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W numerze
Dlaczego wzrosły opłaty
za odbiór odpadów
komunalnych?

n Czytaj, str. 3

Odnowiona oczyszczalnia
w Świętej Katarzynie
Zakończyła się rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni
ścieków w miejscowości
Święta Katarzyna. Z nowego
systemu oczyszczania
ścieków będzie korzystało
ok.1410 mieszkańców.
Przypomnijmy, pierwsza oczyszczalnia ścieków wybudowana
została w 1998 roku i początkowo
obsługiwała tylko mieszkańców
Świętej Katarzyny. W ciągu ostatnich kilku lat doprowadzane były
do niej ścieki z Wilkowa oraz miejscowości Krajno-Zagórze (sąsiedniej gminy Górno). Spowodowało to przekroczenia wielkości
zrzutu ścieków. Za naruszenie
warunków pozwolenia wodnoprawnego gmina płaciła kary nakładane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Od czasu budowy oczyszczalnia
nie była poddawana większym
remontom, dlatego też modernizacja była niezbędną inwestycją.
Jak mówi Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

- Zrealizowane zadanie było bardzo ważną i konieczną inwestycją,
zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, turystycznym jak i ekologicznym. Atrakcyjność terenu oraz rozbudowa sieci
kanalizacyjnej znacznie wpłynęła
na rozwój budownictwa jednorodzinnego. Powstanie wielu punktów obsługujących turystów także
przyczyniło się do przeciążenia
oczyszczalni w sezonie letnim.
Warto podkreślić, że projekt jest
komplementarny również z innymi ważnymi działaniami na terenie gminy Bodzentyn dotyczącymi gospodarki ściekowej.
Obecnie przebudowana oczyszczalnia ścieków jest jedną
z nowocześniejszych oczyszczali
w Polsce. Zastosowana technologia membranowa zakłada
osiągnięcie efektów zgodnych
z wymaganiami również w zakresie oczyszczenia fosforu i azotu.
Ma to bardzo ważne znaczenie
z uwagi na lokalizację oczyszczalni, która położona jest na terenie
Świętokrzyskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu, w bliskiej
odległości od Świętokrzyskiego
Parku Narodowego. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest
rów melioracyjny dopływający do
Grabowej, a następnie zasilający zbiornik wodny w Wilkowie.
Technologia MBR (membranowa)
zapewni właściwą jakość wody,
co nie jest bez znaczenia dla osób
korzystających z kąpieliska w Wilkowie. Rozbudowa oczyszczalni
rozwiąże również problem ponadnormatywnego zrzutu ścieków
oraz umożliwi podłączenie do
systemu oczyszczania ścieków
kolejnych miejscowości.
Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta
Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”.
Całkowita wartość projektu wynosi
6 438 804,62 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 4 109 180,11 PLN.
/BR/

Jaśniej i taniej – nowe
oświetlenie dróg
w gminie Bodzentyn

n Czytaj, str. 3

Dodatkowy milion na
budowę ścieżki rowerowej

n Czytaj, str. 4

Sprawdź jak legalnie
pozyskać drewno
z prywatnego lasu?

n Czytaj, str. 14
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Dlaczego wzrosły opłaty za
odbiór odpadów komunalnych?
Dotychczasowe opłaty nie
pokrywały rzeczywistych
kosztów gospodarowania
odpadami. Wysokość
opłaty uzależniona jest
w głównej mierze od
ceny świadczenia usługi
odbioru, transportu
i zagospodarowania
odpadów ustalonej
w rezultacie przetargu.
Z początkiem kwietnia ogłosiliśmy przetarg na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów
komunalnych z terenu Miasta
i Gminy Bodzentyn w okresie od
01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza na
kwotę prawie 1 018 818,00 złotych,
a druga na kwotę 1 425 600,00
złotych rocznie. Zgodnie z oszacowaniem mogliśmy przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia
517 500,00 zł na rok. Cena najtańszej oferty przewyższała kwotę,
jaka została przeznaczona, dlatego przetarg został unieważniony.
W związku z powyższym
w połowie kwietnia ogłosiliśmy
drugi przetarg, w którym również zostały złożone dwie oferty.
Pierwsza na kwotę milion 1 006
800,12 złotych rocznie oraz druga na kwotę: 989 010,00 złotych
rocznie. Stanęliśmy przed trudną
decyzją. Czy unieważniać drugi
przetarg i mieć nadzieję, że przy
następnym ogłoszonym przetargu złożone oferty będą miały niższe kwoty, czy jednak pogodzić
się z wynikami wnikliwej analizy
ofert i rynku, która ukazuje, iż
trudno będzie znaleźć tańszego
wykonawcę zważywszy na to, iż
w przetargach startuje jeden lub

co najwyżej dwóch wykonawców,
a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy
cen, jakie dyktują firmy. Dlatego
też, ostatecznie zdecydowaliśmy się przyjąć najtańszą ofertę
z drugiego przetargu.
Wzrost cen spowodowany
był czynnikami zewnętrznymi,
na które gmina nie miała żadnego wpływu. Pod koniec grudnia
2017 roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego zostały określone
stawki opłat za korzystanie za
środowisko w latach 2018 – 2020
i kolejnych. Z roku na rok stawki tych opłat wzrastają. Jeszcze
w 2017 roku za tekturę, papier
i szkło stawka wyniosła 120,76
zł (za 1 tonę), w 2018 roku już
170 złotych; obecnie płacimy 220
zł, a więc w stosunku do roku
2017 wzrosła o 82%. Na przyszły
roku rząd ustalił opłatę w wysokości 270 złotych. Podobnie jest
w przypadku odpadów niesegregowanych. W 2017 roku płaciliśmy 120,76 złotych, w 2018 roku
140 złotych, obecnie płacimy
170 złotych, a w przyszłym roku
będziemy płacić 270 złotych, co
stanowić będzie wzrost o ponad
123% w stosunku do roku 2017.
Firmy startujące do przetargów
na wywozy odpadów z gmin
również doliczają wzrost cen
transportu, energii, wynagrodzeń
pracowników firm. Z roku na rok
również wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia. W 2017
roku wynosiła 1750 złotych brutto, a obecnie mamy 2250 złotych,
a więc wzrost o 500 złotych. Należy przy tym pamiętać, że koszty

pracodawcy w wyniku zatrudnienia pracowników w rzeczywistości są wyższe niż te wynikające
z umowy. Warto również podkreślić fakt, iż zgodnie z ustawą
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty: odbierania,
transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
obsługi administracyjnej tego
systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Tak wiec, powtórzę raz
jeszcze wzrost „opłat śmieciowych” był związany z czynnikami
zewnętrznymi, na które gmina
nie miała żadnego wpływu. Nam
pozostaje się dostosować i na
bieżąco reagować na zmiany jakie przygotowuje nam rząd.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien
się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania
wysokości ponoszonych przez
mieszkańców gminy opłat na
poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania
tego systemu. Ostatnia podwyżka cen za odbiór odpadów, miała
miejsce w 2016 roku. Od tamtej
pory, pomimo rok rocznie zwiększonych opłat za korzystanie za
środowisko i innych czynników
wpływających na ostateczne
kosztu wywozu odpadów, w gminie dopiero teraz zwiększyliśmy
ceny, nie mając żadnego wyboru. Tak więc gmina nie zarabia
na odpadach, lecz się samofinansuje poprzez ustawowe nałożenie opłat na mieszkańców za
usuwanie odpadów.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza
Z końcem czerwca jak
co roku radni udzielili
Burmistrzowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu
gminy za rok 2018 oraz
po raz pierwszy, zgodnie
z obowiązującym prawem,
udzielili wotum zaufania.
Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady

Miejskiej uprzednio wydały pozytywne opinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Zarówno za udzieleniem
wotum zaufania jak i za udzieleniem absolutorium głosowało 11
Radnych. Nikt nie był przeciwko,
dwóch Radnych wstrzymało się
od głosu, a jedna Radna była
nieobecna.
/BR/
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Nowe oświetlenie drogi w gminie
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Kolejna miejscowość
w gminie Bodzentyn
ma nowe oświetlenie.
Energooszczędne,
nowoczesne oświetlenie
drogowe powstało
w miejscowości Wzdół
Parcele.
8 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru inwestycji dotyczącej budowy napowietrznej sieci
elektroenergetycznej oświetlenia
drogowego w tej miejscowości.
Wzdłuż drogi prowadzącej
przez miejscowość Wzdół Parcele wykonano montaż 10 lamp
typu LED z wysięgnikiem na zaprojektowanych 10 słupach oraz
uziemienie.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„ELEKTROINSTALATOR” Bartosz Bukowski.
Wartość robot zgodnie z umową: 34 580, 00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego
to kolejna inwestycja w gminie
Bodzentyn poprawiająca infra-

Wzdolskie Kołowrotki
kolejny raz na podium

strukturę oświetleniową, mając
na uwadze potrzeby mieszkańców, bezpieczeństwo na drodze,

Tańcz, śpiewaj, baw się, z...
Młodzieżową Radą Miejską
Wakacyjne zajęcia z Młodzieżową Radą
dobiegły końca. Przepracowaliśmy
z dziećmi 2 tygodnie. Zajęcia odbywały
się w dniach 22, 23, 24, 31 lipca oraz
1 sierpnia. 2 dnia sierpnia nastąpiło
uroczyste podsumowanie zajęć.

P

odczas „XIII Folkloriady Jurajskiej”,
w kategorii zespoły obrzędowe,
Wzdolskie Kołowrotki zdobyły I miejsce
za obrzęd „U powroźnika”, który ukazuje
jak plotło się powrozy w gospodarstwach.
Na scenie Amfiteatru Leśnego w Poraju zaprezentowało się aż 37 podmiotów
wykonawczych (27 zespołów śpiewaczych i 10 zespołów obrzędowych). Blisko 600 artystów bawiło gości śpiewem,
żywiołowością, temperamentem i nastrojem pięknej, folklorystycznej muzyki.
Od kilku lat zespoły folklorystyczne
z gminy Bodzentyn biorą udział w Folkloriadzie Jurajskiej w Poraju. Warto przypomnieć, iż Wzdolskie Kołowrotki już po raz
czwarty stanęły na podium. W poprzednich latach zdobyły pierwsze, drugie
i trzecie miejsce.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa
i życzymy dalszych sukcesów.
/EŚ/

a także koszty energii potrzebnej
do oświetlani dróg.
/BR/

Dzieci lepiły z masy solnej swoje ulubione
postacie i zwierzaki. Rysowały, malowały, uczyły się tańczyć oraz poznały wiele ciekawych zabaw. Najfajniejszą z nich okazała się być bardzo popularna gra w Anse-Kabanse.
Cieszymy się, że potrafiły się ze sobą zintegrować oraz były bardzo chętne do wspólnej
zabawy. Ogromną radość sprawiła nam ich
liczebność. Dziękujemy rodzicom za zaufanie
i powierzenie nam opieki nad swoimi pociechami w tym czasie.
2 sierpnia odbyło się podsumowanie zajęć,

gdzie uczestnicy zajęć zaprezentowali najbliższym oraz zaproszonym gościom swoje prace
z masy solnej, układ tańca disco i zaśpiewali
piosenkę. Każdy na koniec otrzymał pamiątkowy dyplom oraz zasłużony słodki upominek.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy
Bodzentyn Panu Dariuszowi Skibie oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie Marcinowi Sikorskiemu za docenienie i wsparcie naszej inicjatywy.
Zapewniamy, że w naszych myślach jest
wiele pomysłów, które w najbliższym czasie
chcemy zrealizować. Życzymy dzieciakom biorącym udział w zajęciach jeszcze większego
zapału do zabawy oraz ciągłego uśmiechu na
twarzy!
Filip Rzadkowski
Przewodniczący Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Bodzentynie
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Gmina pozyskała dodatkowy milion
złotych na budowę ścieżki rowerowej
Dzięki dużym wielomiesięcznym
staraniom Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusza Skiby Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego
przyznał dodatkowe dofinansowanie
w kwocie 1 mln zł dla projektu
pn. „Ukierunkowanie ruchu
turystycznego przyjaznego przyrodzie
obszaru Natura 2000 Łysogóry
poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”.

W dniu 07 sierpnia 2019 r. rozszerzono
podpisaną już umowę o aneks, który zwiększył kwotę dofinansowania o 1 mln do poziomu 3.654.708,95 zł
Przypomnijmy, że budowana ścieżka rowerowa będzie składała się z dwóch odcinków,
tj. od granicy Gmin Bodzentyn-Górno przez
obszar leśny oraz od kapliczki w Św. Katarzynie do Podgórza. Trasę ścieżki wyznaczono
nawiązując do istniejących pasów dla rowerów drogi wojewódzkiej nr 752 stanowiąc uzupełnienie i połączenie tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej. Ścieżka będzie przebiegała za
rowem przez teren Świętokrzyskiego Parku

Narodowego. Będzie wyposażona w elementy edukacyjne jak tablice z informacjami na
temat chronionych gatunków roślin i zwierząt,
czy siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce, naprzeciw obszaru ochrony ścisłej „Mokry Bór”
będzie wydzielone miejsce wypoczynkowe tj.
wiata z ławkami i stołami, stojak na rowery.

Harmonogram spotkań Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z mieszkańcami
L.p.

Sołectwo

Data

Godzina

1. Wilków

29.08

17:00

2. Podgórze

03.09

17:30

Miejsce
Świetlica Wiejska (organizuje
sołtys)
Dom Seniora w Bodzentynie
Świetlica wiejska

3. Celiny

03.09

19:00

4. Ściegnia

04.09

18:00

Klub Rolnika

5. Kamieniec

04.09

19:00

Mieszkanie sołtysa

6. Świeta Katarzyna

05.09

19:00

Szkoła

7. Śniadka

06.09

17:30

Szkoła

8. Sieradowice

06.09

19:00

Świetlica wiejska

9. Podmielowiec

09.09

18:00

Świetlica wiejska

10. Wzdół Parcele

09.09

19:00

Klub Rolnika

11. Orzechówka

10.09

18:00

Mieszkanie Sołtysa

12. Wzdół Kolonia

10.09

19:00

Szkoła

13. Siekierno

17.09

17:30

Świetlica wiejska

14. Leśna Stara Wieś

17.09

19:00

Szkoła

15. Dąbrowa Dolna

18.09

18:00

Mieszkanie Sołtysa

16. Dąbrowa Górna

18.09

19:00

Mieszkanie sołtysa
Klub Rolnika

17. Wzdół Rządowy

20.09

18:00

18. Wiącka

20.09

19:00

Dom Wiejski

19. Psary Podłazy

24.09

18:00

Świetlica wiejska

20. Psary Stara Wieś

24.09

19:00

Szkoła

21. Wola Szczygiełkowa

25.09

18:00

Szkoła

22. Psary Kąty

26.09

17.00

Szkoła

23. Hucisko

26.09

18:00

Świetlica Podłazy

24. Bodzentyn

29.10

18:00

Szkoła Podstawowa

Całkowita wartość projektu: 5.093.212,76
zł, w tym dofinansowanie w wysokości:
3.654.708,95 zł co stanowi 85% kosztów
kwalifikowalnych a jednocześnie (71,76
% kosztów całkowitych), wkład Gminy
1.438.503,81 zł.
/BR/

Kwitnąca skarpa

Na skarpie przy Urzędzie Miasta i Gminy
Bodzentyn możemy podziwiać różnorodne
gatunki krzewów i kwiatów. Działka o powierzchni 1,350 m2 została zagospodarowana w 2017 r. Na skarpie zasadzono ponad 1850 różnorodnych roślin, m.in.: ognik
szkarłatny, cis pospolity, świerk kłujący, róża
wielokwiatowa, różne odmiany jałowca, żywotnik zachodni i wiele innych. Zastosowane krzewy i kwiaty wykazują zróżnicowanie
kolorystyczne w ciągu całego roku, rozwijając się i kwitnąc w różnych miesiącach.
W tym celu wykorzystano rośliny, które nie
są szczególnie narażone na niszczące działanie czynników pogodowych oraz takie,
które nie wymagają szczególnej pielęgnacji
i gleby. Kompozycja ta pełni funkcje, między
innymi izolacyjną, oraz estetyczno-kompozycyjną wpływającą na wizerunek miasta.
Obecnie większość roślin ładnie kwitnie
lub ma trwałe kolorowe liście, dzięki którym
tworzy barwne kobierce.
/BR/
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Aktywny start szansą na sukces
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W dniu 5 sierpnia 2019 roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisano umowę na realizację projektu pod nazwą „Aktywny start
szansą na sukces. Aktywizacja społeczno
-zawodowa w Gminie Bodzentyn”.
Wsparcie w wysokości 858 953,38 zł
przeznaczone jest na aktywizację zawodową i społeczną 42 osób, będących klientami
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Projekt realizowany
jest na terenie gminy Bodzentyn od 01 lipca
2019r. do końca czerwca 2021 r. we współpracy z fundacją Centrum Europy Lokalnej
w Kielcach. Całkowita wartość projektu
1 012 003,38 zł.
Oferowane w ramach Projektu wsparcie
to: doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, poradnictwo zawodowe, trening
umiejętności społecznych, grupowe poradnictwo prawne, pośrednictwo pracy, opieka
trenera pracy, praca socjalna związana z re-

Urząd Marszałkowski

Podpisanie umowy na projekt pod
nazwą „Aktywny start szansą na
sukces. Aktywizacja społecznozawodowa w Gminie Bodzentyn”

alizacją kontraktów socjalnych, grup dyskusyjnych i grup wsparcia, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe, organizowane na
terenie województwa świętokrzyskiego.
Projekt współfinansowany ze środków

Sołtysi Roku 2018
z gminy Bodzentyn

Sukcesy seniorów
UTW w Bodzentynie

„Sołtysi Roku 2018” otrzymali nagrodę z rąk Dariusza Skiby
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Teresy Bzymek
Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Pan Grzegorz Harabin jest
sołtysem w miejscowości Psary Stara Wieś nieprzerwanie od
2007 roku, to jest jego czwarta
kadencja. Pani Beata Babiarz
z kolei jest sołtysem Leśnej Starej Wsi już drugą kadencję. /EŚ/

Fot. Archiwumprywatne

Podczas 25. Zjazdu
Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Kieleckiej
i 23. Krajowego Turnieju
Sołtysów, dwoje sołtysów
z naszej gminy Grzegorz
Harabin (Psary Stara
Wieś) i Beata Babiarz
(Leśna Stara Wieś) zostało
nagrodzonych w uznaniu
ich zasług dla swoich
sołectw.

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 012 003,38 zł.
/BR/

Fot. Archiwumprywatne

Na terenie gminy
Bodzentyn od lipca
ubiegłego roku
prowadzone są bezpłatne
kursy języka angielskiego
dla dorosłych, w ramach
projektu „Akademia
kompetencji kluczowych
EuroDialog”.
Projektodawcą jest firma Jarosław Patrzyk Eurodialog. Zajęcia prowadzi szkoła Sunshine
School of English z Nowej Słupi, która została zaproszona
do współpracy przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzenty-

nie Marcina Sikorskiego.
Zajęcia
dla
Seniorów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW) odbywały się w dwóch
grupach w MGCKiT. Projekt
obejmował 240 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu 11
miesięcy, dwa razy w tygodniu.
W dniu 19 lipca w MGCKiT odbyło się uroczyste wręczenie
certyfikatów językowych.
Sunshine School of English
prowadzi także zajęcia z języka
angielskiego w świetlicy wiejskiej w Wilkowie.
Monika Olszewska
Szkoła Sunshine
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Wielkie zmiany w gospodarce
wodno-ściekowej naszej gminy
Zapraszamy na krótkie podsumowanie ostatnich działań
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bodzentyn
realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.

31.12.2020 roku powstanie w pełni funkcjonalna oczyszczalnia pracująca w technologii przepływowej o docelowej przepustowości Qśr
d = 1547 m3/dobę, obsługująca 10 281 RLM. Całkowita wartość
zadania wynosi 25 625 820,00 zł brutto.

Kanalizacja sanitarna
Rozpoczęto kolejny etap długo oczekiwanej przez mieszkańców
budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Obecnie, równolegle na trzech odcinkach trwają prace w miejscowości Dąbrowa Górna. Jeszcze w IV kwartale tego roku prace rozpoczną się również w miejscowościach: Śniadka Pierwsza,
Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara Wieś oraz Psary Podłazy.
W 2020 roku natomiast prace będą kontynuowane, w kolejnych
miejscowościach, tj. Podkonarze oraz Kamienna Góra (I kwartał),
Hucisko (II kwartał), Parcelanci (III kwartał), Leśna Stara Wieś (IV
kwartał), zaś w I kwartale 2021 roku we Wzdole Rządowym oraz
Kamiennej Górze. Nadmienić należy, iż dzięki dofinansowaniu ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sukcesywnie wykonywane będą również
przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców wymienionych powyżej
miejscowości. W efekcie zakończonej inwestycji, która potrwa do
31.12.2021 roku, w 16 miejscowościach Gminy Bodzentyn zostanie
wybudowanych łącznie ok. 55 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 20
km przyłączy dla mieszkańców. Łączny koszt tego zadania wynosi
41 773 752,00 zł brutto.

Oczyszczalnia ścieków
W lipcu tego roku rozpoczęły się także roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie. Zakres prac obejmuje likwidację części starych,
budowę nowych i modernizację pozostałej części obiektów technologicznych. Budynek obsługi, budynek agregatu prądotwórczego,
jak również droga dojazdowa do oczyszczalni zostaną kompleksowo wyremontowane, a teren wokół nowopowstałej infrastruktury
zostanie na nowo zagospodarowany. Kluczowym celem realizacji
tej inwestycji jest przystosowanie obiektu do standardów i norm
zarówno polskich, jak też europejskich dotyczących oczyszczania
ścieków, a także przyjęcia zwiększonej ilości ścieków z terenów
nowo przyłączanych 16 miejscowości Aglomeracji Bodzentyn. Do

Zdjęcia. PUK

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(PO IiŚ)

Stacje uzdatniania wody
W styczniu tego roku podpisano umowy na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości
Wzdół oraz na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody
na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska. W ramach pierwszej z nich trwają już roboty budowlano – montażowe mające na
celu przebudowę istniejącego budynku na stację uzdatniania wody
i przepompownię wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi po
200 m3 na wodę pitną, zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne, dwoma zbiornikami bezodpływowymi na ścieki technologiczne oraz zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałej infrastruktury. W ramach tego zadania od kwietnia równolegle do robót
budowlanych prowadzane są badania technologii usuwania jonów
ołowiu na instalacji pilotażowej zamontowanej na ujęciu we Wzdole.
Testowaniu poddano trzy różne technologie: z wykorzystaniem złoża katalitycznego o charakterze absorpcyjno - jonowymiennym (na
bazie zeolitu), w oparciu o jednostopniową filtrację na złożu KDF
(KineticDegradationFluxion) oraz w oparciu o proces koagulacji. Po
dogłębnej analizie otrzymanych wyników badań zostanie podjęta
decyzja odnośnie docelowej technologii usuwania jonów ołowiu.
Prace potrwają do 30.06.2020 r., a całkowita wartość zadania wynosi 4 487 040,00 zł brutto.
Inwestycja dotycząca rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody na ul. Opatowskiej w Bodzentynie jest w końcowej fazie
projektowania. W efekcie końcowym zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz umowy zawartej z Wykonawcą do dnia 31.12.2020.r. powstanie w pełni zmodernizowany obiekt
stacji uzdatniania wody o wydajności do 90m3/h, który poprawi proces uzdatniania wody, w tym głównie redukcję zawartości manganu
i żelaza. Wartość zadania brutto wynosi 3 255 810,00 zł.
Sieć wodociągowa w Hucisku i Psarach Podłazach
W sierpniu rozpoczęły się prace budowlane związane z „Budową sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy”,
której celem jest spięcie sieci wodociągowej na tym terenie. Prace
potrwają do końca września. Wartość brutto wynagrodzenia dla Wykonawcy wynosi 282 900,00 zł.
Poza wyżej wymienionymi zadaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) planuje się jeszcze
budowę/przebudowę innych odcinków sieci wodociągowej oraz
montaż nowych hydrantów przeciw pożarowych na sieci istnieją-

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
cej i zaworów redukujących ciśnienie, a także stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania,
przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie
w przestrzeni (GIS).
Inne zadania (poza PO IiŚ)
Studnie głębinowe
W czerwcu tego roku została zawarta umowa z Wykonawcą na
„Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW
w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem
istniejącej studni na SUW Suchedniowska”. Aktualnie Wykonawca
jest na etapie opracowywania projektów robót geologicznych na
wykonanie otworów badawczo eksploatacyjnych. Po dopełnieniu
wszelkich procedur administracyjnych przystąpi on do wykonania
kompletnych uzbrojeń otworów studziennych wraz z włączeniem
ich do istniejącej sieci wodociągowej. Całkowita wartość zadania
wynosi 774 162,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia wszelkich prac przewidzianych w ramach umowy przypada na dzień
30.06.2020 r. Inwestycja finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka w wysokości 606 100 zł) i środków własnych Spółki
pochodzących z dokapitalizowania przez Gminę.
Cyfryzacja odczytów stanu
wodomierzy
W dniu 14 sierpnia Spółka
rozstrzygnęła postępowanie na
dostawę i montaż urządzeń do
radiowego odczytu stanu wodomierzy na terenie całej Gminy
Bodzentyn. Zgodnie z założeniami stare wodomierze zostaną wymienione na nowe wyposażone w tzw. „nakładki
radiowe”, a pozostałe, które zostały już wymienione w ostatnim
czasie przez Spółkę lub mieszkańców zostaną uzupełnione
o moduły do zdalnego odczytu.
W efekcie realizacji inwestycji
odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu
obecność odbiorcy w obiekcie w trakcie odczytu nie będzie wymagana. Ponadto radiowy odczyt będzie identyfikował awarie, wycieki oraz wszelkie nieprawidłowości pracy wodomierzy, co umożliwi
szybką reakcję. W związku z realizacją inwestycji mieszkańcy będą
zobligowani do umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez
osobiste udostępnienie lokalu oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac. W celu usprawnienia realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram wskazujący termin i wykaz adresowy, który
każdorazowo na 7 dni przed przystąpieniem do prac montażowych
będzie podawany do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez informację umieszczoną na stronie
internetowej http://puk.bodzentyn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń
w danej miejscowości.
Inwestycja, której wartość
szacuje się na kwotę 963 878,01
zł brutto realizowana jest dzięki pożyczce udzielonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie preferencyjnej pożyczki. Wdrożenie
systemu radiowego planowane
jest do dnia 30.10.2020 r.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
w Bodzentynie
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ROK 2019 NR 7-8 (83-84)

7

8

ROK 2019 NR 7-8 (83-84)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Dożynki Gminne, III Święto Miodu
oraz Festyn Rodzinny w Wilkowie
Podczas tegorocznych
Dożynek Gminnych było
obchodzone także III
Święto Miodu oraz Festyn
Rodzinny. Wszyscy
uczestnicy spotkali się nad
zalewem w Wilkowie.

Wydarzenie rozpoczęło się
od wystawy sprzętu pszczelarskiego oraz rożnego rodzaju
miodów. Ciekawą ekspozycję
dopełnił interesujący wykład dla
pszczelarzy. Oficjalne otwarcie
Dożynek Gminnych poprzedziła
Msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Katarzyny Dziewicy
i Męczennicy w Świętej Katarzynie. Po przybyciu nad zalew
w Wilkowie odbyło się oficjalne
otwarcie Dożynek Gminnych,
w którym wzięli udział przedstawiciele władz oraz mieszkańcy
gminy. Starostowie Ewa Wzorek
i Marian Przeździecki z Wilkowa
przekazali Burmistrzowi Bodzentyna Dariuszowi Skibie symboliczny chleb, którym podzielił się
z mieszkańcami życząc „Aby
się wiodło i godnie żyło na ziemi przodków” oraz podziękował
wszystkim, którzy zaangażowali
się w przygotowania.
Prezes
Świętokrzyskiego
Związku Pszczelarzy Pan Andrzej Dąbrowski i Wojewoda
Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek wręczyli odznaczenia dla
pszczelarzy.

Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było ogłoszenie
konkursu na najpiękniejszy wieniec. W tym roku prezentowało
się 6 sołectw: Sieradowice, Leśna, Dąbrowa, Wola Szczygiełkowa, Wilków oraz Celiny. Tytuł
najpiękniejszego wieńca, który
będzie reprezentował naszą
gminę na dożynkach powiatowych zdobył wieniec z sołectwa
Sieradowice. Drugie miejsce ex
aequo sołectwa Leśna i Celiny.
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych odbył się rów-

nież Festyn Rodzinny z mnóstwem gier, konkursów oraz
atrakcyjnych zabaw miedzy innymi tradycyjny „rzut mietłom”.
Ważnym elementem wydarzenia była charytatywna licytacja
na rzecz Angeliki Kómor z Wilkowa, która w maju tego roku
uległa wypadkowi i wymaga
kosztownej rehabilitacji. W akcję charytatywną włączyło się
bardzo wielu uczestników wydarzenia, w tym również przedstawiciele władz wraz zaproszonymi gośćmi.

Dzięki hojności darczyńców
udało się zebrać 36 070 zł.
W części artystycznej, na scenie zaprezentowały się zespoły
folklorystyczne z naszej gminy
oraz Kamil Szpankowski. Na
podsumowanie obchodów dożynkowych wystąpił zespół Free
Boys. Uroczystości zorganizowane zostały dzięki Samorządowi
Miasta i Gminy w Bodzentynie,
MGCKiT, a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat”.
/BR/

W świetlicy wiejskiej
w Celinach odbyło się
spotkanie pn. „Senior
na drodze - Pamiętaj
o bezpieczeństwie”.
W prelekcji udział wzięli
mieszkańcy Celin oraz członkowie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego przy Miejsko Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie.
Prowadzący spotkanie Pan
Mariusz Sztal ciekawie przedstawił zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa seniorów na
drodze oraz sposoby uniknięcia lub zminimalizowania praw-

dopodobieństwa
wystąpienia
wypadków drogowych. Uczestnicy mogli w czasie spotkania
poznać liczne czynniki poprawiające i zwiększające nasze
bezpieczeństwo na drodze .Dodatkowo osoby, które przybyły
na spotkanie rowerami, zostały
obdarowane
wyposażeniem
zwiększającym bezpieczeństwo
na drodze.
Dziękujemy wszystkim za
liczne przybycie i czynny udział
w zajęciach. Dziękujemy również Pani Teresie Bzymek za
pomoc w organizacji spotkania
i udostępnieniu świetlicy.
/MGCKiT/

Fot. MGCKiT

„Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”
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Wspomnienia z XXXVI Dni Bodzentyna

Zdjęcia. e-Bodzentyn.pl, MGCKiT

XXXVI Dni Bodzentyna
już za nami. Były
to dwa dni pełne
różnorodnych atrakcji:
sportowych, kulturalnych
i muzycznych. Tegoroczną
gwiazdą wieczoru był
zespół „ŁZY”, który zagrał
zarówno stare, jak i nowe
przeboje grupy, kumulując
ogromną publiczność,
która bawiła się do
samego końca imprezy.
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Dni Bodzentyna – wspomnienia
z tamtych lat
Jeden z mieszkańców
Bodzentyna napisał list do
redakcji ze wspomnieniami
pierwszych Dni
Bodzentyna. Zapraszamy
do podróży w historię
naszego miasteczka
z punktu widzenia
Ireneusza z Bożęcina.

W latach siedemdziesiątych
minionego wieku w naszym
małym miasteczku (wtedy wsi
z aspiracjami) zaczęło się coś
pozytywnego dziać. Rozwijał
się przemysł, wyły syreny fabryczne. Ludzie żyli nadzieją
lepszego jutra. Zaczęło rozwijać się budownictwo murowane.
Znikały drewniane chaty. Rolnicy sprzedawali płody rolne na
targu i w punktach skupu. Kwitło
rolnictwo rzemiosło i handel.
Powstały nowe miejsca pracy
w: przetwórni, tkalni, cegielni,
GS-ie, POM-ie. Liceum ogólnokształcące opuszczali coraz to nowi absolwenci; często
z myślą, że zasilą kiedyś kadrę
techniczną, laboratoria, szkoły, urzędu, zakłady pracy i inne
instytucje. Lecz niestety wykształceni ludzie poszli do pracy
i znaleźli zatrudnienie w okolicznych miastach. Zaczęła rozwijać się turystyka dlatego wiedza
o starożytnym mieście i jego
zabytkach była niezbędna. Podejmowano wiele inicjatyw, między innymi organizowano Dni
Bodzentyna. W tym celu został
powołany Obywatelski Komitet,
którego zadaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie Dni

Bodzentyna. Pierwsze „Dni Bodzentyna” obchodzone były pod
hasłem „Nad wszystkie inne,
ceń strony rodzinne”. Protokoły
i notatki zostały w latach 90-tyh
przekazane do UMiG w Bodzentynie. Ze względu na fakt,
że dostępu do niech brak, posłużono się materiałami zachowanymi z „II Dni Bodzentyna”,
które odbyły się 6 i 7 lipca 1974
r. Komitet organizacyjny powołany 7 kwietnia 1974 roku przedstawiał się następująco: Andrzej
Warchoł – przewodniczący, Witold Comber – zastępca przewodniczącego, Wanda Dziób
– skarbnik, Stanisław Piwko –
sekretarz, Antonii Banasiewicz
– kierownik sekcji imprez przy
Gminnym Ośrodku Propagandy
Partyjnej, Karol Piwko – pełnomocnik ds. programów rozrywkowych, Marek, Jan i Maciej
Świderscy – pełnomocnicy ds.
radiofonii, Andrzej Firkowski
i Stannisław Wójcikowski – pełnomocnicy ds. wystaw, Bogdan
Dąbrowski – pełnomocnik ds.
imprez sportowych, Krzysztof
Telka – pełnomocnik ds. dekoracji Bodzentya, Tadeusz Żaczek
– pełnomocnik ds. kwaterunkowych oraz Barbara Fąfara pełnomocnik ds. informacyjnych
i kontaktów z prasą.
Na uwagę zasługiwała propozycja malarza Józefa Fąfarskiego – „Dni Bodzentyna” powinny
być otwarte hejnałem starodawnym naszej kolegiaty, w tle duży
rysunek
naszego
ratusza
a uroczystość otworzyłby herold
w stroju średniowiecznym.

Z okazji 25-lecia Ludowego
Zespołu Sportowego – prezes
tego klubu już „Łysica” – Witold
Comber ma odznaczyć zasłużonych działaczy i piłkarzy.
Wieczorem na ekranie umieszczonym od strony wschodniej na
murach ruin zamku wyświetlony
zostanie film „Hubal”. Po filmie
zabawa na deskach – do późnych godzin nocnych.

Koniecznie apeluje się do
czytelników o przekazanie różnych materiałów, zdjęć z Dni
Bodzentyna do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie w celu utworzenia kącika historycznego poświęconego „Dniom Bodzentyna”.
Z wyrazami szacunku,
Ireneusz z Bożęcina
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Nad wszystko inne ceń strony rodzinne
Dni Bodzentyna to
największa impreza
plenerowa w mieście
i gminie Bodzentyn, od
lat ciesząca się dużą
popularnością. W tym
roku odbyły się już po raz
XXXVI. Bez wątpienia, są
to jedne z najstarszych Dni
Miasta w naszym regionie.
Zainspirowani listem Pana
Ireneusza szukaliśmy
odpowiedzi na pytania
skąd wziął się pomysł
na Dni Bodzentyna?
Gdzie i jak przebiegały
oraz jak je pamiętają
pierwsi organizatorzy.
Zapraszamy do rozmowy
z Panem Karolem Piwko,
jednym z pierwszych
współorganizatorów
i pomysłodawców Dni
Bodzentyna.

Głos z Bodzentyna: - Panie
Karolu skąd się wzięła idea
Dni Bodzentyna?
Karol Piwko: - W 1973 roku
wspólnie z przyjacielem Andrzejem Warchołem na „fali” doświadczeń studenckich podczas
organizowaniu imprez, podróży
zagranicznych, wzorując się na
juwenaliach Krakowskich doszliśmy do wniosku, że w naszej małej ojczyźnie trzeba zrobić coś nowego i ciekawego. Tak powstała
koncepcja Dni Bodzentyna, które
po raz pierwszy odbyły się 7 – 8
lipca 1973 roku. Andrzej Warchoł
był przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego, a instytucje
wspomagające to: Towarzystwo
Przyjaciół Bodzentyna ,Urząd
Gminy w Bodzentynie i Wydział
Kultury Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Kielcach
oraz miejscowe organizacje kulturalne, między innymi „Świetlica
Gromadzka”, której kierownikiem
był Pan Stanisław Piwko – mój
ojciec, a także biblioteka pod kierownictwem Pani Wandy Dziób.
Biblioteka działała równolegle
obok świetlicy i obie te instytucje
stały się później zalążkiem dzisiejszego Centrum Kultury.
GzB: - Gdzie odbywały się
pierwsze Dni Bodzentyna i jak
przebiegały?
KP: - Pierwsze Dni Bodzentyna odbywały się na zamku,
gdzie istniał mały amfiteatr. Na
tle murów były rozwieszone dekoracje. Każde Dni Bodzentyna

miały swoje hasła przewodnie,
pierwsze brzmiało „Nad wszystkie inne ceń strony rodzinne”.
Wsparciem i wypełnieniem dwudniowych imprez były: Orkiestra
Dęta, występy młodzieży i dzieci
ze szkół oraz zespoły ludowe.
Gdy Dni Bodzentyna przenieśliśmy na wrzesień ze względu
na szkoły, a nowe miejsce przy
ulicy Słonecznej było zajęte
przez młockarnie , to wówczas
dwie edycje odbyły się na małym rozlewisku przy dzisiejszej
tamie. Było to miejsce urokliwe
i krótkotrwałe. Zmieniliśmy termin z września na lipiec, a po
zabezpieczeniu murów ponownie powróciliśmy na plac przy
ruinach zamku. Ciekawostką
jest, że szefem ochrony Dni
Bodzentyna (choć nie była ona
wtedy wymagana) nominowaliśmy największego „rozrabiakę”
z naszej miejscowości.
W pierwszym dniu organizowane były rozgrywki sportowe.
Rynek Dolny wraz z przyległymi miejscowościami po stronie
wschodniej rywalizował z Rynkiem Górny wraz z przyległymi
miejscowościami po stronie zachodniej. Mieszkańcy emocjonalnie angażowali się w to przedsięwzięcie i rywalizowali w różnych
dziedzinach, np.: przeciąganie
liny, mecze kobiet, dzieci i mężczyzn, rzut piłeczką palantową
czy podnoszenie ciężarów.
Główne obchody rozpoczynały się w niedzielne popołudnie, ponieważ wzmacniacze
i mikrofon pożyczaliśmy od
proboszcza, gdyż takich urządzeń instytucje kulturalne nie
posiadały. Na scenie pojawiły
się miedzy innymi takie znakomitości jak: Alicja Majewska
z mężem Włodzimierzem Korczem, Andrzej Rosiewicz, Małgorzata Ostrowska, Jerzy Kryszak, Odział Zamknięty, Maciej
Maleńczuk oraz Krzysztof Jan
„K.A.S.A.” Kasowski. Gwiazdy
te w kolejnych latach także nas
zaszczyciły.
Największym
sukcesem
pierwszych Dni Bodzentyna był
występ aktorów Teatru Stefana
Żeromskiego z Kielc ze słynnym
widowiskiem pt. „ Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, w którym
główną rolę grał Edward Kusztal. Aktorów z tegoż teatru po
raz kolejny gościliśmy w 1975
roku ze spektaklem pt. „Uciekła

mi przepióreczka”. Uważam,
że był to ogromny sukces, aby
zaprosić cenionych aktorów do
widowiska plenerowego za symboliczne pieniądze.
GzB: - Kto decydował, które gwizdy wystąpią na bodzentyńskiej scenie?
KP: - Była to domena Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna,
korzystaliśmy ze swoich koneksji bazując na kontaktach studenckich. Gmina wspierała nas
finansowo.
GzB: - Czy wszyscy organizatorzy byli członkami Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna?
KP: - Na pewno w większości
wszyscy byli sympatykami. Pamiętam jak bardzo chcieliśmy,
aby sympatycy byli widoczni
więc ręcznie wykonywaliśmy
znaczki. Andrzej Warchoł robił zdjęcia, które były wtapiane
w pleksę i mocowane na agrafkę. Już w kolejnych latach były
proporczyki ze Stefanem Żeromskim, Józefem Szermentowskim.
GzB: - Co Pan uważa za
największy sukces przy organizacji Dni Bodzentyna?
KP: - Dla nas pierwszych
organizatorów Dni Bodzentyna największą satysfakcją jest
fakt, że impreza ta wpisała się
w historię naszego miasta i nie-

zależnie od programów tradycja
ta nadal trwa. Trzeba pamiętać
o tych osobach, które zajmowały się organizacją pierwszych
i drugich Dni Bodzentyna. To
byli i są lokalni patrioci, którzy
ponad wszystko kochali i kochają swoją małą ojczyznę Bodzentyn.
Komitet Organizacyjny tworzyli następujące osoby:
1. Andrzej Warchoł - przewodniczący
2. Witold Comber - zastępca
przewodniczącego
3. Karol Piwko - zastępca
przewodniczącego
4. Wanda Dziób - skarbnik
5. Stanisław Piwko - sekretarz
6. Antoni Banasiewicz – kierownik sekcji imprez przy Gminny Ośrodku Propagandy Partyjnej
7. Marek Świderski – pełnomocnik d/s radiofonii
8. Andrzej Firkowski – pełnomocnik d/s wystaw
9. Bogdan Dabrowski – pełnomocnik d/s sportowych
10. Stanisław Telka – pełnomocnik d/s sportowych
11. Tadeusz Żaczek – pełnomocnik d/s kwaterunkowych
12. Barbara Fąfarska – pełnomocnik d/s informacyjnych
GzB: - Dziękuję bardzo.
/EŚ/

12

ROK 2019 NR 7-8 (83-84)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Dzień Walki i Męczeństwa
Wsi Polskiej w Michniowie

W dniu tym oddajemy hołd
wszystkim mieszkańcom wsi
– rozstrzelanym, wypędzonym
z domostw, pozbawionym dobytku, wywożonym do sowieckich
łagrów i niemieckich obozów
koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty; ofiarom czystek
etnicznych na Wołyniu i Podolu.
W bieżącym roku mija 76.
rocznica niemieckiej zbrodni
w Michniowie, podczas której
zginęły 204 osoby. Obchody odbyły się 12 lipca 2019 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w intencji pomordowanych. Po okolicznościo-

Fot. Mirosław Oettingen

W 2017 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił dzień 12 lipca
Dniem Walki i Męczeństwa
Wsi Polskiej. W ten sposób
upamiętniono pacyfikację
Michniowa dokonaną
przez Niemców 12 i 13
lipca 1943 r. oraz ponad
800 wsi w latach II wojny
światowej.

wych przemówieniach odbył się
występ patriotyczny w wykonaniu zespołu Michniowianie oraz
Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Miniaturka ze Wzdołu.
Następnie
przedstawiciele
władz centralnych, wojewódzkich, samorządowych, organizacji społecznych, mieszkańcy
złożyli kwiaty i zapalili znicze na
mogile zamordowanych. Jak co

roku w uroczystościach wzięli
udział świadkowie pacyfikacji
oraz rodziny zabitych.
W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzentyn kwiaty złożył Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński; ze strony Stowarzyszenia
Siekierno Nasza Ojczyzna Urszula i Mirosław Oettingen.
Obecny na uroczystości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski mówił
o powołaniu kilka miesięcy temu
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To ważna
instytucja, której celem będzie
ocalenie wszystkiego co wieś
wniosła do kultury Polski. W sferze pamięci historycznej to walka
o polską tożsamość i niepodległość w latach II wojny światowej.
Urszula Oettingen

Każdy człowiek
a w szczególności
harcerz powinien znać
podstawowe zasady
udzielania pierwszej
pomocy, aby w razie
jakiegokolwiek wypadku
czy przykrego zdarzenia
umieć zadziałać skutecznie
i szybko.
Dlatego też grupa harcerzy
Wędrowników z 46 DH z Bodzentyna działająca przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie oraz
mieszkańcy naszej gminy pod
okiem ratownika medycznego uczyła się teorii i praktyki
udzielania pierwszej pomocy,
wyrabiając w sobie odpowiednie
cechy takie jak: spokój i zdecydowanie w działaniu, opanowa-

nie, sprawność i wytrzymałość.
Ratownik w sposób praktyczny
uczył jak postępować w razie oparzenia, skaleczenia, zasłabnięcia,
omdlenia, jak postępować z ranami ciętymi, kłutymi, kąsanymi,
skręceniami i złamaniami. Swoją
uwagę uczestnicy spotkania skupili jednak najbardziej na nauce
udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym np.
w wypadku komunikacyjnym. Na
zakończenie spotkania słuchacze
dowiedzieli się jak prawidłowo powinna być zaopatrzona apteczka.
Bardzo serdecznie dziękujemy
Stowarzyszeniu STREFA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY za zorganizowanie szkolenia. Pamiętajmy, że
dobrze wyedukowana młodzież
to większe bezpieczeństwo dla
naszych mieszkańców.
/MGCKiT/

Fot. MGCKiT

Mieszkańcy Gminy Bodzentyn zdobywają
nowe umiejętności
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VII Festiwal Zupy Rybnej w Wilkowie

Głównym punktem wydarzenia, jak co roku był konkurs na
najlepszą zupę rybną. Do rywalizacji o miano najsmaczniejszej
zupy rybnej stanęło aż siedem
zespołów: Koło Gospodyń Wiejskich w Siekiernie, Koło Gospodyń Wiejskich „Celinianki”,
ADAM’S TEAM, Wzdolskie Kołowrotki, „Michniowianie”, „Dąbrowianki” oraz Koło Gospodyń
i Gospodarzy Wiejskich Śniadka.
Po otrzymaniu od organizatorów niezbędnych produktów oraz
ryby – Pstraga, zespoły zaczęły
gotować swoje zupy. W tym czasie na scenie wystąpiły zespoły
i soliści. Dla najmłodszych przy-

Fot. MGCKiT

Mieszkańcy Gminy
Bodzentyn i odwiedzający
ją turyści spotkali się
na jednej z najbardziej
apetycznych imprez
w gminie jaką był VII
Festiwal Zupy Rybnej
w Wilkowie.

gotowano konkursy z nagrodami.
W tym roku w konkursie na
najlepszą zupę rybną I miejsce
zdobył Adams Team, II miejsce
„Dąbrowianki”, gm. Masłów, III

miejsce „Michniowianie", gm.
Suchedniów. Na zakończenie
imprezy odbyła się dyskoteka
pod gwiazdami.
VII Świętokrzyski Festiwal

Zupy Rybnej nad zalewem
w Wilkowie był współfinansowany ze środków budżetowych
gminy Bodzentyn.
/MGCKiT/

Festyn i otwarcie
W zgodzie z naturą
świetlicy w Celinach

Koło Gospodyń Wiejskich
„Celinianki”, które było organizatorem tego wydarzenia stanęło
na wysokości zadania. Licznie
przygotowane atrakcje w postaci gier, zabaw i konkursów przygotowanych przez animatorów
dla najmłodszych wraz z rodzicami cieszyły się ogromną popularnością. Wszystkie dzieci

otrzymały upominki za wzięcie
udziału w zabawie.
Organizatorzy oprócz dużej
aktywności charakterystycznej
dla zdrowego stylu życia zadbali
o to, aby nikt nie wyszedł głodny
ani spragniony pomimo dużego
upału. Gospodynie serdecznie
dziękują sponsorom, którzy jak
powiedziała członkini zarządu
KGW „Celinianki” Teresa Bzymek, sami z siebie włączyli się
w organizację festynu.
Festyn zorganizowany został
w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze
środków Gminy Bodzentyn.
/EŚ/

Fot. Archiwum prywatne

W ostatnią niedzielę czerwca
mieszkańcy Celin świętowali
otwarcie nowo wybudowanej
i długo oczekiwanej świetlicy
wiejskiej podczas festynu
rodzinnego „W zdrowym
stylu”.

W dniach 26 – 28 lipca
2019 r. na terenie gminy
Bodzentyn odbywał się
Festiwal Wędrowania.
W tegorocznej edycji dominował temat życia w zgodzie
z naturą. W piątek w Leśniczówce w Dąbrowie Dolnej odbył się
podwójny wernisaż połączony
z muzyką i śpiewem. Sobota
była dniem wędrówek do gospodarstw na szlaku Góry z Natury,
obserwacji pracy rzeźbiarzy, odkrywaniem tajnik zdrowego żywienia w zgodzie z naturą oraz
występami Teatru Echa, Gędziego Chóru i Kamyk Studio.
Kulminacja festiwalu to nie-

dzielny koncert Żywiołowy w wykonaniu muzyków z legendarnej
Grupy Osjan oraz prezentacja
najnowszego cyklu literackiego
Żywioły autorstwa Radosława
Nowakowskiego.
Tegoroczną edycję Festiwalu
odwiedzili goście z kilku kontynentów i mieli szansę poznać
nasz piękny region od najlepszej strony.
Wydarzenie
finansowo
wsparli: Gmina Bodzentyn i Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Firma ZIBIS sp.
z.o.o.
/Odnowica/
Pełna relacja dostępna
na stronie gminy.
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Jak legalnie pozyskać drewno
z prywatnego lasu prywatnego?

Gospodarowanie w lasach
prywatnych jest prowadzone
przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu
lub decyzji starosty wydanej na
podstawie inwentaryzacji stanu
lasów. Dokumenty te określają
także wielkość dopuszczalnego
pozyskania drewna na danym
terenie.
Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta przy
pomocy własnych służb. Teren
powiatu kieleckiego podzielony
został gminami na 5 obrębów
leśnych. Okręgi obsługiwane
są przez upoważnionych pracowników starostwa. Do ich
obowiązków między innymi należy cechowanie i legalizacja
pozyskanego drewna, doradztwo w zakresie pielęgnowania
i ochrony lasu przed szkodnikami (np. ochrony przed skutkami
gradacji kornika drukarza, którego w leśnym obrębie bodzentyńskim można spotkać) oraz racjonalnego użytkowania lasu oraz
ochrony przeciw pożarowej.
Podstawą do pozyskania
drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
są Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (UPUL) lub decyzja
Starosty (lub osoby przez niego upoważnionej) wydana na
podstawie inwentaryzacji stanu
lasu. W przypadku lasów nieobjętych Uproszczonym Planem
Urządzenia Lasu należy złożyć
wniosek o wydanie decyzji i dopiero po jej uzyskaniu i uprawomocnieniu można przystąpić do
wycinki.
Nieuzyskanie
Świadectwa
Legalności Pochodzenia Drewna, a tym samym ścinka nie-

Fot. Paweł Fabiański/Lasy Państwowe

W związku z małą ilością
legalizacji wycinki drzew
w obrębie leśnym,
do którego należy
Gmina Bodzentyn
zachęcamy właścicieli
i posiadaczy prywatnych
lasów do zapoznania
się z ustawowymi
obowiązkami. Poniżej
przedstawiamy Państwu
jak legalnie pozyskać
drewno.

zgodna z UPUL zagrożone są
karą grzywny i przepadkiem
drewna. Legalizacji dokonuje
właściwy specjalista ds. lasów
nadzorowanych na pisemne
zgłoszenie właściciela lasu. Pamiętajmy, że drewno pozyskane
w lasach podlega ocechowaniu!
Odpowiednie druki zgłoszenia
do cechowania drewna (potwierdzenie legalności) można
uzyskać zarówno w Starostwie
Powiatowym w Kielcach jak
i w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie na punkcie informacyjnym.
Właściciele lasów, którzy
chcą zapoznać się z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu
mogą to zrobić w trzech miejscach. Egzemplarze dokumentu
są dostępne u sołtysów, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz w Starostwie Powiatowym.
Chcących uzyskać informację lub poradę w zakresie gospodarki leśnej zachęcamy do
kontaktu z pracownikiem starostwa – inspektorem ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi Dariuszem Cieślikiem, tel.
693 539 239, e-mail: dariuszcieslik1@o2.pl.
Oprac. EŚ
Źródło: Starostwo Powiatowe
w Kielcach, Lasy Państwowe

Co mówi na ten temat polskie prawo?
Art. 158.

Kodeks Wykroczeń

§ 1.
Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa
w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje
z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu,
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą
zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego
pozwolenia, podlega karze grzywny.
§ 2.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka
się przepadek pozyskanego drewna.
Art. 159.
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony lasów, nie wykonuje zabiegów zapobiegających, wykrywających i zwalczających nadmiernie pojawiające się i rozprzestrzeniające się organizmy szkodliwe, podlega karze grzywny.
Art. 160.

§ 1.
Kto, działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można
orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 161.
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu
w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki
pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega
karze grzywny.

głos z Bodzentyna

Ogólnopolskie sukcesy
wychowanków ULKS OLIMP
Młodzi, ambitni,
utalentowani. W realizacje
swoich planów wkładają
dużo pracy i poświęcenia.
Wiedzą co chcieliby osiągnąć
na arenie sportowej.
Poznajmy młodych siatkarzy
z gminy Bodzentyny, którzy
opowiedzą nam o sobie
i swoich sukcesach.

Głos z Bodzentyna: - Proszę
powiedzcie kilku słów o sobie.
W jakim obecnie gracie klubie?
Na jakiej pozycji?
Filip Jarosiński: Mam na
imię Filip, mam siedemnaście
lat, uczę się obecnie w liceum
mistrzostwa sportowego w Jastrzębiu, grając też w tamtejszej
drużynie Jastrzębskim Węglu na
pozycji przyjmującego.
Wiktor Gołębiowski: Mam
na imię Wiktor mam czternaście
lat, mieszkam w miejscowości
Wiącka i uczę się w szkole podstawowej we Wzdole Rządowym. W ostatnim czasie grałem
w Salos Cortille Kielce na pozycji środkowy, ale od września
będę trenował prawdopodobnie
w Skarżysku.
GzB: - Od kiedy zaczęła się
wasza przygoda z siatkówką?
Filip:
Zacząłem
zabawę
z siatkówką w wieku 8 lat, więc
to będzie dziewiąty rok, w którym
ten sport odgrywa ważną rolę
w moim życiu.
Wiktor: Moja przygoda z siatkówką zaczęła się niedawno, bo
rok temu, ale rozwijała się bardzo
szybko. Podczas zawodów międzyszkolnych zauważyła mnie
Pani Dorota Nowak, trenerka Salosu, i zaproponowała bym grał
u niej w klubie. Po kilku treningach znalazłem się w kadrze wojewódzkiej, a po siedmiu miesiącach otrzymałem powołanie na
konsultacje do Kadry Polski U-15.
GzB: - Ile poświęcacie czasu
na treningi?

Filip: Mamy treningi pięć razy
w tygodniu po dwie godziny, dodatkowo dwa razy w tygodniu
siłownia, lecz staram się też
w weekendy jak najwięcej ćwiczyć.
Wiktor: Treningi odbywają się
trzy razy w tygodniu po półtorej
godziny.
GzB: - Jak godzicie naukę ze
sportem?
Filip: Jednym z warunków,
który mam do spełnienia w trakcie mojej przygody z siatkówka
jest właśnie to, by utrzymać dobry poziom w nauce, więc staram
się jak najlepiej wypełniać swoje
obowiązki w szkole, mimo małej
ilości czasu na taki rozwój.
Wiktor: Na razie nie mam
problemu w godzeniu nauki, że
sportem. Turnieje odbywają się
przeważnie od piątku do niedzieli.
GzB: - Jak wspominacie
swój pierwszy ważny mecz?
Filip:
Zaczynając
granie
w siatkówkę, każdy mecz był
bardzo ważny i do każdego podchodziłem bardzo poważnie,
ale myślę, że taki poważniejszy
mecz rozegrałem w szóstej klasie
szkoły podstawowej i był to półfinał mistrzostw Polski volleymani.
Grało się wtedy tzw. Mixty, czyli
dwóch chłopaków dwie dziewczyny. Pamiętam jak wielki stres
mi wtedy towarzyszył mimo, że to
tylko zabawa, ale nikt z nas wtedy
nie traktował tego w ten sposób.
Mecz był bardzo zacięty, graliśmy z głównymi faworytami tego
turnieju - drużyną z Krakowa, ale
dzięki naszej determinacji po tie
-breaku pokonaliśmy ich i awansowaliśmy do finału. Radość była
ogromna.
Wiktor: Moim pierwszym
ważnym meczem był mecz sparingowy z reprezentacją Białorusi. Nie obyło się bez stresu, ale
po kilku zdobytych punktach nerwy zniknęły.
GzB: - Jaki był wasz najwięk-

szy sukces z którego jesteście
dumni ?
Filip: Dla mnie każde zwycięstwo było powodem do dumy, bo
zawsze to był jakiś krok do przodu, ale myślę, że wicemistrzostwo
polski młodzików z roku 2017
z drużyną z Kielc, nie tylko ze
względu na to miejsce na podium,
lecz też na to jak z chłopakami
pracowaliśmy na ten sukces, jaką
rodziną się staliśmy przez to, co
razem przechodziliśmy.
Wiktor: Myślę, że po roku trenowania moim największym sukcesem jest zakwalifikowanie się
do reprezentacji Polski U-15.
GzB: - Sport to rywalizacja,
pokora i poświęcenie. Jakimi
zasadami kierujecie się?
Filip: Najważniejsze dla mnie
jest to, by dawać zawsze z siebie
100 procent nie tylko na meczach,
ale też na treningach. Pracowitość
to także element, który staram się
zawsze stawiać na pierwszym
miejscu, bo wiem, że prędzej czy
później to zaprocentuje.
Wiktor: Poświęcenie, wytrwałość, waleczność - to zasady jakimi się kieruję.
GzB: - Siatkówka to gra zespołowa. Czy drużyna oprócz
treningów solidaryzuje się
w jakiś inny sposób?
Filip:
Mieszkamy
razem
w większości w bursie, więc
momentami mamy nawet siebie
dość, lecz nie stronimy od wypadów na miasto czy wspólnego
grania na komputerach.
Wiktor: Tak. Często ze sobą
rozmawiamy na Messenger.
GzB: - Czy macie swoją ulubioną ligę albo zespół, któremu
kibicujecie?
Filip: Zawsze lubiłem oglądać
włoską ligę, gdyż bezsprzecznie
jest ona najsilniejsza na Świecie.
Co sezon mam swoich faworytów
do zwycięstwa, lecz nigdy nie
miałem takiej drużyny, której zawsze będę kibicować.
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Od lewej: Filip Jarosiński
wraz z kolegą - wicemistrzowie polski kadetów.

Fot. Archiwum prywatne
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Wiktor Gołębiowski - powołany na konsultacje do
reprezentacji Polski w Piłce
Siatkowej (U-15).
Wiktor: Zespół któremu kibicuję to Zaksa Kędzierzyn-Koźle.
Z przyjemnością oglądam też
mecze reprezentacji Polski. Mam
na kim się wzorować.
GzB: - Wasze plany na przyszłość związane ze sportem?
Filip: Rozwijać się i dalej ciężko pracować, a zobaczymy co
czas pokaże. Chciałbym profesjonalnie grać w siatkówkę, bo
nie tylko jest to jakiś sposób na
dobre życie, lecz po prostu ten
sport sprawia mi ogromną przyjemność i myślę, że tak zostanie.
Wiktor: Na pewno dalej będę
trenował siatkówkę. Bardzo
chciałbym się dostać do SMS
w Spale.
GzB: - Dziękuje za rozmowę,
gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.
/BR/
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12 i 13 października
2019 r. na terenie Gminy
Bodzentyn po raz kolejny
odbędą się biegi i jazdy
terenowe.
W sobotę odbędą się biegi na
krótkie i dalekie dystanse. Miło-

głos z Bodzentyna

śnicy wielkiego biegania spotkają się podczas ultra maratonu,
a krótkodystansowców zapraszamy na 10 kilometrów. Zdobywać będą szczyt góry Sieradowskiej, poznając po drodze
szachownicę pól w jesiennych
barwach.
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W niedzielę z kolei odbędzie
się wielki finał dla pasjonatów jazdy terenowej. W tym roku będzie
to finał całego cyklu. Najciekawsze terenowe, leśne dukty i ścieżki, gdzie prędzej spotkamy dzikie
zwierzę niż ludzi. By każdemu
fanowi umożliwić udział w zawo-

dach organizatorzy przygotowali
trzy trasy: kilkunastokilometrową
„FAMILY”, około czterdzie40-sto
kilometrową „FAN” oraz najdłuższą 60-cio kilometrową trasą po
najwyższych szczytach Gór Świętokrzyskich dla mistrzów jazdy rowerowej.

