, podpisana
umowa o dofinansowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 311026T Psary Kąty Podlesie i drogi gminnej Wiącka - Wzdół Rządowy,
gmina Bodzentyn

329 775,49

198 123,39

Zrealizowano: w 2016 Psary Kąty-Podlesie; w 2017
Wiącka-Wzdół Rządowy

Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół-Parcele,
Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz
Wilków nr 311021T i 311022T, gmina Bodzentyn

333 460,81

208 447,74

Zrealizowano: w 2016r. Wilków; w 2017r. Kapkazy;
w 2018 Parcele.

Przebudowa drogi gminnej nr 311011T Śniadka Druga Śniadka Trzecia, gmina Bodzentyn

98 603,93

59 603,92

Zrealizowano w 2016r.

Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul.
Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul.
Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Święta Katarzyna
(ul. Spacerowa i Świętokrzyska )

1 161 393,07

795 611,00

Zrealizowano w 2017, 2018. Całkowita wartość projektu nie obejmuje robót uzupełniających i dodatkowych.

Przebudowa drogi w msc. Wzdół - Kolonia (przysiółek
Kopciowiec), gmina Bodzentyn

74 700,36

45 154,45

Zrealizowano w 2017r.

Zrealizowano w 2016r.

Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

7

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego (konkurs organizowany przez Woj. Świętokrzyskie oraz
Ministerstwo Rozwoju)

Przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”

36 460,00

32 814,00

8

RPOWŚ 2014-2020. Oś priorytetowa
4: „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.
Działanie 4.5: „Ochrona i wykorzystanie
obszarów cennych przyrodniczo”

Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego
przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez
budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

3 123 187,00

2 654 708,95

Podpisana pre-umowa 07.07.2016. Podmisano
umowę 14.08.2018 r.

9

RPOWŚ 2014-2020, Oś. Priorytetowa
4: „Dziedzictwo naturalne ii kulturowe”,
Działanie 4.3: „Gospodarska wodnościekowa”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków

6 549 569,12

4 179 879,98

Podpisana pre-umowa 20.12.2016; podpisana umowa
z Wykonawcą 14.05.2018, realizacja do końca 2018r.

11

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 7: „Sprawne usługi publiczne”,
Działanie 7.3: „Infrastruktura zdrowotna
i społeczna”

Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia
w Gminie Bodzentyn

753 369,83

586 607,72

beneficjent projektu: Samorzadowy Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie;
podpisana pre-umowa

10

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 8:
„Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”. Poddziałania 8.3.2: „Wsparcie
kształcenia podstawowego w zakresie
kompetencji kluczowych”

„Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn”

630 823,75

567 148,75

wnioskodawca: Fundacja Centrum Europy Lokalnej;
Gmina Bodzentyn występuje jako Partner; Zrealizowano 2018. (SP Psary, Sp Wola Szczygiełkowa, SP
Święta Katarzyna, SP Bodzentyn)

11

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa
8: „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Poddziałania 8.3.4: „Rozwój
szkolnictwa ponadpodstawowego
w zakresie kompetencji kluczowych”

„Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją”

480 885,30

432 785,30

wnioskodawca: Fundacja Centrum Europy Lokalnej;
Gmina Bodzentyn występuje jako Partner; Zrealizowano 2018. (Gimnazjum w Bodzentynie i we Wzdole
Rządowym)

12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste
powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

30 744,35

24 000,00

Podpisana umowa 26.06.2018 r. Umowa z wykonawcą
25.07.2018 r. W trakcie realizacji. SP Bodzentyn.

13

RPOWŚ 2014-2020, 8.3.2 Wsparcie
kształcenia podstawowego w zakresie
kompetencji kluczowych

Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy
Bodzentyn

831 663,75

706 914,18

Projekt złożony w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą
Podstawową w Leśnej. Otrzymano dofianansowanie.
Przed podpisaniem umowy. Wkład własny Gminyrzeczowy.

14

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 9:
„Wykluczenie społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałani 9.2.1 „Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych”

„Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”

986 626,00

833 025,00

wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej; Gmina Bodzentyn/M-GOPS występuje jako
Partner; projekt realizowany do końca 2018r.

15

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 7:
„Sprawne usługi publiczne”, Działanie
7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy
Bodzentyn”

795 221,01

596 415,76

Podpisana umowa o dofinansowanie 23.11.2017;
zrealizowana jest część projektu tj. doposażenie 3
szkół (Wzdół, Bodzentyn - SP, gimnazjum), trwają
prace remontowe.

16

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 3:
„Efektywna i zielona energia”, Działanie
3.3: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym

„Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”

5 030 222,43

3 262 951,40

Podpisana umowa o dofinansowanie 23.04.2018;
Obecnie trwają prace.

17

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 6:
„Rozwój miast”, Działanie 6.5: „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II

5 538 279,74

4 266 632,16

Podpisana pre-umowa 29.05.2018 r.

18

RPOWŚ 2014-2020; Oś priorytetowa
4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”,
Działanie 4.4 „ Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”

Rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami pałacu
biskupów krakowskich

7 929 810,00

6 343 848,00

Projekt realizowany przez ZGGŚ: „ Śladami kultury
benedyktyńskiej”, złożone dokumenty do podpisania
umowy o dofinansowanie.

37 435 548,21

26 994 671,70

RAZEM:

14
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Środki unijne - inne podmioty

lp.

źródło finansowania

1

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 7: „Sprawne usługi publiczne”,
Działanie 7.3: „Infrastruktura zdrowotna
i społeczna”

2

Program Operacyjny „Infrastruktura
i środowisko”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

wartość całkowita
projektu

wartość
dofinansowania

uwagi

Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia
w Gminie Bodzentyn

753 369,83

586 607,72

Beneficjent: Samorzadowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Zrealizowano 2018.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bodzentyn

78 832 886,31

39 932 224,37

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.; podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.

79 586 256,14

40 518 832,09

tytuł projektu

RAZEM

Środki krajowe 2017-2018
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Bodzentyn (2017)

2 000,00

2 000,00

Rośliny przekazano członkom koła pszczelarskiego
w Bodzentynie. Zrealizowano.

2

Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Bodzentyn (2018)

2 000,00

2 000,00

Podpisana umowa dotacji, rośliny zostaną zakupione
jesienią i przekazane członkom koła pszczelarskiego
w Bodzentynie

3

„Doposażenie obiektu rekreacji, tj. placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej”

5 000,00

5 000,00

sołectwo Wola Szczygiełkowa. Podpisana umowa
01.08.2018 r. W trakcie realizacji. Realizacja do
15.11.2018 r.

4

„Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie”

5 000,00

5 000,00

sołectwo Leśna Stara Wieś. Podpisana umowa
01.08.2018 r. W trakcie realizacji. Realizacja do
15.11.2018 r.

5

Wyposażenie altany przy placu zabaw”

5 000,00

5 000,00

sołectwo Dąbrowa Górna. Podpisana umowa
01.08.2018 r. W trakcie realizacji. Realizacja do
15.11.2018 r.

6

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc.
Wilków

63 714,00

17 000,00

zrealizowano w 2017

Modernizacja drogi w msc. Wzdół Rządowy odcinek
o długości 360 m

41 844,60

11 000,00

zrealizowano w 2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w msc. Psary Kąty

48 000,00

24 000,00

podpisano umowę 02.08.2018 r. (dofinansowanie
50%)

Wykonanie koniecznych prac ratunkowych poprzez
tymczasowe zabezpieczenie murów pałacu biskupów
krakowskich powstałego w XIV-XVII w. w Bodzentynie

187 721,16

118 671,30

zrealizowano w 2017r.

Przebudowa drogi gminnej nr 311018T w msc. Stara
Wieś polegajaca na budowie chodnika

304 200,77

144 351,00

zrealizowano w 2017r.

Przebudowa drogi gminnej w m. Wilków łączącej Krajno
z Wilkowem w . Bodzentyn

642 775,98

321 387,00

Podpisana umowa dotacji 12.04.2018, wykonanie
drogi do 31.08.2018r.

Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Bodzentyn

48 708,80

37 069,27

zrealizowano w 2017r. (SP Wzdół i Św. Katarzyna)

Promocja miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
regionu świętokrzyskiego poprzez zakup strojów
ludowych dla zespołu folklorystycznego „Wzdolskie
Kołowrotki” z gminy Bodzentyn

9 741,60

4 800,00

zrealizowano w 2017

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Straży
Pożarnej w Bodzentynie

9 764,32

4 629,92

zrealizowano w 2017

16

IX Festiwal Wędrowania

5 100,00

2 100,00

zrealizowano w 2017

17

Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie
działającym przy Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich
w Leśnej

7 933,50

4 020,00

podpisano umowę 02.08.2018 r.

Budowa wiaty wraz z doposazeniem placu zabaw
w sołectwie Dabrowa Górna, gmina Bodzentyn

18 327,00

9 998,03

podpisano umowę 02.08.2018 r.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy
Bodzentyn

77 600,00

76 824,00

Zrealizowano w 2018 r.

1 484 431,73

794 850,52

1

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Starostwo Powiatowe w Kielcach;
Program dla sołectw

7

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

8
9
10
11
13

14

15

18
19

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, „Ochrona zabytków”
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego „Program Odnowy Wsi
Świętokrzyskiej na 2017 rok”

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego „Program Odnowy Wsi
Świętokrzyskiej na 2018 rok”
Miniserstwo Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
RAZEM:

Złożone wnioski - 2018r.
Lp.

źródło finansowania

tytuł projektu

wartość całkowita
projektu

wnioskowane
dofinansowanie

1 929 762,18

1 000 000,00

uwagi

1.

PROWŚ 2014-2020

Budowa świetlic wiejskich w msc. Siekierno Stara Wieś
i Dąbrowa Górna w Gminie Bodzentyn

2.

PROWŚ 2014-2020 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

e-Pracownie WŚ

58 978,00

44 233,50

Projekt w partnerstwie z Wojewódzwem Świętokrzyskim. Wniosek złożony 19.07.2018 r. W trakcie oceny
merytorycznej. (SP Święta Katarzyna)

3.

Pregionalny Program Operacyjny Woj.
Świętokrzyskiego - Europejski Fundusz
Społeczny

Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn

750 938,00

694 508,00

Wniosek złożony 17.09.2018 r. Wkład własny
rzeczowy.

4.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019

Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w msc.
Siekierno, gm. Bodzentyn

983 768,76

491 884,00

Wniosek złożony 14.09.2018

3 723 446,94

2 230 625,50

Realizowane projekty:

118 506 236,08

68 308 354,31

Razem z wnioskami złożonymi

122 229 683,02

70 538 979,81

RAZEM:

Wniosek złożony 26.06

BODZENTYN CZTERY LATA PO WYBORACH 2014-2018
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Inwestycje drogowe - podsumowanie
Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy wydatki gminy związane z inwestycjami drogowymi w latach 2015
– 2018 z uwzględnieniem pozyskanych zewnętrznych środków
finansowych.
Środki finansowe pokrywały
wszelkie koszty inwestycyjne,
bieżące wydatki na utrzymanie

dróg, remonty dróg, a także niezbędną dokumentację projektową oraz koszty związane z regulacją prawną działek.
W inwestycjach drogowych
również są uwzględnione koszty budowy chodnika.
Całkowita wartość wszystkich
inwestycji
drogowych
w latach 2015‒2018 to 5 129
681,05 PLN

Wydatki
pochodzące
z budżetu gminnego na inwestycje drogowe wyniosły 3 357
140,36 PLN
Gmina Bodzentyn pozyskała
dofinansowania w wysokości 1
772 540,69 zł z:
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego – 1 231
802,69 PLN

Urzędu Marszałkowskiego –
75 000,00 PLN
Budżetu Państwa – 465
738,00 PLN
DODATKOWO:
Kwota przeznaczonych środków finansowych z budżetu
gminy dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na inwestycje dróg powiatowych to 1 510
483,00 PLN

Poniżej prezentujemy obecny stan wyremontowanych dróg w wybranych miejscowościach
Chodnik - Wzdół Stara Wieś

Celiny

Podjazd do świetlicy wiejskiej
w Siekiernie

Droga Kopciowiec

Droga Orzechówka

Droga Wiącka - Wzdół Rządowy

Droga Kamieniec

Bodzentyn, ul. Piłsudskiego
(dokumentacja projektowa)

Plac Targowy w Bodzentynie

Siekierno

16
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Sieradowice

Śniadka I

Śniadka II (droga powiatowa)

Śniadka Parcele

Bodzentyn, ul. Błotna

Bodzentyn, ul. Armii Krajowej

Bodzentyn, ul. Miejska

Bodzentyn, ul. Pasieka
(dokumentacja projektowa)

Bodzentyn, ul. Podgórska
(w trakcie prac)

Wilków, ul. Sosnowa

Święta Katarzyna, ul. Słoneczna

Święta Katarzyna, ul. Spacerowa

Święta Katarzyna, ul. Świętokrzyska

Wilków, ulice Leśna i Wrzosowa

Wilków, ulice Stara Wieś i Łazy

BODZENTYN CZTERY LATA PO WYBORACH 2014-2018

17

Gminne inwestycje drogowe 2015 - 2018
L.p

Miejscowość

Nr działki /drogi

Dł.
odcinka
(mb)

Całkowita
wartość
inwestycji

wkład własny
gminy na
inwestycje

środki z budżetu
gminy - dokumentacja
projektowa

środki z
Funduszu
Sołeckiego

środki unijne
PROW

środki z Urzędu
Marszał. na drogi
dojazdowe do pól

środki
z budżetu
Państwa

Bodzentyn:
1.

Błotna

2.

Armii Krajowej

3.

Podgórska

2981

295

63 468,98

25 102,94

2971/1, 3237

182

68 876,38

68 876,38

2947/1

400

90 726,36

55 831,65
38 484,24

4.

Miejska

2999

143

38 484,24

5.

Pasieka

2970

100

28 290,00

6.

Piłsudskiego

2995

250

20 910,00

7.

Most Armii Krajowej

8.

Plac Targowy

9.

Spacerowa

10.

Świętokrzyska

11.

Słoneczna

38 366,04
34 894,71
28 290,00
20 910,00

63 125,20

7 675,20

55 450,00

1377/2

165

128 943,36

128 943,36

217,161

999

376 462,53

136 919,43

239 543,10

300

282

129 434,38

47 075,29

82 359,09

211/10

300

39 852,00

39 852,00

Święta Katarzyna:

Wilków:
12.

ul. Łysogórska - Grabowa

13.

ul. Łazy - ul. Stara Wieś

14.

ul. Sosnowa

15.

ul. Leśna

311015T

600

350 533,03

247 344,68

103 188,35

678, 584, 685

290

47 335,01

18 721,97

28 613,04

328/1

430

115 859,89

115 859,89

784

310

55 702,38

55 702,38

150

24 354,00

14 354,00

300

63 714,00

46 714,00

582,2

707 946,28

360 975,28

16.

ul. Wrzosowa

650

17.

Wilków - Krajno

410

18.

Psary Stara Wieś - Grabowa

19.

Psary Kąty - Podlesie

20.

Podgórze

21.
22.
23.
24.

321 387,00

98 892,00

1000

202 860,45

311026T

625

158 864,04

2954/1

110

16 236,00

16 236,00

Podmielowiec (do Skorucina)

110

11 000,00

11 000,00

Dąbrowa Górna (do Dąbr. Dolna)

1000

8 000,00

3020

375

126 003,97

126 003,97

Celiny
Siekierno

26.

Wiącka - Wzdół Rządowy

28.

17 000,00
25 584,00

280

25.
27.

10 000,00

Kamieniec

79 968,45

24 000,00

63 901,12

94 962,92

8 000,00

3017

114

30 842,25

30 842,25

292/1

50

17 884,20

17 884,20

107, 562/2

745

170 911,45

67 750,98

103 160,47

336

120

95 660,18

35 996,89

59 663,29

140

156

68 965,12

26 780,97

42 184,15

42 407,53

45 154,45

29.

Kopciowiec

311029T

400

87 561,98

30.

Kapkazy - Hucisko

311001T

150

48 767,74

31.

Kapkazy

480

360

70 002,75

27 687,14

42 315,61

101/3, 103/2, 102/3,
104/3, 109/9

380

216 123,05

78 603,96

137 519,09

110

11 000,00

197/2

545

77 412,51

32.

Wzdół Parcele

33.

Orzechówka (do Wzdół Parcele)

34.
35.

Orzechówka

36.

Stara Wieś (chodnik)

37.

Sieradowice Pierwsze (majątek)

20 479,50
28 288,24

11 000,00
77 412,51

125

280

101 206,86

40 028,84

311018T

726

365 811,47

173 490,47

357

265

94 797,00

94 797,00

61 178,02
47 970,00

144 351,00

38.

Śniadka Pierwsza

311010T

550

136 165,08

77 068,64

59 096,44

39.

Śniadka Druga - Śniadka Trzecia

311011T

574

98 603,93

39 000,01

59 603,92

40.

Parcele (Śniadka)

311014T

200

71 683,17

71 683,17

41.

Parcele (Śniadka)

42.
43.

Wola Szczygiełkowa (przepusty)

44.
45.

Wzdół Rządowy

46.
47.

52

1000

103 320,00

103 320,00

317

8

25 505,28

25 505,28

91, 92, 317

8

12 300,00

12 300,00
13 162,10

529

110

58 418,85

182

300

36 973,80

25 973,80

192 781,90

180 850,90

5 129 681,05

3 059 701,62

Regulacje geodezyjne dróg na
ternie Gminy Bodzentyn
RAZEM

16 149,2

13 000,00

32 256,75
11 000,00
11 931,00
190 504,00
3 357 140,36

Stan: 21.09.2018 r.

ASFALT

10 672

106 934,74

1 231 802,69

75 000,00
1 772 540,69

465 738,00
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Wsparcie dla Powiatu
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie Starostwa Powiatowego w latach 2015 - 2018
l.p.

miejscowość

cel

wkład gminy (50%)

Ilość (mb)

2015
1

Święta Katarzyna

budowa chodnika

30 000,00

nie dot.

2

Wzdół Parcele -Siekierno

przebudowa drogi

85 000,00

1600

3

Psary Stara Wieś - Prasy Podłazy

remont drogi

25 000,00

300

78 702,00

6000

68 000,00

nie dot.
1000

2016
4

Psary Kąty

remont drogi

5

Leśna Stara Wieś

remont przepustu
2017

6

Śniadka Druga

przebudowa drogi

126 000,00

7

Bodzentyn - Psary Stara Wieś

remont drogi

166 000,00

6000

8

Wzdół Rządowy

remont przepustu

17 850,00

nie dot.

9

Hucisko

remont drogi

175 268,00

350

10

Wiącka

remont drogi

295 000,00

1000

11

Leśna Stara Wieś

remont drogi

200 000,00

1000 (zabezpieczone środki)

1 266 820,00

11250

2018

Wsparcie dla Starostwa Powiatowego (drogi):

Projekty chodników i ścieżek rowerowych (w trakcie realizacji)
Bodzentyn - Psary Stara Wieś

56 580,00

Siekierno

35 793,00

737

Święta Katarzyna - Wilków

151 290,00

5 000

Razem

243 663,00

Łączna kwota wsparcia:

1 510 483,00

*Środki gmininy stanowią połowę całkowietej wartości inwestycji

Długość dróg powiatowych wykonanych przy wsparciu z budżetu gminnego
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Oświetlenie 2018. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
Miejscowość
Podgórze

Nazwa zadania
Podgórze „Y”

Rodzaj drogi

Długość
odcinka

Orientacyjna wartość
kosztorysowa

Stopień realizacji

Koszt
dokumentacji

gminna

1.225 m

228.220,03 zł

Projekt + pozwolenie

30.750,00 zł

3.158 m

495.259,38 zł

Projekt + zgłoszenie

1.250 m

157.513,31 zł
(wartość z umowy)

wykonane

Leśna

Leśna - Siekierno

powiatowa

Orzechówka

Orzechówka

powiatowa

722 m

73.839,80 zł
(wartość z umowy)

Projekt + zgłoszenie –
w wykonaniu

Orzechówka

Orzechówka

gminna

243 m

25.787,04 zł

Projekt + zgłoszenie

Psary Kąty

Psary Kąty, zakręt od Psar
Starej Wsi

powiatowa

227 m

37.221,63 zł

Projekt + zgłoszenie

Psary Katy

Psary Kąty – kierunek Psary
Podlesie

gminna

215 m

38.945,15 zł

Projekt + zgłoszenie

Wzdół Parcele

Wzdół Parcele przy drodze na
Orzechówkę

powiatowa

458 m

46.311,96 zł

Projekt + zgłoszenie

Bodzentyn

Bodzentyn, ul. Ogrodowa

gminna

125 m

14.612,51 zł

Projekt + zgłoszenie

Wilków

Wilków, od Ciekot do mostu

powiatowa

616 m

59.213,42 zł

Projekt + zgłoszenie

Wilków

Wilków, ul. Łysogórska
(P. Czapnik)

gminna

512 m

50.308,72 zł

Projekt + zgłoszenie

Święta Katarzyna

Święta Katarzyna, ul. Klasztorna

gminna

118 m

27.899.17 zł

Projekt + zgłoszenie

Psary Stara Wieś

Psary Stara Wieś od szkoły –
kierunek Psary Kąty

powiatowa

170 m

26.428,36

Projekt + zgłoszenie

Psary Katy

Psary Kąty pomiędzy ostrymi
zakrętami

powiatowa

227 m

37.221,08 zł

Projekt + zgłoszenie

Wilków

Wilków, ul. Łysogórska (P.
Szlufik)

gminna

46 m

12.584,61 zł

NATURA 2000 – brak zgody

Święta Katarzyna

Ul. Młynarska

gminna

119 m

21.909,81 zł

Projekt + zgłoszenie

Śniadka Parcele

„północna”

gminna

577 m

63.384,48 zł

Projekt

Śniadka Parcele

„południowa”

gminna

1017 m

97.473,96 zł

Projekt

9 775

1 514 134,42

24.449,96 zł

30.778,01 ZŁ

Projekty pozostajace w opracowaniu
Orzechówka

Odcinek Orzechówka - Skorucin

powiatowa

1130 m

W opracowaniu

Orzechówka

Przez wieś

gminna

600 m

W opracowaniu

Święta Katarzyna

Odcinek kapliczka – Grabowa I

gminna

300 m

W opracowaniu

Święta Katarzyna

Ul. Spacerowa

gminna

300 m

W opracowaniu

Ściegnia

Odcinek od Ściegni – kierunek
Siekierno

powiatowa

250 m

W opracowaniu

Podgórze

Przy lesie

gminna

370 m

W opracowaniu

Wzdół Kolonia

Kopciowiec

gminna

790 m

W opracowaniu

Celiny -Dąbrowa

Celiny -Dąbrowa Dolna

gminna

520 m

W opracowaniu

Psary Podlesie

Psary Podlesie połączenie linii
oświetlenia

gminna

225 m

W opracowaniu
WARTOŚĆ WYKONANIA PROJEKTÓW OGÓŁEM

24.645,00 ZŁ

79.872,97 ZŁ
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Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Celiny
2015
2016
2017

Zakupiono działkę rolną na potrzeby sołectwa.

2018

Zagospodarowanie działki sołeckiej (w oczekiwaniu na realizację).

Sołectwo Dąbrowa Dolna
2015
2016

Wyrównano teren na działkach nr 290/2 i 290/3 oraz wykonano ogrodzenie.

2017

Zakupiono kontener, kosiarkę spalinową, podkaszarkę oraz ławeczek.

2018

Budowa wiaty i ławostołu (trwa zgłoszenie do starostwa).
Zakup kruszywa na remont drogi gminnej między Dąbrową Górną, a Dąbrową Dolną.

Sołectwo Dąbrowa Górna
2015

Wykonano plac zabaw dla dzieci. Zamontowano siatkę ogrodzeniową i piłkochwyty przy
boisku.

2016

Zakupiono kolejne elementy do placu zabaw.

2017

Wymalowano kapliczkę, rozbudowano plac zabaw o kolejne urządzenia, zakupiono stroje
folklorystyczne dla Stowarzyszenia „Dąbrowa”.

2018

Wybudowano wiatę na placu zabaw.
Doposażenie placu zabaw (w październiku planowany montaż).

Sołectwo Hucisko
2015

Uzupełniono oświetlenie uliczne.

2016

Wyremontowano budynek leśniczówki (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Psary-Podłazy.

2017

Remont słupów oświetleniowych z dodatkowym zainstalowaniem lamp.

2018

Zakup urządzeń do realizacji placu zabaw – brak działki, wykonanie niemożliwe, środki zostaną przesunięte na zakup gruntu na najbliższym zebraniu.

Sołectwo Kamieniec
2015

Wykonano boisko sportowe z placem zabaw.

2016

Wyremontowano drogi gminne w obrębie sołectwa.

2017

Wyremontowano drogi gminne i uzupełniono oświetlenie uliczne.

2018

Zakupiono wiatę przystankową.
Konserwacja rowów przy drodze gminnej (oczekuje na realizację).

Sołectwo Leśna Stara Wieś
2015

Doposażono plac zabaw.

2016

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego oraz częściowo je wykonano na
odcinku Leśna Stara Wieś - Kamienna Góra.

2017

Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną przy szkole. Założono monitoring wokół szkoły. Oświetlono plac wokół szkoły. Zakupiono zastawę stołowa i akcesoria kuchenne na rzecz
Stowarzyszenia „Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie”.

2018

Zakupiono komputery dla szkoły. Remont boiska przy szkole (trwa zapytanie ofertowe).
Regulacja stanu geodezyjnego dróg gminnych – w trakcie prac geodezyjnych.
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Sołectwo Orzechówka
2015
2016
2017

Wykonano projekty oświetlenia sołectwa Orzechówka.

2018

Budowa części oświetlenia ulicznego (w trakcie realizacji).

Sołectwo Podgórze
2015

Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.

2016

Zakup gruntu na potrzeby sołectwa (brak działki).

2017

Wyremontowano drogi gminne.

2018

Remont kolejnych odcinków dróg gminnych (oczekuje na realizację).

Sołectwo Podmielowiec
2015

Zmodernizowano oświetlenie w miejscowościach Podmielowiec i Nowa Wieś.
Wykonano projekt oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami (3 lampy) w miejscowościach
Kamionka i Skorucin.

2016

Zmodernizowano oświetlenia w miejscowości Podmielowiec i Nowa Wieś.

2017

Remont dróg gminnych w sołectwie.

2018

Naprawa drogi do pól.
Zakupiono nagłośnienie na halę sportową do Szkoły we Wzdole.

Sołectwo Psary Kąty i Podlesie
2015

Zakupiono bilety miesięczne na dowóz dzieci z klas 1-6 do Szkoły Podstawowej w Psarach
Starej Wsi.

2016

Dofinansowano montaż parapetów. Wyremontowano drogę gminną Psary – Kąty – Psary
Podlesie.

2017

Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni szkolnej wraz z oprogramowaniem.
Wykonano przyłącze wod.-kan. do OSP Psary.

2018

Zagospodarowanie działki sołeckiej (trwają prace ziemne).

Sołectwo Psary Podłazy
2015
2016
2017
2018

Zakupiono bilety miesięczne na dowóz dzieci z sołectwa Psary Podłazy do Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi.

Remonty budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz zagospodarowano teren wokół
niego. W 2017 dodatkowo zakupiono monitoring do szkoły.

Sołectwo Psary Stara Wieś
2015

Zakupiono budynek na działce nr 156/2. Zakupiono i zamontowano parapet do szkoły
oraz zamontowano bramę wjazdową. Zakupiono materiał na altankę.

2016

Zakupiono i zamontowano dodatkowe elementy placu zabaw przy Szkole Podstawowej.

2017

Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni szkolnej wraz z oprogramowaniem.
Wykonano przyłącze wod.-kan. do OSP Psary.

2018

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia (w październiku planowany
montaż).

Sołectwo Siekierno
2015

Wymiana dwóch okien w świetlicy oraz zakupiono wyposażenie do niej.

2016

Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

2017

Ogrodzono plac zabaw, zakupiono piaskownicę oraz urządzenia sprawnościowe (montaż
siłowni zewnętrznej).

2018

Zakup wyposażenia na boisko (oczekuje na realizację).

Sołectwo Sieradowice
2015

Wyposażono świetlicę wiejską, wyremontowano garaż OSP Sieradowice.

2016

Wykonano instalację grzewczą w remizie OSP i świetlicy wiejskiej. Zakupiono elementy
wyposażenia placu zabaw przy tych budynkach.

2017

Ocieplono budynek i wyłożenie płytkami tarasu remizy OSP Sieradowice i świetlicy wiejskiej.

2018

Zakup elementów siłowni zewnętrznej (w październiku planowany montaż). Utwardzono
terenu przy świetlicy pod miejsca postojowe.
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Sołectwo Ściegnia
2015

Wykonano mostek na drodze nr 292/1, 293/2 na drodze dojazdowej do kilku posesji. Położono płyty betonowe oraz wyrównano drogę dojazdową do pól.

2016

Wykonano ogrodzenie przedszkola we Wzdole.

2017

Utwardzono drogę gminną (droga wspólna z Kamieńcem).

2018

Wykonano remont instalacji elektryczno-oświetleniowej w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym.

Sołectwo Śniadka
2015

Wybudowano plac zabaw przy szkole.

2016

Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną.

2017

Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę szkoły.

2018

Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy szkole – podpisano umowę, trwają prace projektowe.

Sołectwo Święta Katarzyna
2015

Wymieniono bramę wjazdową do szkoły.

2016

Uregulowano stan prawny dróg gminnych w sołectwie.

2017

Zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

2018

Założono monitoring przy szkole. Zakupienie i montaż siłowni zewnętrznej i uzupełnienie
placu zabaw (w październiku planowany montaż).

Sołectwo Wiącka
2015

Ocieplono świetlicę wiejską, wykonano elewację oraz wymieniono pokrycie dachowe.

2016

Wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia we Wzdole.

2017

Wykonano część drogi na odcinku Kapkazy-Hucisko.

2018

Wykonano dalszą część łącznika Hucisko-Kapkazy.

Sołectwo Wilków
2015

Zagospodarowano terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Św. Katarzynie.

2016

Zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej.
Zakup butów dla „Zespołu Pieśni i Tańca Wilkowianie”.

2017

Zagospodarowano teren wokół Kaplicy i utworzono miejsca postojowe.
Wyremontowano istniejące lampy.

2018

Remont kaplicy w Wilkowie (oczekuje na realizację)

Sołectwo Wola Szczygiełkowa
2015

Zakup tablicy interaktywnej i komputerów.

2016

Wykonanie częściowego remontu szkoły.
Zakup zastawy stołowej, przenośnych stolików i zakup namiotu.

2017

Remont budynku na działce nr 341 w Woli Szczygiełkowej na potrzeby świetlicy wiejskiej.

2018

Budowa świetlicy wiejskiej - trwają prace geodezyjne i projektowe.
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni w szkole.

Sołectwo Wzdół Kolonia
2015

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej.

2016

Budowa parkingu przy Ośrodku we Wzdole.

2017

Pogłębienie i czyszczenie rowów.
Wymiana i dodanie lamp oświetleniowych we Wzdole – Kolonii.

2018

Wykonanie siłowni zewnętrznej (w październiku planowany montaż).

Sołectwo Wzdół Parcele
2015

Remont drogi w kierunku Skorucina.
Remont mostku na drodze do studni głębinowej.

2016

Wykonanie ogrodzenia w przedszkolu we Wzdole Rządowym.
Remont budynku Klub Rolnika.

2017
2018

Przygotowano projekt odcinka pod oświetlenie.
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Sołectwo Wzdół Rządowy
2015

Remont dróg gminnych we Wzdole Rządowym.

2016

Budowa parkingu przy Ośrodku we Wzdole + doposażenie placu zabaw przy przedszkolu
we Wzdole.

2017

Wyposażono Klub Rolnika we Wzdole w aneks kuchenny. Zakupiono potrzebny sprzet dla
OSP Wzdół.

2018

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w październiku planowany montaż).
Zakup i montaż 3 wiat przystankowych.

Budżet Obywatelski
„Żyj Zdrowo Nowoczesna Fizjoterapia”
– zakup sprzętu (2018)

„Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie”
- instalacja siłowni przy Gimnazjum
(2017)

„Zagospodarowanie i wyposażenie
przestrzeni zielonej Dziennego Domu
Pobytu dla osób starszych” – zakup
altany oraz ławeczki (2017)

Termomodernizacja
Siedem budynków użyteczności publiczności objęto projektem: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Bodzentyn”
- docieplenie ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów.
Ośrodek Zdrowia
w Bodzentynie

- wymieniana drzwi zewnętrzne oraz
okien o niewystarczających parametrach
cieplnych.
- instalacje gruntowych pomp ciepła lub
montaż kotłów olejowych.
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (montaż powietrznych pomp ciepła)

Ośrodek Zdrowia
w Starej Wsi

- modernizacja systemów oświetlenia
oraz montaż ogniw fotowoltaicznych
- Całkowita wartość projektu:
5 030 222,43 zł
- Wartość dofinansowania:
3 262 951,40 zł

Ośrodek Zdrowia w Świętej
Katarzynie

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
Szkoła Podstawowa
w Psarach Starej Wsi

Urząd Miasta i Gminy
w Bodzentynie

Zespół Szkół
we Wzdole Rządowym
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Wsparcie dla seniorów. 2017 r. – 18 000,00 zł, 2018 r. – 8 400,00 zł
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie
Taka oferta skierowana jest do seniorów
z terenu całej gminy. Realizowane zagadnienia mają w szczególności uaktywniać
seniorów, rozwijać ich zainteresowania oraz
poprawiać sprawność fizyczną. Formuła uniwersytetu jest otwarta, wszyscy chętni powinni się zapisać na listę jego słuchaczy w MGCKiT lub pod numerem telefonu 693‒690‒333.
Obecnie na liści jest ponad 100 osób. Tak
duże zainteresowanie świadczy o dużej aktywności naszego społeczeństwa i atrakcyjnej
ofercie realizowanych zajęć.
Uczestnicząc w spotkaniach nasi dorośli
studenci mieli możliwość uczestniczyć w wykładach lub wydarzeniach tj.
– „Jak żyć z cukrzycą” wykład wygłoszony
przez dr n. med. Edytą Naszydłowską – Wicedyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego,
– „Osobliwości Gór Świętokrzyskich” –
wkład wygłosił pracownik Instytutu geografii
UJK, znany regionalista dr Cezary Jastrzębski,
– koncert zespołu THE FEEL HARMONIC
pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”, który
odbył się w Filharmonii Świętokrzyskiej im.
Oskara Kolberga w Kielcach,
– koncert „Gorące życzenia od serca
do serca wprost”, który uroczyście otworzył
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan
Dariusz Skiba oraz Dyrektor MGCKiT w Bo-

dzentynie Pan Marcin Sikorski. Przed seniorami wystąpił Pan Zygmunt Szafrański, który
zaśpiewał piosenki z lat 80., a także współczesne utwory między innymi: „Jak przeżyć
wszystko jeszcze raz”, „Sentymentalny świat”,
czy „Wspomnienie” Czesława Niemena.
Chęć poznania najbliższych okolic, zgodnie z maksymą „Cudze chwalicie, a swego
nie znacie” nie pomijając naszego pięknego
Bodzentyna – możliwa była podczas „Wieczornego zwiedzania Bodzentyna”, prowadzonego przez naszych mieszkańców Pana
Witolda Combra i Pana Michała Rachtana.
Korzystając z letniej pogody poznaliśmy również Sandomierz, Kurozwęki czy lecznicze
baseny w Solcu-Zdroju. Maksyma ta często
odnosi się również do naszej regionalnej poezji. Dlatego zostało również zorganizowane
spotkanie autorskie z regionalnymi poetami
na które zaproszono poetów: Panią Janinę
Obarę, Panią Wandę Grzejszczyk oraz Pana
Mirosława Wiśniewskiego.
Duża grupa członków Uniwersytetu
uczestniczy również w zajęciach z informatyki
i nauki języka angielskiego. Tak szerokie zainteresowania i inicjatywy wychodzące często
od samego środowiska członków Uniwersytetu, pozwalają stwarzać atrakcyjna ofertę
dla każdego z zainteresowanych. Mamy nadzieję, że idea UTW wciąż kontynuowana
przyniesie wiele korzyści dla coraz szerszej,
aktywnej grupy seniorów z naszej gminy.

2. Bezpłatne Szczepienia przeciw grypie

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza na
BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE
dla mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn powyżej 60 roku życia.
Szczepienia odbywają się od 17 września 2018 r.
w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), we
wszystkich Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy
Bodzentyn tj. Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Starej Wsi,
Świętej Katarzynie.
Do szczepienia należy zgłosić się z dowodem
osobistym.
Szczepienia dla osób starszych są finansowane z gminnego budżetu.

3. Finansowanie Domu Seniora (ul. Ducha Świętego)
Od dwóch lat w Bodzentynie przy ul. Ducha Świętego prężnie funkcjonuje Klub Seniora. To idealne miejsce na wspólne spędzanie
czasu i integrację osób starszych z terenu całego samorządu. Liczba zapisanych Seniorów
wciąż rośnie.
Osoby starsze mogą tutaj fantastycznie
spędzić czas ze swoimi rówieśnikami, powspominać najpiękniejsze historie swojego
życia. Dodatkowo, Seniorzy przebywając
w Domu Seniora, nie muszą martwić się o posiłki.
Spotkanie w klubie rozpoczyna się rano.
W ciągu dnia uczestnicy grają w karty, gry
planszowe, aktywnie zajmują się tworzeniem
rękodzieła. W ramach funkcjonowania Klubu
Seniorzy odbyli już kilka wycieczek po regionie świętokrzyskim.
Klub Seniora prowadzi Stowarzyszenie
„Miejska Góra” na rzecz Celin i Podgórza
w ramach realizacji zadania publicznego, finansowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.
Do tej pory utrzymanie Domu Seniora wyniosło 26 400,00.

Program usuwania azbestu
W Gminie Bodzentyn realizacja Programu usuwania azbestu i
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na lata 2008
-2032” została rozpoczęta podjęciem Uchwały Nr VII/41/2008
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 września 2008 roku.
NIK wystawił negatywną ocenę z realizacji tego programu:
- „niepodejmowanie od 2009 r. żadnych działań w celu uzyskania
pełnej i rzetelnej wiedzy na temat ilości, rodzaju, stanu i miejsca
Lata 2009 – 2014
Łączna ilość zrealizowanych wniosków: 40
• Kwota pozyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych: 27 223,77 zł.
• Koszty gminy: 15 869,55 zł.
• Wkład własny właścicieli nieruchomości: 10 773,33 zł
Lata 2015 – 2018
Łączna ilość zrealizowanych wniosków: 302
• Kwota pozyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych: 120 485,96 zł
• Koszty gminy: 55 401,20 zł
• Wkład własny właścicieli nieruchomości: 0 zł

występowania na terenie gminy Bodzentyn wyrobów zawierających
azbest’’;
-,,nierealizowanie w pełni zadań określonych w harmonogramie
realizacji Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008 -2032’’
Źródło: NIK – wystąpienia pokontrolne
(LKI.410.005.04.2015 P/15/08)
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II Świętokrzyskie Dni Miodu
Mając na celu prezentowanie tradycji pszczelarskich, wydarzenie w gminie
Bodzentyn skupiło szeroką
grupę odbiorców.

W ofercie imprezy, zorganizowanej 5 sierpnia 2018 roku,
były zarówno atrakcje dla dzieci
jak i dla dorosłych. Zgromadzeni
pszczelarze uczestniczyli w wykładach na temat problemów hodowli pszczół, w tym zagadnień
przedstawionych przez dr Bogdana Konopkę – Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach. Bardzo ciekawy
wykład „Prawidłowe przygotowanie pszczół do zimowli” został
wygłoszony przez Tomasza Kędziorę.
Poza wysłuchaniem wykładów, wszyscy zgromadzeni mieli
możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w pszczelarstwie, prezentowanymi na stoiskach firm przybyłych na miejski
Rynek. Duży wybór uli, miodarek,
transportówek i sprzętu pszczelarskiego budził powszechne zainteresowanie.
Dzięki hojności sponsora zorganizowaliśmy również warsztaty
pszczelarsko-plastyczne dla naj-

młodszych uczestników. Dzieci
mogły brać udział w malowaniu
pszczół i pasiek, wytwarzaniu
świec woskowych i poznawaniu
tajników ula. Wszyscy uczestnicy
dostali słodkie nagrody, przybory
szkolne i drobne upominki.
Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów był
pokaz wirowania miodu zrealizowany przez Gminne Koło
Pszczelarzy w Nowej Słupi.
W czasie uroczystego otwarcia zostały wręczone odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego za działalność i zasługi
na rzecz pszczelarstwa oraz dy-

plom dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn za zainicjowanie
tego wydarzenia oraz promocję
pszczelarstwa świętokrzyskiego.
Tegoroczne
wydarzenie
zorganizowane przez Miasto
i Gminę Bodzentyn, Miejsko
-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Świętokrzyski Związek Pszczelarzy
w Kielcach zostało objęte patronatem organizacji wspierających
pszczelarzy i stale z nimi współpracujących, za co serdecznie
dziękujemy. Składamy podziękowania wszystkim organizatorom i
patronom honorowym. /MGCKiT/
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II Krajowa
Wystawa Psów
Rasowych
w Bodzentynie
W niedzielę, 30 września
2018 roku, na placu przy Zamku
Biskupów Krakowskich, odbyła
się już II wystawa Psów Rasowych w Bodzentynie. Na wystawie prezentowane były owczarki
niemieckie, yorki teriery, shitzu,
maltańczyki i pudle.
Współorganizatorami wydarzenia był Fanclub Owczarek
Niemiecki Hodowla spod Łysicy,
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn i Miejsko–Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
Na kolejną III Krajową Wystawę Psów Rasowych zapraszamy w przyszłym roku.
/MGCKiT/

I Marsz Szlakiem
Józefa
Piłsudskiego
w Górach
Świętokrzyskich
W 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości ,z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno
Nasza Ojczyzna, przy współpracy
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy
Wąchock, 5 października 2018 r.
odbył się I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich. W trakcie Marszu
odsłonięto tablice upamiętniające
pobyt Józefa Piłsudskiego w latach I wojny światowej w okolicach
Parszowa 29 października 1914 r.
i w Świętej Katarzynie 31 października 1914 r. Więcej na stronie
www.bodzentyn.pl
Urszula Oettingen
Więcej informacji
na stronie gminy.

Podziękowania od harcerzy
W chwili rozpoczęcia nowego roku harcerskiego jako
drużynowy gromady zuchowej
i współorganizator reaktywacji
harcerstwa na ziemi Bodzentyńskiej, pragnę podziękować
wszystkim
zaangażowanym
w proces wychowawczy zuchów
i harcerzy w naszej gminie.
Szczególne
podziękowania
w tym miejscu składam w imieniu
wszystkich harcerzy na ręce Burmistrza Gminy Bodzentyn Pana
Dariusza Skiby wspierającego
naszą inicjatywę od samego
początku. Wsparcie harcerskiej

idei wychowania młodzieży oraz
ciągła pomoc w naszych działań
pozwoliła na odtworzenie harcerstwa i jego rozwój w naszej
gminie. Pod koniec 2016 roku powstała gromada zuchowa i drużyny działające przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie. Obecnie możemy już mówić o drużynach w Bodzentynie, Świętej Katarzynie,
Psarach i Wzdole Rządowym.
Czas po wakacjach to chwile,
gdy możemy również podziękować Urzędowi Miasta i Gminy
za wsparcie już drugiej Harcer-

skiej Akcji Letniej, czyli Obozu
Harcerskiego,
odbywającego
się nad Bałtykiem. W obecnym
roku dzięki grupa 40 harcerzy
mogła spędzić 10 dniowe wakacje nad Morzem Bałtyckim.
Obóz ten umożliwiał harcerzom dobrą zabawę, integrację
a w szczególności naukę, co
zostało z dużym powodzeniem
osiągnięte.
Dziękuję władzom gminy i druhom za wspólną pracę na rzecz
dzieci i młodzieży.
Czuwaj!
dh Marcin Sikorski
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Sportowe zakończenie wakacji
Tegoroczne wydarzenie
miało świeżą, odmienioną
formułę ukierunkowaną
na aktywność sportową
i wspólne działania dzieci
i rodziców. Założeniem
festynu była integracja,
wspólne uczestnictwo
w organizowanych grach
i zabawach, co wspaniale
się sprawdziło i zapewniło
wszystkim dobrą zabawę.

Sportowe zakończenie wakacji zostało zorganizowane przez
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
Stowarzyszenie „Bodzentyn Miasto Nasze” oraz Fundację „Szlachetne serce”.
Wszyscy przybyli mieli możliwość uczestniczyć w grach
i zabawach integracyjnych przygotowanych przez animatorów.
Dalsza część programu sportowego skupiona na wspólnym
pokonywaniu
„Dziesięcioboju

rodzinnego” przez drużyny składające się z rodzica i dziecka
przyniosły wszystkim wyśmienitą
zabawę. Nie zabrakło oczywiście
odrobiny rywalizacji pomiędzy
drużynami. Rodzice uczestnicząc
ze swoimi pociechami w kolejnych dyscyplinach wspaniale się
bawili tworząc rodzinne drużyny.
Wiele radości przyniosły również
zabawy przygotowane przez drużyny harcerskie z gminy Bodzentyn w ramach pikniku „Harcerska
Brać”. Zabawa dzieci i dorosłych
przyniosła mnóstwo uśmiechów

Cross Run i Cross Maraton
w Bodzentynie już za nami
W weekend przypadający
na 18 i 19 sierpnia, w Bodzentynie odbyła się kolejna
edycja Cross Runn i MTB
Cross Maraton.
Jest to cykliczna impreza dla
sportowców amatorów oraz ludzi aktywnie spędzających czas,
promująca walory turystyczne
województwa świętokrzyskiego
oraz miasta i gminy Bodzentyn na
arenie ogólnopolskiej. Na Rynku
Górnym w upalną sobotę stawiło
się kilkadziesiąt osób. Uczestnicy zmierzyli się z dystansami
o długości 10 i 22 km. Trasy były
zróżnicowane; prowadziły drogami asfaltowymi, duktami polnymi

i leśnymi przez malownicze tereny gminy Bodzentyn. W słynnej
„Dyszce” udział wzięła drużyna
reprezentująca Urząd Miasta
i Gminy Bodzentyn z burmistrzem
Dariuszem Skibą na czele.
Niedziela należała do miłośników kolarstwa górskiego. Na
mecie stawiło się ponad trzystu
zawodników. Podczas tegorocznej edycji MTB Cross Maraton
– odbyły się I Mistrzostwa Polski
Kolejarzy, którzy przyjechali do
Bodzentyna z całej Polski. Rowerzyści rywalizowali w trzech kategoriach: Master – 59 km, Fan – 37
km oraz Family – 21 km. Wręczanie nagród dla zwycięzców odbyło się z udziałem burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza
Skiby. Finał imprezy odbędzie się
w październiku w Ciekotach.
Organizatorem edycji Cross
Run i MTB Cross Maraton były:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Kolarstwa Górskiego MTB Cross,
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn,
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie.
/BR/

i radości wszystkim uczestnikom
imprezy.
Podczas festynu mieliśmy
możliwość obejrzenia pokazów
sportowych i tanecznych grup
działających w naszej gminie.
Jako pierwsi wystąpili w biało
czerwonych strojach członkowie
ULKS „Guliwer” prezentując umiejętności licznej grupy zawodników.
Działająca od kilku lat w Bodzentynie sekcja karate kyokushin poprowadzona przez braci Kęćko
z Kieleckiego Klubu Karate również pokazała umiejętności opa-

nowane przez adeptów tej sztuki
walki. Na zakończenie pokazów
wystąpiła grupa Breakdance „Błąd
Systemu”. Ten taneczny pokaz
przyciągnął wielu fanów z radością podziwiających umiejętności
występujących gości.
Jak przystało na poważne zawody sportowe na zakończenie
sportowych zmagań wszyscy
uczestnicy zostali uhonorowani
pamiątkowym medalem oraz
dyplomem uczestnictwa.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania sportowe i organizacyjne festynu
a w szczególności Panu Arturowi Cieślikowi, drużynom harcerskim, ULKS „Guliwer”, sekcji
karate kyokushin z Bodzentyna,
grupie Breakdance „Błąd Systemu”, Stowarzyszeniu „Bodzentyn Miasto Nasze”, Fundacji
„Szlachetne serce” oraz pracownikom MGCKiT w Bodzentynie za pomoc w organizacji
wydarzenia.
/MGCKiT/

Turniej osób niepełnosprawnych
Sokół Cup 2018

W słoneczną sobotę na Orliku w Bodzentynie odbył
się turniej drużyn niepełnosprawnych w piłkę nożną oraz mecz pokazowy
pomiędzy Łysicą Bodzentyn 35+ a Reprezentacją
Polski 35+.
O miano najlepszego zespołu
w turnieju Sokół Cup 2018 powalczyło cztery drużyny, które
rozegrały mecze „każdy z każdym”. Integracja osób niepełnosprawnych oraz dobra zabawa

to główne założenia turnieju
„Sokół Cup”.
Na zakończenie wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe
medale oraz puchary za zdobycie poszczególnych miejsc.
Organizatorem wydarzenia było
Towarzystwo Sportowe „Sokół”
Kielce. Wydarzenie współfinansowane było przez Samorząd
Miasta i Gminy Bodzentyn a patronat nad wydarzeniem objął
Świętokrzyski Związek Piłki
Nożnej.
/BR/
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Podsumowanie dożynek
Opustoszały już nasze
świętokrzyskie pola, staranie zebrano plony ziemi
i nadszedł czas podziękowania Bogu i rolnikom
za tegoroczne plony.
Z najpiękniejszych kłosów
zbóż, kolorowych kwiatów
i pachnących ziół uwito
dożynkowe wieńce będące
zwieńczeniem rolniczej
pracy i ludzi służących
polskiej wsi.

Święto Plonów w Bodzentynie odbyło się 15 sierpnia 2018
roku w Święto Wniebowzięcia
NMP oraz Wojska Polskiego.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą o godz. 12.00
w kościele Parafialnym. Następnie w uroczystym korowodzie
dożynkowym przybyli skierowali się pod Miejsko – Gminne
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie, gdzie odbyła się
oficjalna część obchodów dożynkowych.
Uroczystości rozpoczęły się
od przekazania, przez Pana
Bartosza Konopkę oraz Panią
Katarzynę Sikorę – Starostów
Dożynek, symbolicznego chleba Burmistrzowi Panu Dariuszowi Skibie, który podzielono
pomiędzy przybyłych gości.
Burmistrz w swoim wystąpieniu
przywitał przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości
dziękując rolnikom za trud i poświęcenie w pracy na roli.

Następnym punktem uroczystości dożynkowych było ogłoszenie konkursu na najpiękniejszy wieniec oraz tradycyjny
obrzęd prezentacji i obśpiewywania wieńców. W tym roku prezentowało się 6 sołectw.
Jury konkursowe uznało, iż
I miejsce należy się Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości
Wola Szczygiełkowa i Zespołowi „Wolanie spod Łysicy”. Najpiękniejszy wieniec w dniu 26
sierpnia 2018 roku reprezentował naszą gminę na Dożynkach
Powiatowych w Pierzchnicy.
Chociaż pogoda nie dopisała,
to radośnie i z dumą „Wolanie”
na czele z Sekretarzem UMiG

Bodzentyn Panem Wojciechem
Furmankiem i Panią Sołtys Anetę Jarosińską z Woli Szczygiełkowej godnie reprezentowali
Gminę Bodzentyn.
Symboliczny chleb przekazany przez Starostę dla gminy Bodzentyn odebrał Pan Wojciech
Furmanek. W trakcie występów
zaproszonych zespołów ludowych komisja konkursowa dokonała wyboru najpiękniejszych
wieńców dożynkowych. Wybór
był niełatwy, bo wieńce były
przepiękne, miały różnorodną
formę i wielkość, moc kwiatów,
będąc niejednokrotnie dziełami
sztuki ludowej. Jakże wielkim,
ale miłym zaskoczeniem było
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dla nas nagrodzenie II zaszczytnym miejscem wieńca reprezentującego Gminę Bodzentyn.
Należy nadmienić, iż 15
września 2018 roku, w sobotę w Świętokrzyskiej Bazylice włodarze i delegacje gmin
tworzących Związek Gmin Gór
Świętokrzyskich wzięli udział
w uroczystym dziękczynieniu
za zebrane w tym roku plony.
Wśród przedstawicieli gmin
świętokrzyskich
nie
mogło
zabraknąć delegacji z Gminy Bodzentyn, która przybyła
na dożynki rolników, plantatorów, sadowników i pszczelarzy.
W tym roku naszą gminę reprezentowała delegacja sołectwa
Wola Szczygiełkowa.
Ta niecodzienna i podniosła
uroczystość będąca spotkaniem
włodarzy i delegacji z terenu
gmin świętokrzyskich wniosła
w serca zebranych głęboką zachętę do pracy i przezwyciężania
własnych słabości oraz wszelkiego zła, które wkrada się w nasze
życie. Święty Krzyż to dla nas
mieszkańców Gór Świętokrzyskich szczególne miejsce, a uroczystość dożynkowa z udziałem
delegacji
gmin
należących
do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich potwierdza tę szczególną więź z Górą Świętego Krzyża.
Opracowanie na podstawienie tekstów autorstwa
Bożeny Wyglądacz i MGCKiT.
Pełne artykuły dostępne
na stronie www.bodzentyn.pl

Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego
Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było
„Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego. Wydarzenie
odbyło się w wyjątkowym roku 2018, w którym
uroczyście obchodzimy
stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Czytanie
„Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach – Starej Wsi
Aleksandra Biskup i Julia Lach
oraz harcerze Kinga Jarosińska i Kacper Świderski. Po nich
kolejno czytali: Bożena Pożoga, Marcin Sikorski, Marzanna

Borek, Dariusz Skiba, Urszula
Oettingen, Leszek Wnętrzak,
Jadwiga Telka, Michał Rachtan,
Anna Wójcik, Wojciech Kózka,
Bożena Wyglądacz i Marta Janicka. Z okazji VII edycji Na-

rodowego Czytania wykonana
została przez Kancelarię Prezydenta RP okolicznościowa
pieczęć, która następnie została przekazana do wszystkich
urzędów i instytucji organizują-

cych Narodowe Czytanie. Bodzentyn również otrzymał taką
pieczęć. Uczestnicy spotkania
mogli odcisnąć pamiątkowy
stempel na przyniesionych
przez siebie książkach Stefana
Żeromskiego.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy
wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego w dniu 8 września
2018 r.
Na Narodowe Czytanie w Gminie Bodzentyn, zaprosił Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn -Dariusz Skiba oraz Dyrektor Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Adeli Nawrot – Marta Janicka.
Marta Janicka

28

ROK X NR 8-9 (73-74)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza
Ojczyzna przy wsparciu
finansowym Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn, w ramach projektu: „Ojczyznę
kochać trzeba i szanować”, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Leśnej
zwiedzili ważne miejsca
regionu świętokrzyskiego.
Wycieczkę
rozpoczęliśmy
od wizyty w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu
Chęcińskim. Uczniowie obejrzeli dwie wystawy o charakterze
multimedialno-mechatronicznym: „Człowiek – niezwykła
maszyna” i „Człowiek – trybik
w machinie przyrody”.
Następnie zwiedziliśmy dwór
obronny z pocz. XVII w., w któ-

rym znajdowała się siedziba
starosty chęcińskiego. Kolejnym punktem wycieczki było
Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie, znane przede
wszystkim ze wspaniałego zbioru zegarów. Kolekcja ta zajmuje
trzecie miejsce w świecie pod
względem liczebności i wartości
eksponatów. Potem udaliśmy
się w stronę Racławic.
W pobliskich Niezwojowicach odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne, gdzie
znajduje się jedyna w Polsce
makieta przedstawiająca bitwę
pod Racławicami, którą stoczyły
4 kwietnia 1794 r. wojska Tadeusza Kościuszki z siłami rosyjskimi. Na obrotowej platformie
o średnicy 7 metrów pokazano
przebieg bitwy ze słownym komentarzem. Później uczestni-

Nowy rok w Szkole Podstawowej
w Psarach Starej Wsi

czyliśmy w lekcji pisania gęsim
piórem.
Z narodowymi flagami pojechaliśmy na teren bitwy pod
Racławicami.
Obejrzeliśmy
pamiątkowy kopiec usypany
w 1934 r. Zapaliliśmy znicz pod
pomnikiem Bartosza Głowackiego, który zdobył działo rosyjskie gasząc lont czapką.

Inaugurację otworzyła witając gości i społeczność szkolną,
Pani mgr Barbara Świetlik, która
funkcję dyrektora szkoły objęła
z dn. 01.09.2018 roku. W uroczystości obok uczniów, nauczycieli
oraz licznie przybyłych rodziców
uczestniczyli: Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz
Skiba, ks. Czesław Stępak proboszcz parafii pw. Matki Boskiej

Pięknej Miłości z Psar, radni
Panowie Jerzy Tofil i Tadeusz
Zieliński. Dyrektor szkoły Pani
Barbara Świetlik oraz Burmistrz
Pan Dariusz Skiba podziękowali
za dotychczasowe prowadzenie
szkoły ustępującemu dyrektorowi Panu Jerzemu Wójcikowi, życząc dalszych sukcesów
w pracy zawodowej. Wieńcząc
uroczystości inauguracyjne dyrekcja szkoły oraz władze gminy,
zebranym nauczycielom, rodzicom i uczniom złożyli życzenia
satysfakcji z wykonywanej pracy,
pozytywnych wrażeń i sukcesów
edukacyjnych w nadchodzącym
roku szkolnym.
Przemysław Miernik

Opiekunami uczniów podczas wycieczki byli nauczyciele:
Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Mendak, Anna Telka
-Maciejska, Bogusława Jankowicz, Magdalena Rozumek oraz
Urszula Oettingen.
Urszula Oettingen
Pełna relacja z wycieczki dostępna na stronie gminy.

„Bądź bezpieczny”- wizyta
policjantów u przedszkolaków
Dnia 19 września 2018
roku odbyło się spotkanie
przedszkolaków z policjantami z Komisariatu Policji
w Bodzentynie.

Nowy rok szkolny 2018/19
w Szkole Podstawowej
im Stefana Żeromskiego
w Psarach Starej Wsi wraz
ze swymi nauczycielami
przywitało 68 uczniów i 26
przedszkolaków.

Uczniowie
przed pomnikiem
Bartosza Głowackiego
w Janowiczkach

Zdjęcie: Urszula Oettingen

Wycieczka uczniów Szkoły
Podstawowej w Leśnej

Funkcjonariusze Policji przybliżyli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach, przypomnieli numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania
z nieznajomym. Pani Policjantka
poinformowała i zademonstrowała dzieciom, w jaki sposób należy
się zachowywać podczas ataku
psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Największą frajdą było oglądanie
policyjnego wozu. Dźwięk syren

oraz błysk lampy ostrzegawczej
– sprawiły, że dzieci aż zaniemówiły z wrażenia. Następnie każdy
mógł wsiąść do radiowozu i obejrzeć go w środku. Niektórzy mogli
zająć miejsce kierowcy i poczuć
się jak prawdziwi policjanci.
Serdecznie dziękujemy Funkcjonariuszom Policji za wspaniałe przeżycia i przybliżenie
tak odpowiedzialnego zawodu,
jakim jest zawód policjanta.
W podziękowaniu za ciekawe
spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu
drogowego i bezpiecznej zabawy nasi podopieczni zaśpiewali
policjantom piosenkę oraz wręczyli upominek.
Agnieszka Czernikiewicz
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Artystyczne wędrowanie
po Górach Świętokrzyskich
W dniach od 3 do 5 sierpnia 2018 roku dla turystów
przemierzających nasz
region oraz mieszkańców
miasta i gminy odbył się
X Festiwal Wędrowania.
Koncerty, wystawy i gra
terenowa to podróż do źródeł kultury ziemi świętokrzyskiej.

Inauguracja festiwalu miała
miejsce w piątek, w Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany
Dom” w Ciekotach. Wydarzenie
rozpoczęto koncertem kapeli
„Żempoł” oraz wystawieniem
opery ludowej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Furmani”
oraz Wielokulturowego Zespołu
Ludowego „WIOHA”. Gościnnie
wystąpił z przemówieniem Marszałek Województwa Święto-

krzyskiego Adam Jarubas.
W sobotę w Szkole Wrażliwości w Kapkazach odbywała się
gra terenowa pod hasłem: „Nam
się nie nudzi, gdy źródło nas
budzi”. Przygotowały ją głównie

Bodzentyńskie Smaki Golonki

dzieci z okolicznych wsi, a adresowana była do wszystkich
odbiorców. Gra liczyła kilkanaście stacji. Wędrowcy przechodzili przez ciekawe zakątki wsi
Kapkazy, oglądając malownicze

Przybyłych gości powitali:
Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz
Marcin Sikorski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie. Główną atrakcją imprezy był konkurs
kulinarny, do którego stanęło 5
drużyn: trzy z gminy Bodzentyn – Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły, Stowarzyszenie
Miejska Góra, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa oraz
dwie z gminy Bieliny – Karczma Dobrego Smaku i Produkcja
Wędlin Wiejskich Piotr Brożyna.

Jury konkursowe składające się z przedstawicieli drużyn
biorących udział w konkursie,
wyłoniło zwycięskie potrawy.
Pierwsze miejsce przypadło
„Świętokrzyskim Jodłom”, drugie Karczmie Izba Dobrego
Smaku, a trzecie firmie Produkcja Wędlin Wiejskich Piotra Brożyny. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia.
Na scenie prezentowały się
zespoły z Gminy Bodzentyn tj.
Miejska Góra, Wolanie spod Łysicy oraz Świętokrzyskie Jodły
oraz Zygmunt Szafrański, który
wykonał wiele szlagierów muzyki popularnej.
Na zakończenie imprezy miłośników tańca bawił Dj Maui.
Dobra zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
/MGCKiT/

29

krajobrazy oraz poznając życie
jej mieszkańców. Każda stacja
oferowała inną atrakcję.
Pod wieczór odbyły się koncerty „Gędziego chóru” oraz
„Korniszonów”. W przerwie pomiędzy nimi burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba w swojej
oficjalnej wypowiedzi podkreślił
niepowtarzalny charakter festiwalu, który łączy wędrowanie,
edukację oraz sztukę. Złożył
gratulacje oraz podziękowania
organizatorom za promocję niezwykłych miejsc oraz mieszkańców naszej gminy.
Zadanie współfinansowano
ze środków Samorządu Miasta
i Gminy Bodzentyn i Województwa Świętokrzyskiego.
Pełna
relacja
dostępna
na stronie gminy.
/EŚ/

Zupa Rybna już za nami
Gotowanie w kociołku nad
ogniskiem przy ludowej
muzyce to już sześcioletnia
tradycja Festiwalu Zupy
Rybnej „Złota Rybka”.
W siedmiu kociołkach nad
zalewem w Wilkowie drużyny gotowały rybne specjały.

W niedzielę w Bodzentynie
po raz pierwszy odbyła
się impreza kulinarna pn.
„I Bodzentyńskie Smaki
Golonki”.

ROK X NR 8-9 (73-74)

Po oficjalnym przywitaniu
wszystkich przez organizatorów
wręczono drużynom przyprawy PRYMAT od sponsora oraz
ryby, życząc udanego gotowania.
Od tego momentu wszystkie drużyny zabrały się za przyrządzanie
zupy, a w międzyczasie na scenie występowały lokalne zespoły
folklorystyczne.
Podczas festiwalu nie zabrakło
licznych gier i konkursów przygotowanych przez organizatorów
dla najmłodszych, a każde dziecko otrzymało upominki.
W trakcie ostatnich występów
jury w trzyosobowym składzie:
Maria Piskulak – prezes stowarzyszenia Wilków Nasz Dom, Krystyna Kuropatwa – była wieloletnia
prezes zespołu Leśnianie oraz
Tomasz Królak oceniali przyrządzone zupy pod względem smaku, oryginalności przygotowania,
sposobu podania oraz wyglądu.

Najlepszą zupę rybną przygotowało stowarzyszenie „Inicjatywa” za „kremówkę rybną”. Drugie
miejsce przydzielono stowarzyszeniu „Dąbrowa” za „góralską
zupę rybną”. Trzecie miejsce
przydzielono zespołowi ze Starostwa Powiatowego w Kielcach
za zupę „Łysogórski Cymes”. Pozostałe drużyny „Michniowianie”,
stowarzyszenie „Miejska Góra”,
UMiG Bodzentyn oraz Dąbrowianki otrzymały wyróżnienia.
Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia przyszedł czas
na zabawę do późnych godzin
wieczornych. Świętokrzyski Festiwal Zupy Rybnej współfinansowany był przez Urząd Miasta
i Gminy Bodzentyn w ramach
zadania publicznego.
/EŚ/
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Wycieczka kulturoznawcza
Mieszkańcy sołectw Celin
i Podgórza już po raz
drugi mogli uczestniczyć
w wycieczce kulturoznawczej zorganizowanej przez
stowarzyszenie “Miejska
Góra” na rzecz rozwoju
Celin i Podgórza.

W ramach zadania publicznego ze środków samorządu
Gminy Bodzentyn członkinie
stowarzyszenia “Miejska Góra”
z panią prezes Aliną Rdzanek
i radną sołectw Celiny i Podgórze Teresą Bzymek, przygotowały dla swoich najmłodszych
mieszkańców oczywiście wraz
z opiekunami, wycieczkę kulturoznawczą na zakończenie
wakacji.
W wycieczce wzięło udział
ponad 60 osób. Uczestnicy
mogli zwiedzić zabytki i pomniki przyrody Świętej Katarzyny, zdobyli szczyt góry Łysicy,
a następnie przemieścili się do

sąsiedniego Krajna Zagórze,
gdzie czekało na nich mnóstwo
atrakcji oraz obiad na zregenerowanie sił.
Sprawdziło się powiedzenie
„cudze chwalicie, swego nie
znacie”, gdyż tylko nieliczna
grupa uczestników wycieczki
była w Krajnie Sabat, a niektórzy wręcz nawet nie wiedzieli o istnieniu tak atrakcyjnego
miejsca.
Dziękujemy bardzo panu
Marcinowi Sikorskiemu Dyrektorowi MGCKiT w Bodzentynie,
który był podczas wycieczki
naszym bezpłatnym przewodnikiem. Przypominał również kilka
legend, w które dzieci wsłuchiwały się z zaciekawieniem podczas odpoczynków na szlaku.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom wycieczki i włodarzom naszej gminy Bodzentyn za wyodrębnienie środków
w budżecie gminy na takie cele.
Teresa Bzymek

Zdjęcie: Archiwum gminy

Nocny Bieg w Wilkowie

28 września 2018r. odbył
się Nocny Bieg w Wilkowie, to trzeci z cyklu
tegorocznych Nocnych
Biegów w ramach 1
Nocnego Maratonu Wokół
Świętokrzyskich Zalewów
Wodnych.
Idea biegu powstała już ponad rok temu, gdy u Burmistrza
Bodzentyna Pana Dariusza Skiby narodziła się idea promocji
sportu i naszego regionu w innej
formie, bardziej atrakcyjnej i ciekawej dla wielu amatorów sportu
i zawodowych biegaczy. To już
w 2017 roku odbyły się Nocne
Biegi w Wilkowie zorganizowane przez Gminę Bodzentyn oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury

i Turystyki w Bodzentynie. Udane
wydarzenie w 2017 roku zaowocowało organizacją wydarzenia
w tym roku obejmującego trzy
gminy. W roku 2018 w organizację wydarzenie poza poszczególnymi gminami i centrami kultury
zorganizowała młoda i rozwijająca się fundacja Proland Sport.
Wydarzenie rozpoczęło się
po godz. 20.00 od głównego
biegu na dystansie około 15 km.
Chwilę później wystartowali zawodnicy Nordic walking
na dystansie 10 km. Gratulujemy udziału w biegu i cieszymy
się ze wspólnej zabawy.
Wydarzenie współfinansowane było ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
/MGCKiT/
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Małżonkowie na Medal

W ostatni weekend września 24 par świętowało „Złote
i Diamentowe Gody”. W dowód
uznania i trwałości małżeństwa
oraz rodziny, Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wręczył Jubilatom „Złotych
Godów” Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które
przyznaje Prezydent RP oraz
dyplomy i grawertony Jubilatom
„Diamentowych Godów”.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Pięćdziesiąt i sześćdziesiąt lat temu jako młodzi
i pełni zapału małżonkowie
przyrzekali sobie „miłość,
wierność oraz uczciwość
małżeńską”, które po dziś
dzień trwają.

Na uroczystości, które odbyły się jak co roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie, przybyło czternaście
par obchodzących 50-lecie oraz
dwie świętujące 60-lecie Pożycia Małżeńskiego. Osiem par

Wyjazd młodzieży do Muzeum
Auschwitz-Birkenau

Jubilatów nie mogło wspólnie
z nami świętować tego szczególnego wydarzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Bodzentynie z okazji tak
pięknego Jubileuszu Pożycia
Małżeńskiego złożył Jubilatom

na naszej młodzieży ogromne
wrażenie. Zapoznanie z muzeum, dokumentami tam znajdującymi się oraz pozostałościami po więźniach, będących
namacalnym dowodem przetrzymywania konkretnych ludzi
a w tym często dzieci, pokazały
wszystkim zwiedzającym nieludzkość tego miejsca. Dziękuję nauczycielom i dyrekcji szkół
za zachęcenie i pomoc w zorganizowaniu chętnych uczniów
na ten wyjazd. Pamiętajmy aby
w roku 100-lecia odzyskania
Niepodległości pokazywać również tę ciężką i bardzo bolesną
historię naszej Ojczyzny.
Marcin Sikorski
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie

gratulacje oraz życzył długich
i pogodnych lat życia pełnych
optymizmu i radości.
W imieniu własnym oraz
wszystkich
Radnych
Rady
Miejskiej życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia złożył
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie Wojciech Kózka.
Żadna ważna uroczystość nie
mogłaby się odbyć bez oprawy
muzycznej. W tym szczególnym dniu Młodzieżowa Orkiestra
Dęta przygotowała koncert. Spędzany czas na świętowaniu umilali również członkowie zespołu
„Świętokrzyskie Jodły”, którzy
porwali Jubilatów do tańca.
/EŚ/

Pieczony ziemniak
królował w Wiącce
Ostatniego dnia września,
w słoneczne, niedzielne
popołudnie, odbyła się
czwarta edycja „Święta
Pieczonego Ziemniaka”
zorganizowana w miejscowości Wiącka.

17 września 2018 r., uczniowie klas siódmych i ósmych
szkół z Psar, Świętej Katarzyny i Leśnej wzięli udział w wycieczce do Krakowa i Oświęcimia zorganizowanej przez
Miejsko–Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
Jako zachętę dla młodzieży
w ofertę wycieczki włączono
dodatkowo zwiedzanie Ogrodu Botanicznego oraz Muzeum
Figur Woskowych w Krakowie.
W ramach edukacji patriotycznej, uczestnicy wycieczki
z zadumą przemierzali Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940‒1945).
Kolejne alejki byłego niemieckiego obozu zagłady, baraki
i przedstawione tam warunki przetrzymywania wywarły
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Tegoroczne święto ziemniaka odbyło się dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Radnej – Jadwigi Dulęby, Sołtysa Mariusza
Matli, a także wszystkich mieszkańców sołectwa. Plac przy
Domku Wiejskim w Wiącce tętnił
pozytywną energią i wspaniałą zabawą. Piękna, słoneczna
pogoda zachęcała dodatkowo

do wspólnego biesiadowania.
Jedni przygotowali pieczone
ziemniaki, drudzy grillowali
kiełbaski, a jeszcze inni występowali na scenie. Jak zawsze
na wysokości zadania stanęły
nasze lokalne, folklorystyczne
zespoły. Nie lada atrakcją był
Zbój Madej razem ze swoimi
czarownicami, który rozbawiał
do łez publiczność i zachęcał
do wspólnej zabawy. Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych, dla których zorganizowano gry i zabawy.
Szersza relacja dostępna
na stronie gminy.
/EŚ/
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Od 1986 r. następują dość
łagodne zimy w naszym
regionie, co nie wpływa
korzystnie na przygotowania do startów w zimowych
zawodach biathlonowych
i narciarskich. Dochodzi
do tego jeszcze brak środków pieniężnych na zakup
odpowiedniego sprzętu
i na organizację obozów
treningowych.
Pomimo tych utrudnień w latach 1986 – 1992 zawodnicy
MKS „Jodła” startują we wszystkich zawodachw ramach mistrzostw Polski i zajmują czołowe lokaty. Do wyróżniających
się zawodników w tym okresie
należą: Ireneusz Majtyka, Paweł
Graba, Michał Mazurkiewicz,
Mariusz Kupisz, Mirosław Szydłowski, Grzegorz Dyk, Andrzej
Latała i Lech Skrzyniarz.
W 1990 r. na Mistrzostwach
Polski w Biathlonie w Zakopanem Ireneusz Majtyka zajmuje
VI miejsce w biegu na 10 km,
a w rozgrywanych rok później
Biathlonowych
Mistrzostwach
Polski w Szklarskiej Porębie
zdobywa srebrny medal w biegu
na 20 km. Z kolei w 1992 r. na Mistrzostwach Polski w Biathloniew
Zakopanem sztafeta chłopców
w składzie: Michał Mazurkiewicz, Lech Skrzyniarz i Paweł
Graba zajmuje V miejsce w kraju. Zawodnicy „Jodły” wykazywali się również wysokimi umiejętnościami typowo strzeleckimi.
W 1993 r. na Ogólnopolskich
Zawodach w Strzelectwie Sportowym w Lublinie drużyna: Michał Mazurkiewicz, Tomasz Mazurkiewicz, Paweł Bis i Mirosław
Kazubiński zajmuje II miejsce
w kraju.
Mimo dalszym kłopotów finansowych klubu „Jodła”, zawodnikom udaje się wystartować w 1994r. w Mistrzostwach
Polski w Biathlonie w Dusznikach-Zdroju. Drużyna: Marek
Oględziński, Paweł Bis i Tomasz
Mazurkiewicz zajmuje VII miejsce. Po kilkuletniej przerwie,
w 1994 r. zostaje ponownie
wprowadzony do kalendarza imprez sportowych biathlon letni.
W tym też roku zawodnicy MKS

Zygmunt Sitek i jego podopieczni w latach 90. XX w.
„Jodła” startują na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
w Biathlonie Letnim w Zakopanem, plasując się w czołowej
dziesiątce – Marek Oględziński,
Michał Mazurkiewicz, Tomasz
Mazurkiewicz i Paweł Bis nawiązują do najlepszych tradycji
klubu.
Na Mistrzostwach Polski
w Biathlonie w Dusznikach
-Zdroju w 1995 r. sztafeta: Marek
Oględziński, Michał Kaczmarzyk
i Michał Bryła zajmuje VI miejsce. W tym samym roku na Mistrzostwach Polski w Biathlonie
Letnim, równieżw Dusznikach
-Zdroju Marek Oględziński zdobywa brązowy medal w biegu
na 6 km, a Michał Bryła zajmuje
VI miejsce.
W 1996 r. na Mistrzostwach
Polski w Biathlonie w Zakopanem drużyna w składzie: Marek
Oględziński, Mirosław Kazubiński i Michał Bryła zajmuje V miejscew kraju, a Szymon Sikora,
Michał Kaczmarzyk i Marcin Lesisz zajmują VII miejsce.
Na rozgrywanych w Dusznikach-Zdroju Mistrzostwach Polski w Biathlonie Letnimw 1996 r.
zawodniczka MKS „Jodła” Anna
Rzadkowska zdobywa brązowy
medalw biegu na 3 km, a na dystansie 2 km zajmuje miejsce
V. Również duży sukces w tych
zawodach odniosła Katarzyna
Mazurek plasując się w biegu
na 3 km na V miejscu.Równolegle z tymi mistrzostwami,
w Dusznikach-Zdroju odbył się
Puchar Europy w tej dyscyplinie
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sportu. Nasz kraj reprezentowało siedmiu zawodników „Jodły”:
Anna Rzadkowska, Katarzyna
Mazurek, Marek Oględziński, Michał Kaczmarzyk, Tomasz Mazurkiewicz, Paweł Bis i Michał
Bryła. Anna Rzadkowska, w obsadzie międzynarodowej, w biegu na 3 km zajęła III miejsce,
Katarzyna Mazurek iTomasz
Mazurkiewicz miejsce V, Paweł
Bis i Marek Oględzińskimiejsce VI, Michał Bryła miejsce IX.
Sztafeta Polski z udziałem Anny
Rzadkowskiej zdobyła brązowy
medal Pucharu Europy.
W nagrodę za wysokie wyniki
sportowe dwie zawodniczki „Jodły”: Anna Rzadkowska i Katarzyna Mazurek zostały powołane
do kadry Polski w biathlonie letnim. Do wytypowanych zawodniczek, do kadry Polski dołączyli
również zawodnicy „Jodły”: Michał Bryła i Michał Mazurkiewicz.
Na Mistrzostwach Europy, które
odbywały się w sierpniu 1996 r.
na Łotwie, w biegu na 3km Anna
Rzadkowska zajęła miejsce V,
a Katarzyna Mazurek miejsce
X, zaś w biegu na 1,5km Katarzyna Mazurek zajęła miejsce
III, a Anna Rzadkowska miejsce
X. Sztafeta Polski z udziałem
zawodniczek klubu „Jodła” zdobyła brązowy medal Mistrzostw
Europy.
W ogólnopolskiej klasyfikacji
Polskiego Związku Biathlonowego klub MKS „Jodła” Bodzentyn,
za wysokie osiągnięcia sportowe
w1996 r. zajął II lokatę w kraju,
tuż za klubem WKS Legia Zako-

pane, na 29 działających w kraju
klubów biathlonowych.
W 1997 r. na Ogólnopolskich
Zawodach w Biathlonie Letnim
rozgrywanych w Grudziądzu
Anna Rzadkowska zdobyła
złoty medal w biegu na 3 km.
Katarzyna Mazurek startując
w tym czasie na Otwartych Mistrzostwach LOK w Poznaniu
osiągnęła I miejsce w biegu
na 1,5km. W I Eliminacjach
do Pucharu Europy w Biathlonie
Letnim rozgrywanych w Dusznikach- Zdroju, z udziałem zawodników z wielu krajów, Katarzyna Mazurek zajęła II miejsce,
a Marek Oględziński miejsce
III. Po udanym starcie w tych
zawodach Katarzyna Mazurek
wyjechała na Mistrzostwa Europy do Petersburga, gdzie w biegu na 2km zajęła XII miejsce,
natomiast sztafeta Polski z jej
udziałem została sklasyfikowana na III miejscu. W Ogólnopolskich Zawodach w Biathlonie
Letnim w Kielcach Anna Rzadkowska zdobyła brązowy medal w biegu na 3km. W rozgrywanych Mistrzostwach Polski
w Zakopanem drużyna „Jodły”
w składzie: Marek Oględziński,
Michał Kaczmarzyk i Mirosław
Kazubiński zajęła V miejsce
w kraju.
Klub MKS „Jodła” Bodzentyn
w rankingu Polskiego Związku
Biathlonowego za całokształt
osiągnięć sportowych w 1997 r.
zajął III miejsce w kraju.
W 1998 r. na Mistrzostwach
Polski LOK w Biathlonie Letnim
w Kielcach Przemysław Kupis
zdobył złoty medal, Ewa Kisiel
medal srebrny, a Dariusz Dębicki medal brązowy. W 1999 r.podczas Ogólnopolskich Zawodów
w Biathlonie Letnim w Zakopanem I miejsce zajął Paweł
Laskowski. Na tych samych zawodach, ale rozgrywanych już
w Dusznikach-Zdroju, I miejsce
zajął Tomasz Waciński, a Ewa
Kisiel miejsce III. Również w tym
samym roku na Mistrzostwach
Polski w Biathlonie Letnim, rozgrywanych ponownie w Dusznikach-Zdroju, Ewa Kisiel zdobyła
tytuł Mistrzyni Polski.
Urszula Oettingen,
Anna Sitek

