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Milionowe dofinansowania  
dla Miasta i Gminy Bodzentyn!

W numerze

Sierpniowa sesja  
z uroczystym akcentem

11 sierpnia w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy w Bodzen-
tynie odbyła się sesja Rady 
Miejskiej, na której pożegnano 
dyrektora Miejsko Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, wręczono 
nagrody „Sołtys Roku” oraz  
powitano nową Sołtys Sołec-
twa Podgórze.

 Czytaj, str. 2

Pomagamy powiatowi 
remontować drogi

Na wniosek Burmistrza 
Dariusza Skiby i Zastępcy 
Andrzeja Jarosińskiego, na 
sesji Rady Miejskiej w dniu 
25 czerwca 2020 roku zostały 
przyjęte trzy uchwały dotyczą-
ce udzielenia pomocy rzeczo-
wej dla  Powiatu Kieleckiego. 
Pieniądze zostaną przezna-
czone na remont dróg powia-
towych przebiegających przez 
teren gminy Bodzentyn.

 Czytaj, str. 6

Łatwy dostęp do  
wyników badań i recept

 Czytaj, str. 11

Ścieżka rowerowa przez 
Góry Świętokrzyskie

To ma być istny raj dla 
rowerzystów. Będąca 
na ukończeniu trasa 
w 90 procentach 
przebiega przez teren 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego.

Budowana ścieżka jest ele-
mentem nowego szlaku komu-

nikacyjnego, jaki ma przebie-
gać przez Góry Świętokrzyskie 
według projektu pn. „Ukierun-
kowanie ruchu turystycznego 
przyjaznego przyrodzie obszaru 
Natura 2000 Łysogóry poprzez 
budowę ścieżki pieszo-rowero-
wej wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą”. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Wysokość dofinansowa-
nia unijnego na realizację tego 
projektu wyniosła 3 654 708,95 
zł. Z kolei kwota jaką gmina 
przeznaczyła ze swojego bu-
dżetu na jego realizację to 1 434 
586, 37 zł. 

 Czytaj, str. 7

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
Gmina Bodzentyn znalazła się na bardzo wysokim 
360 miejscu na 2477 gmin. Na terenie gminy 
Bodzentyn zawarto umowy na inwestycje  
z udziałem środków unijnych o łącznej  
wartości 132 195 191,26 zł.
Podane liczby odnoszą się do funduszy ze środków UE na lata 

2014-2020 dostępnych w ramach krajowych programów operacyj-
nych, takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
a także programów regionalnych, po które mogą sięgać benefi-
cjenci na obszarze danego województwa.         D. Zagórska
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Absolutorium dla burmistrza Skiby
10 czerwca 2020 roku 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie rozpo-
częła się XXIX Sesja 
Rady Miejskiej. Częścią 
jej obrad było udzielenie 
wotum zaufania oraz 
absolutorium dla Burmi-
strza z tytułu wykonania 
budżetu gminy za rok 
2019.

Rada Miejska podczas głoso-
wania większością głosów, udzie-
liła absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariu-
szowi Skibie. Pozytywną opinię 
w sprawie udzielenia absoluto-
rium wydała wcześniej Regional-
na Izba Obrachunkowa i Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 12 Radnych, nikt 

nie był przeciwko, 2 Radnych 
wstrzymało się od głosu, 1 Rad-
ny był nieobecny.

Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Teresa Bzymek wraz 
z wiceprzewodniczącymi oraz 
przedstawicielami sołtysów wrę-
czyli kwiaty oraz pogratulowali 
i podziękowali Burmistrzowi.

Po przyjęciu uchwał, Bur-
mistrz zabrał głos dziękując 
„Chciałbym gorąco podzięko-
wać wszystkim Radnym Rady 
Miejskiej oraz Sołtysom za 
okazane zaufanie. Szanowni 
Państwo jest to już moje szó-
ste absolutorium. Nieustannie 
podkreślam, iż pracuję dla do-
bra społeczeństwa i najważniej-
szy jest dla mnie szacunek do 
drugiego człowieka. Niezwykle 
istotne jest, aby mandat zaufa-
nia dany mi przez społeczeń-
stwo był godnie wykorzystany”.

D. Zagórska

Tegoroczny Budżet Obywatelski już zrealizowany!
26 stycznia 2020 roku 
odbyła się czwarta 
edycja Budżetu 
Obywatelskiego Miasta 
Bodzentyn. Mieszkańcy 
oddali łącznie 370 
głosów, z czego 
270 uzyskał projekt 
autorstwa Ochotniczej 
Straży Pożarnej  
w Bodzentynie.

Odwaga i gotowość nie-
sienia pomocy- to właśnie te 
cechy naszej jednostki stra-
żackiej z pewnością sprawiły, 
że projekt ich autorstwa pn. 
„Zwiększenie Bezpieczeństwa 
Mieszkańców Gminy Bodzen-
tyn – zakup sprzętu dla OSP 
Bodzentyn” zwyciężył w tego-
rocznym głosowaniu budżetu 
obywatelskiego. Projekt zakła-
dał wyposażenie OSP Bodzen-

tyn w nowoczesny specjali-
styczny sprzęt strażacki.

W ramach realizacji projek-
tu na kwotę 91 tysięcy złotych 
z budżetu obywatelskiego za-
kupione przez OSP Bodzentyn 
zostały: ubrania bojowe, hełmy 
strażackie, prądnice, latarki, 
zestaw podpór do stabilizacji, 
zestaw podkładów i klinów do 
stabilizacji, zabezpieczenie po-
duszek, rękawice techniczne, 

buty strażackie bojowe, butle 
stalowe MSA oraz pompa za-
nurzeniowa.

Zakupiony sprzęt z pew-
nością wspomoże naszych 
druhów w pełnieniu swojej 
wzorowej służby na rzecz bez-
pieczeństwa i zdrowia miesz-
kańców gminy.

K. Bernatek
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Sierpniowa sesja z uroczystym akcentem
11 sierpnia br. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie odbyła 
się sesja Rady Miejskiej, 
na której pożegnano 
dyrektora Miejsko Gmin-
nej Biblioteki Publicz-
nej, wręczono nagrody 
„Sołtys Roku” oraz  
powitano nową Sołtys 
Sołectwa Podgórze.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej uroczyście podzięko-
wano Pani Marcie Janickiej za 
wieloletnią pracę na stanowi-
sku Dyrektora Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bodzen-
tynie, która przeszła na w pełni 
zasłużoną emeryturę. Słowa 
podziękowania dla byłej dyrek-
tor, z okazji zakończenia pracy 
zawodowej, złożył Burmistrz 
Dariusz Skiba oraz Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Teresa 
Bzymek. Pani Marta Janicka 
pracy bibliotekarskiej poświe-
ciła blisko 33 lata swojego 
życia, w kilkunastu ostatnich 
pełniła funkcję Kierownika, 
a później Dyrektora Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bodzentynie. 

- Chciałbym wyrazić wdzięcz-
ność jako Burmistrz, że mogłem 
przez te ostatnie 6 lat z Panią 
współpracować(…), dziękuję 
za to, że wykazywała się Pani 
dobrocią oraz życzliwością(…), 
jestem wdzięczny, że była Pani 
mentorem w kreowaniu życia, 
poznawaniu lektur oraz powie-
ści, które są w zasobach biblio-
teki w Bodzentynie(…), przez 
wiele lat dawała Pani przykład, 
że warto pracować z całego 
serca dla społeczeństwa(…), 

w przyszłości liczymy na porady 
oraz wsparcie w dalszych pra-
cach na rzecz rozwoju czytelnic-
twa w naszej Gminie – powie-
dział Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba 

Była Dyrektor Marta Janicka 
ze wzruszeniem przyjęła podzię-
kowania oraz symboliczne kwiaty.

- Dziękuję za wszystkie życzli-
we miłe słowa, które są dla mnie 
bardzo ważne(…), do biblioteki 
pierwszy raz przyszłam w 1987 
roku i z kilkoma przerwami pra-
cowałam aż do emerytury(…), 
przychodzi w życiu pewien mo-
ment, że niestety człowiek musi 
odpocząć - powiedziała Pani 
Marta Janicka

Kolejnym ważnym punktem 
sesji było wręczenie nagrody 
„Sołtys Roku” przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Bodzentyn. Na-

grodę otrzymały aż dwie pa-
nie-Sołtys Sołectwa Kamieniec 
Jolanta Materek oraz Sołtys So-
łectwa Wzdół Parcele Magdalena 
Lisowska. Obydwie panie wyka-
zały się olbrzymim zaangażowa-
niem oraz poświęceniem niosąc 
pomoc swoim mieszkańcom. 

Burmistrz po uroczystym 
wręczeniu nagród przeszedł 
do powitania nowej Sołtys So-
łectwa Podgórze Ewy Kuchar-
czyk, która została wybrana na 
zebraniu wiejskim w dniu 30 
lipca br. Słowa uznania oraz 
podziękowania Burmistrz Da-
riusz Skiba skierował także  
w stronę odchodzącej Sołtys 
Aliny Rdzanek. Po uroczystym 
rozpoczęciu sesji i po krótkiej 
przerwie, radni przystąpili do 
porządku obrad. Łącznie na 
sesji podjęto 11 uchwał w tym 

m.in. uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2020 r., 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powia-
tu Kieleckiego, czy też uchwa-
łę w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej wyróżnienia meda-
lem „Za zasługi dla obronno-
ści kraju” Burmistrza Miasta  
i Gminy Bodzentyn. W trakcie 
sesji Prezes Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bodzentynie 
Maciej Świderski przedstawił 
informację na temat stanu bez-
pieczeństwa na terenie Miasta  
i Gminy Bodzentyn za 2019 r. 
na podstawie sprawozdań od-
powiednich służb.

Transmisję z sesji zobaczyć 
można na stronie internetowej 
UMiG Bodzentyn.

E. Kita
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Zmarła Janina Obara - nauczyciel oraz 
była prezes oddziału ZNP w Bodzentynie
22 października 2019 
roku, odeszła od nas na 
zawsze Janina Obara. 
Nasza wieloletnia 
Przewodnicząca Sekcji 
Emerytów i Rencistów 
ZNP, wcześniej także 
Prezes ZNP w Oddziale 
w Bodzentynie, ale 
przede wszystkim 
wspaniała koleżanka, 
nauczycielka 
i wychowawca 
wielu pokoleń dzieci 
i młodzieży. 

W 1953 roku Janina Obara 
po ukończeniu Państwowego 
Liceum Pedagogicznego w Bo-
dzentynie rozpoczęła swoją pra-
cę w zawodzie nauczyciela 
w Szkole Podstawowej we Wzdo-
le Rządowym. Pracę trudną ale 
jakże bardzo przez nią kochaną. 
Trud jaki Janina wkładała w pra-
cę był wielokrotnie doceniony. 
W 1971 roku otrzymała odzna-
czenie ,,Za zasługi dla Kielecczy-
zny”, a dwa lata później została 
uhonorowana Nagrodą Ministra 
Oświaty i Wychowania III stopnia 
oraz Nagrodą Kuratora Oświa-
ty i Wychowania w Kielcach. Za 

swoją działalność w Związku 
Nauczycielstwa Polskiego otrzy-
mała Złotą Odznakę ZNP. W la-
tach 1973-1975 pełniła funkcję 
zastępcy Dyrektora Szkoły we 
Wzdole Rządowym, a od 1976 
roku oddelegowano ją do pracy 
w strukturach ZNP na terenie wo-
jewództwa kieleckiego.

W 1984 roku przeszła na za-
służoną emeryturę, ale nie rozsta-
ła się z pracą nauczyciela, pracu-
jąc jeszcze przez 3 lata w Szkole 
Podstawowej w Leśnej. Nigdy 
nie zrezygnowała z działalności 
w strukturach ZNP, ponieważ 
sprawy nauczycieli, ich problemy, 
obawy związane ze zmianami 
w systemie oświaty zawsze były 
dla niej ważne. Z pasją wykony-
wała swój zawód, zawsze otwarta 
na problemy innych, nigdy nie od-
mawiała pomocy. Z dumą i zaan-
gażowaniem opowiadała o swo-
ich wychowankach. Dla każdego 
miała ciepłe słowo, znalazła czas 
by porozmawiać, doradzić, po-
móc rozwiązać problemy. Była 
życzliwym, pogodnym i skrom-
nym człowiekiem. Nie potrzebo-
wała wielkich słów, aby nazwać 
rzeczy ważne. Miała niesamowi-
te poczucie humoru. Jej śmiech 
i przepiękny śpiew rozbrzmiewał 

przy różnych okazjach. Dziś już 
nie zaśpiewa nam pieśni, którą 
można uznać za hymn życia: ,, 
Żyjmy pełnią życia, póki życie 
daje nam coś w darze Żyjmy peł-
nią życia, nie pozwólmy, by okradł 
nas czas. Pełnią życia wszyscy 
żyjmy, póki serca biją w nas” Dziś 
też nie napisze już wierszy, jak-
że pięknych i prostych w swojej 
wymowie, np. ,,Ta z Zadworza”, 
,,Moja ulica”, ,,Zbudź się człowie-
ku”, ,,Mój ogródek”, ,,Dziękuję Ci 

Boże”, ,,O emerycie”, ,,Do prze-
myślenia”, ,,O miłości” i jeszcze 
wiele innych. Koleżanka Janina 
była niezwykłym człowiekiem, 
zawsze uśmiechnięta, pełna nie-
spożytej energii, empatii i wrażli-
wości, a w jej słowniku nie istniał 
zwrot ,,to jest niemożliwe”. Taką 
będziemy ją nosić w swoich ser-
cach i swojej pamięci.

 Koleżanki i Koledzy z Sekcji 
Emerytów i Rencistów 

ZNP w Bodzentynie

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
w Bodzentynie jest wizytówką 
naszej gminy, stanowi piękny szyld 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączy 
kilka pokoleń mieszkańców gminy.

Członkami w orkiestrze są zarówno doświad-
czeni muzycy jak i młodzi ludzie – uczniowie szkół 
podstawowych, średnich. Dziewczęta w orkiestrze 
to również żaden wyjątek – jest ich kilkanaście co 
podnosi również walory estetyczne orkiestry.

Przypomnijmy, iż ze względu na epidemię Or-
kiestra zawiesiła na krótki czas swoją działalność. 
Kapelmistrz wykorzystał ten czas, aby przygoto-
wać zupełnie nowe utwory, które już niebawem 
będziemy mogli usłyszeć.  

Muzycy swój pierwszy koncert w tym roku za-
prezentowali na placu w centrum Rudek w Gminie 
Nowa Słupia podczas Gminnej Strefy Aktywności. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarze-
niach z udziałem Orkiestry oraz wspieranie na-
szych lokalnych artystów podczas premierowych  
występów.

Nadmieńmy, iż Kapelmistrz Pan Jerzy Łapiński 
serdecznie zaprasza wszystkie osoby posiada-
jące słuch muzyczny, chcące  wstąpić w szeregi 
Orkiestry do umawiania się na indywidualną re-
krutację pod numerem telefonu 506-415-121.

D. Zagórska

Rusza rekrutacja do Młodzieżowej  
Orkiestry Dętej

Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Bodzentyn 

mogą korzystać z bez-
płatnej pomocy prawnej, 
której udziela mecenas 

w każdy poniedziałek od 
godz. 9:00 po uprzednim 
zapisaniu się na dogod-
ną godzinę w sekreta-
riacie Urzędu Miasta 

i Gminy Bodzentyn pod 
nr. tel. 41-311-50-10.
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W dniu 29 lipca br. 
oddano do użytku dwa 
odcinki dróg powia-
towych w Gminie 
Bodzentyn które, od 
wielu lat znajdowały się 
w złym stanie technicz-
nym. Wymyte pobocza 
i liczne ubytki znacznie 
utrudniały komunikację 
oraz dojazd do posesji 
mieszkańcom. Starania 
o wyremontowanie tych 
odcinków dróg rozpo-
częły się jeszcze, kiedy 
Wojewodą Wojewódz-
twa Świętokrzyskie-
go była obecna Poseł na 
Sejm Agata Wojtyszek.

Dzięki dobrej współpracy mię-
dzy samorządem gminnym i po-
wiatowym wyremontowano drogę 
nr 0582T w miejscowości Leśna 

i Siekierno - Stara Wieś. Długość 
odcinka to aż 3 km 220 m, które-
go koszt remontu wyniósł ponad 
1 mln 300 tys. zł, w tym wkład 
własny gminy 126 056,00 zł.

Drugą inwestycją był remont 
drogi powiatowej nr 0588T 
w miejscowości Psary-Podłazy 
o długości 1 km 310 m. War-
tość przeprowadzonego re-
montu to 629 tys. 701 zł, w tym 
wkład z budżetu gminy wy-
niósł 62 970,00 zł. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusz Skiba pod-
kreśla, że w realizację ww. in-
westycji drogowych głębokie 
zaangażowanie wykazała Poseł 
na Sejm Agata Wojtyszek, której 
składa serdeczne podziękowa-
nia za współpracę, w realizacji 
tak ważnej inwestycji dla miesz-
kańców gminy.

Uroczystego odbioru doko-
nali: Starosta Kielecki Mirosław 
Gębski, Senator Krzysztof Słoń, 

członkowie Zarządu: Cezary 
Majcher, Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Zbigniew Wróbel, 
Radni Rady Powiatu Wojciech 
Kózka, Andrzej Michalski oraz 
przedstawiciele Miasta i Gminy 
Bodzentyn: Wiceburmistrz Mia-
sta i Gminy Andrzej Jarosiński, 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Katarzyna Sikora, 
Radny Rady Miejskiej Tadeusz 
Zieliński, Sołtys Sołectwa Leśna 
Beata Babiarz oraz Sołtys So-
łectwa Psary – Podłazy Krzysz-
tof Arczewski.

E. Kita

Wyremontowane odcinki dróg 
powiatowych w gminie Bodzentyn
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Na wniosek Burmistrza 
Dariusza Skiby i Zastęp-
cy Andrzeja Jarosińskie-
go, na sesji Rady Miej-
skiej w dniu 25 czerwca 
2020 roku zostały 
przyjęte trzy uchwały 
dotyczące udzielenia 
pomocy rzeczowej dla  
Powiatu Kieleckiego.

W dniu 21 lipca 2020 roku, 
w Urzędzie Miasta i Gminy od-
było się spotkanie z Członkiem 
Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Cezarym Majchrem oraz Rad-
nym Rady Powiatu Emilem 
Machul. W trakcie spotkania 
Burmistrz Dariusz Skiba podpi-
sał trzy umowy, które nawiązu-
ją do wcześniej wspomnianych 
uchwał, podjętych przez Radę 
Miejską, w sprawie udzielenia 
Powiatowi Kieleckiemu pomocy 
rzeczowej na wykonanie doku-
mentacji projektowej - kosztory-
sowej dla zadań pn.:

,,Budowa drogi powiatowej 
na odcinku Skorucin - Orze-
chówka” koszt – 80 000,00 zł,

,,Przebudowa i rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0584 T na 
odcinku od msc. Stara Wieś do 
skrzyżowania z drogą gminną 
nr 311017 T”, (Wzdół Kolonia 
– Wzdół Parcele) koszt - 150 
000,00 zł,

,,Przebudowa i rozbudo-
wa drogi powiatowej nr 0588 
T w msc. Wiącka” koszt – 
200 000,00 zł.

Łączna pomoc rzeczo-
wa dla Powiatu Kieleckiego 
z budżetu gminy Bodzen-
tyn, na trzy odcinki dróg 
w naszej gminie, wyniesie 
aż 430 000,00 zł.

Działania inwestycyjne na 
terenie gminy Bodzentyn zwią-
zane z poprawą jakości dróg 
powiatowych wspierają również 
pozostali Radni Rady Powia-
tu z naszego okręgu: Radny 
Wojciech Kózka, Radny Józef 
Szczepańczyk oraz Radny An-
drzej Michalski.

Gmina Bodzentyn w dalszym 
ciągu będzie wspierać finan-
sowo i projektowo inwestycje 
drogowe na drogach powiato-
wych dla dobra mieszkańców 

i turystów. Burmistrz Miasta 
i Gminy Dariusz Skiba pod-
kreślił, że kolejnymi plana-
mi są zaangażowanie się 
w proces wykonania dokumen-
tacji projektowej oraz współfi-
nansowania przebudowy dróg 
powiatowych w miejscowo-
ściach Podmielowiec, Dąbrowa 
Dolna, Sieradowice Parcele, 
Hucisko oraz Podlesie.

„Jako wieloletni radny po-
wiatowy, w latach 2006-2014, 
doskonale rozumiem, że tylko 
ścisła współpraca między samo-

rządem gminnym i powiatowym 
przyniesie pozytywny efekt dla 
dobra Naszych Mieszkańców. 
Przypomnę, że w kadencji 2010-
2014 z uwagi, na całkowity brak 
współfinansowania inwestycji 
drogowych ze strony gminy Bo-
dzentyn, prace remontowe oraz 
związane z budową i przebudo-
wą dróg powiatowych na terenie 
całej gminy, pomimo oczekiwań 
jej mieszkańców, były bliskie 
zeru”. – dodał Burmistrz Dariusz 
Skiba.

E.Kita

Pomagamy powiatowi remontować drogi
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Budowana ścieżka 
jest elementem 
nowego szlaku 
komunikacyjnego jaki 
ma przebiegać przez 
Góry Świętokrzyskie 
według projektu pn. 
„Ukierunkowanie 
ruchu turystycznego 
przyjaznego przyrodzie 
obszaru Natura 2000 
Łysogóry poprzez 
budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”. 

Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Wysokość dofinansowa-
nia unijnego na realizację tego 
projektu wyniosła 3 654 708,95 
zł. Z kolei kwota jaką gmina 
przeznaczyła ze swojego bu-
dżetu na jego realizacje to 1 
434 586, 37 zł. Tworząca się 
trasa przeznaczona dla rowe-
rów umożliwi zarówno miesz-
kańcom jak i turystom jednocze-
sne aktywne spędzanie czasu 
wolnego wraz z podziwianiem 
walorów przyrodniczych naszej  
gminy, gdyż powstająca ścieżka 
prawie w 90% prowadzić będzie 
przez teren Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego.

Trasa ścieżki rozpoczyna 

się od granicy z Krajnem (gm. 
Górno) przez Świętą Katarzynę, 
wiodąc w kierunku Bodzentyna 
dochodzi do miejscowości Pod-
górze. Długość tej trasy wynosi 
ok. 4 km. Niezwykle czasochłon-
nym odcinkiem podczas prac 
budowlanych okazał się być 
odcinek przebiegający przez las 
w Świętej Katarzynie, który ze 
względu na trudne podłoże i lo-
kalizacje wymagał niejednokrot-
nego osuszenia i ponownego 
utwardzenia. W niektórych miej-
scach wymagana była również 
wymiana gruntu na głębokości 
dochodzącej nawet do ok. 1,5 
m. Na terenie wydzielone zosta-

ło również miejsce wypoczyn-
kowe, tzw. wiata, gdzie umiesz-
czone zostały ławki i  stół. Na 
terenie ścieżki umieszczonych 
będzie 6 tablic informacyjnych 
na temat gatunków roślin, zwie-
rząt czy siedlisk przyrodniczych 
objętych ochroną na terenie 
Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego.

Z pozostałych robót wyma-
ganych do pełnego wykona-
nia ścieżki rowerowej, oprócz 
utwardzenia pozostałej części 
podłoża i wyłożenia na niej as-
faltu, konieczne będzie również 
przeprowadzenie prac wykoń-
czeniowych, w tym m.in. doko-

nania oznakowania poziomego 
i pionowego ścieżki. Termin wy-
konania ścieżki wyznaczony jest 
do 15 października 2020 r. Aby 
zapewnić dodatkowy komfort 
wszystkim cyklistom i zadbać 
o zachowanie czystości środo-
wiska naturalnego, w Świętej 
Katarzynie na parkingu w pobli-
żu klasztoru budowany jest sza-
let, który na razie jest jeszcze 
w surowym stanie. Tam również 
zostanie wybudowana wiata 
gdzie będzie można odpocząć.

W chwili obecnej gmina 
ogłosiła zapytanie ofertowe na 
realizację zadania pn. Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 
752 w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej w msc. Krajno Pierw-
sze. Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn podjął się realizacji 
tej inwestycji, gdyż celowe jest 
wykonanie brakującego odcinka 
ścieżki na terenie gminy Górno, 
którego realizacja  pozwoli po-
łączyć naszą inwestycję z ist-
niejącą ścieżką przebiegająca 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 752. 

Na realizację tego za-
dania gmina otrzymała 
dotacje celową od Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 
 w kwocie 100 000,00 zł.

K. Bernatek

Trwa budowa ścieżki rowerowej  
przy drodze wojewódzkiej nr 752
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Urząd Miasta i Gminy 
w Bodzentynie informu-
je o obowiązku zawar-
cia umowy na odbiór 
odpadów komunalnych 
przez właścicieli nieru-
chomości niezamiesz-
kałych, na których nie 
zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady 
komunalne.

Nieruchomości niezamiesz-
kałe, na których powstają odpa-
dy komunalne to m.in.: przed-
szkola, szkoły, urzędy, domy 
kultury, biblioteki, ośrodki zdro-
wia, apteki, obiekty produkcyjne, 
usługowe, handlowe, warsztaty, 
biura, sklepy, gospodarstwa 
agroturystyczne, pensjonaty itp.

Podmioty, które prowadzą 

działalność gospodarczą zobo-
wiązane są podpisać indywi-
dualną umowę na korzystanie 
z usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, z przed-
siębiorcą wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej na te-
renie Gminy Bodzentyn.

Niedopuszczalne jest mie-
szanie odpadów komunalnych 
z gospodarstwa domowego 
z odpadami powstającymi w wy-
niku prowadzonej działalności 
gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość 
posiada dwie części, tj. przezna-
czoną na cele mieszkaniowe 
oraz przeznaczoną na działal-
ność gospodarczą, właściciele 
nieruchomości mają obowiązek:

uiszczać w gminie opłatę za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, za część dotyczącą 

nieruchomości zamieszkałej, 
zgodnie ze złożoną deklaracją;

zawrzeć dodatkową umowę 
na odbiór odpadów komunal-
nych z podmiotem uprawnio-
nym, na część nieruchomości 
niezamieszkałej, na której pro-
wadzona jest działalność go-
spodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. 
zm.) właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych zobowiązani 
są do udokumentowania po-
siadania umowy na korzystanie 
z usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych po-
przez okazanie takich umów 
i dowodów uiszczania opłat za 
te usługi.

Na podstawie art. 3 ust. 3 
pkt 3 w/w ustawy gmina może 
przeprowadzić kontrolę wy-
konywanych przez właścicieli 
nieruchomości i przedsiębior-
ców obowiązków wynikających 
z ustawy.

W związku z powyższym, 
wszyscy przedsiębiorcy z terenu 
Gminy Bodzentyn, którzy nie za-
warli umów, zobowiązani są nie-
zwłocznie tego dokonać i kopię 
tego dokumentu przesłać lub 
dostarczyć do Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie.

Ponadto informujemy, że brak 
posiadania aktualnych umów na 
odbiór odpadów komunalnych, 
skutkować będzie nałożeniem 
kary grzywny na podstawie art. 
10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

E. Kita

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów

Rada Programowa 
ds. Rozwoju Marki 
Turystycznej Góry 
Świętokrzyskie jest 
społeczną inicjatywą 
ludzi należących 
do różnych branży 
z różnorodnym 
doświadczeniem 
w zakresie turystyki 
i promocji. Przyświeca 
im jeden cel, 
a mianowicie działanie 
na rzecz turystycznego 
rozwoju Gór 
Świętokrzyskich.

Rada Programowa składa 
się z osób prowadzących swoją 
działalność w różnych organi-
zacjach sektora społecznego, 
gospodarczego i publicznego. 
W prezydium zasiadają: Irmina 
Maliszewska – właścicielka go-
spodarstwa agroturystycznego, 
Zenon Dańda- Właściciel Parku 
rozrywki i Miniatur „Sabat Kraj-
no”, Jan Reklewski - Dyrektor 
Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego, Dariusz Skiba - Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn, Pa-
weł Walczyszyn – właściciel 
domu gościnnego „Carownica”. 

Na wniosek Rady Przewodni-
czący Związku Gmin Gór Świę-
tokrzyskich (ZGGŚ) Pan Sła-
womir Kopacz zaprosił Wójtów 
oraz Burmistrzów należących do 
ZGGŚ na spotkanie, które odby-
ło się w pierwszym kwartale 2020 
roku w Bielinach. Poruszone zo-
stały wówczas tematy dotyczące 
rozwoju turystycznego. Ponad-
to Związek zadeklarował obję-
cie swoim patronatem Budowy 
Strategii Gór Świętokrzyskich. 
Podkreślić należy, iż członkowie 
Rady od marca ubiegłego roku 
regularnie spotykają się w każdy 
drugi wtorek miesiąca na tere-

nie jednej z gmin należących do 
ZGGŚ, aby dyskutować nad no-
wymi pomysłami prowadzącymi 
do kreowania turystyki w Górach 
Świętokrzyskich. 

W lipcu Rada spotkała się 
w pięknym, wyjątkowym miej-
scu w Winicy Wólka Milanowska 
gmina Nowa Słupia.

Do tej pory odbyły się spo-
tkania w Nowej Słupi, Bielinach, 
Bodzentynie, Suchedniowie 
i Pawłowie. 

Utworzone zostały dwa ze-
społy robocze. Pierwszy pod 
przewodnictwem Pana Pawła 
Walczyszyna odpowiada za bu-

dowanie marki turystycznej Gór 
Świętokrzyskich. Z kolei drugi 
zespół kierowany przez Dariu-
sza Skibę zajmuje się tematyką 
dotyczącą ścieżek rowerowych 
na terenie Gór Świętokrzyskich.

Ponadto warto wspomnieć 
o tym, iż Rada Programowa 
zaprasza do dyskusji oraz zgła-
szania własnych pomysłów 
w kreowaniu pozytywnego wi-
zerunku turystycznego Gór 
Świętokrzyskich mającej na 
celu pozyskanie większej liczby 
turystów odwiedzających nasz 
region.

D. Zagórska

Chcą stworzyć markę turystyczną  
Góry Świętokrzyskie
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W drugiej połowie sierpnia Szkoła 
w Śniadce zostanie oddana do 
użytku. Prace remontowe są już 
na ukończeniu, ekipa dokańcza 
elewacje, wejście oraz podłogi. 

Placówka zmieniła się nie do poznania; 
po przebudowie na piętrze powstały pięk-
ne przestronne sale lekcyjne – wyposa-
żone w nowoczesny sprzęt multimedialny, 
w tym monitory interaktywne (w każdej sali 
lekcyjnej), pracownia językowa na najwyż-
szym poziomie europejskim, nowoczesna 
przestronna sala integracji sensorycznej 
połączona z gabinetem logopedy; w sali tej 
będą odbywały się zajęcia z pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej. Powstała tak-
że biblioteka szkolna wyposażona w lektury 
szkolne oraz nowinki czytelnicze. Remon-
tem objęte zostały także łazienki, są one 
nowoczesne, oraz komfortowe. Na parterze 
budynku zostały odremontowane oraz dopo-
sażone w pomoce dydaktyczne sale przed-
szkolne. Powstały nowe łazienki oraz prze-
stronna szatnia. Cały budynek zmienił się 
diametralnie, powstała nowa radosna ele-
wacja, na ukończeniu są prace wokół szkoły. 
Uczniowie szkoły Podstawowej w Śniadce 
rozpoczną nowy rok szkolny w nowoczesnej 
i pięknej szkole.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Wsi Śniadka wraz z dyrekcją oraz 
kadrą pedagogiczną szkoły są niezmiernie 
wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Świętokrzyskiego, oraz wła-

dzom Gminy Bodzentyn za ogromną pomoc 
w realizacji projektu, który przyczynił się do 
rozbudowy Szkoły. Gmina Bodzentyn prze-
kazała na ten cel kwotę 1 088 584,19 zł.

K. Nowak-Skarbek

Dobiega końca remont Szkoły 
Podstawowej w Śniadce

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom, uczniów i nauczycieli, które 
wyniknęły w trakcie zdalnego 
nauczania – Gmina Bodzentyn 
została realizatorem rządowych 
projektów Zdalna Szkoła oraz 
Zdalna Szkoła+. 

Za pozyskane fundusze w ramach pro-
jektu Zdalna Szkoła w wysokości 68 600,00 
złotych Gmina Bodzentyn zakupiła przeno-
śny sprzęt komputerowy w ilości 28 sztuk.

Komputery w maju br. zostały przekaza-
ne następującym szkołom z terenu Gminy 
Bodzentyn z przeznaczeniem na użytek 
uczniów i nauczycieli:

• Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajo-
wej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,

• Szkoła Podstawowa im. Stefana Żerom-
skiego w Psarach Starej Wsi,

• Szkoła Podstawowa w Woli Szczygieł-
kowej,

• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bo-
dzentynie.

W ramach projektu Zdalna Szkoła + 
Gmina Bodzentyn pozyskała 75 000,00 zł 
dofinansowania. To kolejne unijne pienią-
dze dla naszej Gminy z programu Polska 
Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostę-
pie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt 
trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, 
które znajdują się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.

J. Cuper

Na terenie Miasta i Gminy  Bo-
dzentyn sukcesywnie wymieniane 
są wodomierze, o czym na bieżą-
co informowani są mieszkańcy na 
stronie internetowej Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych.
Przypominamy o przygotowaniu dostępu 

do wodomierzy i obecność w mieszkaniach 
(w miarę możliwości) w celu ich wymiany 
lub umówienie się telefonicznie z wyko-
nawcą i uzgodnienie terminu wymiany.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 
z Biurem Obsługi Klienta PUK Bodzentyn – 
41 3115 401 .

W przypadku nieobecności Odbiorcy przy 
pierwszej próbie montażu, kolejna próba zo-
stanie podjęta w godzinach wieczornych lub 
po kontakcie telefonicznym  z monterami. 
Numery kontaktowe monterów pozostawio-
ne będą na posesji w widocznym miejscu 
lub w skrzynce pocztowej.

D. Zagórska

Gmina Bodzentyn wspiera  
zdalne nauczanie

Wymiana 
wodomierzy
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77. rocznica pacyfikacji Michniowa 
podczas której zginęły 204 osoby
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. W dniu tym oddajemy 
hołd wszystkim mieszkańcom 
wsi – rozstrzelanym, wypędzonym 
z domów, pozbawionym dobytku, 
wywiezionym do sowieckich 
łagrów i niemieckich obozów 
koncentracyjnych oraz na 
przymusowe roboty.

Obchody 12 lipca w Michniowie ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa miały inny 
przebieg niż zazwyczaj. Jednak przez cały 
dzień można było odwiedzić to miejsce pa-
mięci, zapalić znicze, złożyć kwiaty, wpisać 
się do pamiątkowej księgi. Po południu 
zostało odprawione nabożeństwo w inten-
cji pomordowanych. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele władz państwowych i sa-
morządowych, miejscowa ludność. Wśród 
zgromadzonych byli krewni i potomkowie 
zamordowanych. Przy mauzoleum można 
było obejrzeć wystawę według scenariu-
sza dr Katarzyny Jedynak: „Pamiętam ten 

straszny dzień. Niemieckie represje na wsi 
polskiej w latach 1939-1940”.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie ma upamiętniać mieszkańców 
wsi, którzy zginęli  w latach II wojny świato-
wej: podczas działań wojennych, okupacji 
niemieckiej i sowieckiej, w trakcie czystek 
etnicznych na Wołyniu i Podolu. Obecnie 
trwa budowa nowego budynku mauzoleum 
o formach nawiązujących do architektury 
polskiej wsi, z wykorzystaniem elementów 

podkreślających tragedię polskiej ludności.
W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzen-

tyn hołd ofiarom pacyfikacji złożyli Burmistrz 
Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Teresa Bzymek, radni Marzanna Bo-
rek, Mariusz Matla, Jan Wilkosz, sołtyska 
Sieradowic Danuta Skrzeczyna; ze strony 
Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna 
Urszula i Mirosław Oettingen.

Urszula Oettingen

W 2019 roku Zgromadzenie 
Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierp-
nia Międzynarodowym Dniem 
Upamiętniającym Ofiary Aktów 
Przemocy ze względu na Religię 
lub Wyznanie. 

Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą 
liczbę przypadków prześladowań i dyskry-
minacji ze względu na wyznawaną wiarę. 
Prześladowania dotykają przedstawicieli 
różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrze-
ścijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą 
raporty ośrodka Observatory on Intoleran-
ce and Discrimination against Christians in 
Europe, według których liczba udokumen-
towanych przypadków naruszeń prawa do 
wolności sumienia i wyznania w Europie 
wzrosła ze 150 w 2015 do 325 w 2018 roku. 

W 2019 roku odnotowano w Polsce co naj-
mniej 64 przypadki szeroko rozumianego 
naruszenia wolności sumienia i wyznania 
wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierw-
szego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, 
że w bieżącym roku możemy spodziewać 
się porównywalnego lub większego natęże-
nia ataków.

Głównym celem działań Laboratorium 
Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie 
przestępczości przeciwko wolności sumie-
nia i wyznania oraz wszelkiej dyskrymina-
cji na tle przynależności wyznaniowej po-
przez dedykowane do odpowiednich grup 
działania prewencyjne i profilaktyczne oraz 
kształtowanie postaw społecznej nieakcep-
towalności prześladowań za przekonania 
religijne. Mając na uwadze osiągnięcie po-
stawionego przed Laboratorium Wolno-
ści Religijnej celu, podjęto się organizacji 

obchodów Międzynarodowego Dnia Upa-
miętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze 
względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. 
Chcemy w ten sposób uwrażliwić opinię 
publiczną na trudną sytuację chrześcijan 
na świecie, budować poczucie solidarności 
z prześladowanymi, a także podnosić świa-
domość w zakresie innych form naruszania 
wolności sumienia i wyznania.

Głównym elementem obchodów Dnia 
jest iluminacja budynków na czerwo-
no na terenie całego kraju. 22 sierp-
nia o godz. 21 podświetlone zostaną 
liczne urzędy oraz instytucje kultury. 
Więcej informacji znaleźć można na stro-
nie www.laboratoriumwolnosci.pl.  

Prezes Fundacji 
ks. dr Tomasz Huzarek

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary 
Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie
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Ośrodek zdrowia po remoncie
Ze względu na panującą epidemię 
koronawirusa, pracownia 
fizjoterapii została na pewien czas 
wyłączona z funkcjonowania. 
Nie był to jednak czas 
stracony, gdyż podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu gruntownego 
remontu całej pracowni oraz 
pomieszczeń z hydroterapią, 
a także masażem klasycznym. 

Wyremontowano wszystkie boksy oraz 
zgodnie z najwyższymi  standardami po-
łożono nowe posadzki. Pracownia zyskała 
również nowe bardziej ekonomiczne oświe-
tlenie. Dodatkowo zainstalowano rekupera-
tory powietrza dzięki czemu pacjenci mogą 
oddychać świeżym powietrzem. Biorąc pod 
uwagę potrzeby całego budynku powstała 
stacja uzdatniania wody. Oznacza to, iż na 
chwilę obecną woda znajduje się w klasie 
najlepszych wód mineralnych. 

Przypominamy, iż od połowy czerwca fi-
zjoterapia powróciła do czasu pracy sprzed 
epidemii. Układane są nieustannie grafiki 
w taki sposób, aby wszyscy pacjenci za-
pisani na zabiegi w okresie epidemii mogli 
z nich skorzystać. Jak podkreśla Dyrektor 
POZ Jarosław Dziedziński „Żaden pacjent 
nie odejdzie z kwitkiem. Serdecznie zachę-
camy do kontaktowania się z Paniami fizjo-
terapeutkami, które na bieżąco będą usta-
lały terminy”. 

Od połowy 2019 roku pacjenci mogą rów-
nież skorzystać z zabiegów komercyjnych, 
gdyż dzięki zakupowi nowych urządzeń 
możliwe jest korzystanie z odpłatnych za-
biegów dla pacjentów, którzy nie chcą cze-
kać na termin ze skierowania. 

Dzięki remontowi oraz adaptacji po-
mieszczeń możliwe jest przyjmowanie 
pacjentów w komfortowych warunkach. 
Należy przy tym dodać, iż wizytówką fizjote-
rapii w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie są 

przede wszystkim pracownice posiadające 
ogromne doświadczenie, fachowość i ser-
deczne podejście do pacjenta. 

D. Zagórska

Łatwy dostęp do wyników badań oraz recept!
W Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
działa laboratorium z punktami 
pobrań w Bodzentynie  
oraz Starej Wsi.
Wykonawcą usług medycznych w zakre-

sie badań laboratoryjnych jest firma Labora-
torium Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą 
w Kielcach wchodząca w skład grupy ALAB 
– Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Analiz 
Medycznych.

Godziny otwarcia punktów pobrań są na-
stępujące: 

– w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie od 
godziny 07.30 do 10.30 od poniedziałku do 
piątku 

– w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi od 
8.00 do 10.00 we wtorki i czwartki.

Wyniki wykonanych badań każdy z pa-
cjentów może sprawdzić bez konieczności 

przychodzenia do przychodni na stronie in-
ternetowej. Sprawdź wyniki on-line

Szczegółowe informacje na temat zakre-
su badań oraz sposobu, w jaki należy się do 
nich przygotować, można uzyskać podczas 
wizyty u lekarza oraz w rejestracji. Tel. 41 
311 52 15.

RECEPTA online – formularz zapotrze-
bowania na leki stale podawane.

Korzystając z ineternetowej formy zama-
wiania recept prosimy o dokładne wypełnie 
rubryk formularza (zgodnie z podpowiedzia-
mi w nich zawartymi) i wysłanie zapotrzebo-
wania poprzez naciśnięcie przycisku WY-
ŚLIJ znajdującego sie na końcu formularza. 
Państwa zamówienie zostanie zweryfiko-
wane przez personel medyczny SPZOZ 
w Bodzentynie i w przypadku zgodności 
danych z dokumentacją medyczną oraz za-
sadności przepisania leku recepta zostanie 
wystawiona w formie e-recepty.

Zapotrzebowania na ANTYBIOTYKI 
w formie elektronicznej nie są realizowane.

Czas oczekiwania na wystawienie e-re-
cepty wynosi do 3 dni roboczych od mo-
mentu złożenia zapotrzebowania na leki.

D. Zagórska
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Wybierzcie życie bez cukrzycy!
Nasza Gmina aktyw-
nie przyłączyła się do 
wsparcia w projekcie 
pn.: Regionalny Program 
Zdrowotny w zakresie 
zapobiegania i wczesne-
go wykrywania cukrzycy 
typu drugiego.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, 
która dotyka coraz szerszą część 
społeczeństwa. W Polsce cier-
pi na nią ponad 3 miliony osób, 
a liczba ta stale rośnie. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) w przeciągu 10 kolejnych 
lat będzie ona jedną z głównych 
przyczyn zgonów populacji ludz-
kiej. Pogłębiający się problem 
jest wynikiem wielu składowych, 
przede wszystkim nadwagi, 
niewystarczającej aktywności 
fizycznej oraz złych nawyków 
żywieniowych. Według danych 
publikowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (na podstawie 
publikacji poszczególnych UW) 
wyraźnie widać, że w wojewódz-
twie świętokrzyskim, szybciej niż 
na tle Polski, rośnie liczba osób 
chorujących na cukrzycę typu 2, 
oraz osób obarczonych ryzykiem 
zachorowania na to schorzenie.

Wychodząc na przeciw pro-
blemowi, Uzdrowisko Busko 
Zdrój S.A. realizuje projekt pn. 
„Regionalny Program Zdrowotny 
w zakresie zapobiegania i wcze-

snego wykrywania cukrzycy typu 
drugiego” współfinansowane ze 
środków Funduszy Europejskich 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020. Celem głównym programu 
jest ochrona zdrowia oraz po-
prawa świadomości w zakresie 
profilaktyki cukrzycy, nadwagi 
i otyłości wśród mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego 
poprzez przeprowadzenie inter-
wencji edukacyjno-zdrowotnej 
do 2020 roku w grupie osób 
w wieku 45-64 lat.

Program badań przesiewo-
wych oraz późniejsze etapy to 
największe tego typu przedsię-
wzięcie w Polsce i jedno z więk-
szych realizowanych w Europie. 
W pierwszym etapie planowane 
jest dotarcie do grupy aż 241 680 
osób w wieku 45-64 lat stanowią-
cych około 70% całej populacji 
województwa.

Zdrowie i życie mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego 
to nasz wspólny priorytet, dla-
tego zdecydowaliśmy się dołą-
czyć do działań zachęcających 
mieszkańców naszej Gminy 
do wzięcia udziału w projekcie. 
W pierwszym etapie realizowane 
są badania przesiewowe polega-
jące na wywiadzie kwestionariu-
szowym (formularz FIND RISK). 
Ważne jest, aby podczas wywia-
du udzielić rzetelnych informacji, 

gdyż na jego podstawie okre-
ślane jest ryzyko zachorowania 
na cukrzycę typu 2. To szybkie 
działanie nie zajmie więcej niż 2 
minuty a może zmienić mieć wy-
mierny wpływ na jakość dalsze-
go życia. W kolejnych etapach 
prowadzone będą badania me-
dyczne, konsultacje dietetyczne 
oraz indywidualne, a także gru-
powe zajęcia z trenerem/fizjo-
terapeutą. Wszystkie działania, 
w ramach projektu, kierowane 
do mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego są i będą cał-
kowicie bezpłatne.

Chcąc zapewnić możliwość 
wypełnienia formularza FIND 
RISK przez wszystkich miesz-
kańców naszej gminy opracowa-
liśmy kilka wariantów:

Wypełnienie kwestionariusza 
na stronie internetowej projektu 

www.bezcukrzycy.uzdrowisko-
busko.pl

Bezpłatna infolinia telefonicz-
na obsługująca projekt – 41 375 
72 06

Pobranie kwestionariusza 
w budynku Gminy, wypełnienie, 
a następnie wrzucenie go do 
urny w miejscu pobrania

W najbliższym czasie w pro-
gramie TVP Info, Radio Kielce, 
Radio EM oraz materiałach 
dystrybuowanych przez Echo 
Świętokrzyskie będą emitowane 
informacje o tym projekcie. Na 
terenie naszej gminy dystrybu-
owane będą plakaty, ulotki, a tak-
że działania telekomunikacyjne.

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CU-
KRZYCY i włączcie się w walkę 
o zdrowie.

A. Nowak

W związku ze wzrostem 
na terenie Polski liczby 
osób z potwierdzonym 
zakażeniem 
koronawirusem SARS-
CoV-2 i ryzykiem 
niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania 
się pandemii choroby 
COVID-19, informujemy, 
że od dnia 28 lipca 
2020 roku, zostają 
wprowadzone 
zwiększone środki 
ostrożności przy 
obsłudze 
interesantów.

• Ogranicza się liczbę osób 
przebywających jednocześnie 
w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie do jed-
nej osoby na pracownika mery-
torycznego.

• Interesanci, po wejściu do 
budynku UMiG zgłaszają na 
punkcie informacyjnym w jakim 
celu przychodzą a po ustaleniu 
osoby właściwej do załatwienia 
sprawy muszą poczekać na 
przyjście pracownika z którym 
jeśli to konieczne przechodzą 
do miejsca docelowego. Jeśli 
pracownik w danym momencie 
obsługuje inną osobę należy za-
czekać we wskazanym miejscu 
przed budynkiem UMiG.

• Po wejściu i w czasie prze-
bywania w budynku UMiG obo-
wiązkowe jest zakrywanie ust 
i nosa, zachowanie odstępu 
między osobami min. 1,5 me-
tra oraz dezynfekcja rąk (nawet 
wtedy, gdy Interesant używa rę-
kawic ochronnych). W każdym 
z referatów obsługiwana będzie 
wyłącznie jedna osoba.

• Zalecamy kontakt z urzęd-
nikami elektronicznie lub telefo-
nicznie oraz załatwianie spraw 
przez profil zaufany. Osoby, nie 
posiadające profilu zaufanego, 
mogą go potwierdzić za pośred-
nictwem bankowości elektro-
nicznej lub w UMiG w Bodzen-
tynie.

• Wszystkie komórki organi-
zacyjne urzędu pracują od wtor-
ku do piątku od 7.15 do 15.15, 
poniedziałek od 8.00 do 16.00. 
Czynna jest również kasa, przy-
pominamy jednak, że płatności 
można dokonywać także za po-
średnictwem bankowości elek-
tronicznej.

W trosce o wspólne bez-
pieczeństwo przed planowaną 
wizytą w Urzędzie zalecamy 
wcześniejszy kontakt telefonicz-
ny pod nr telefonów:

41 311 50 10, 
41 311 55 11, 
41 311 51 14.

Komunikat Burmistrza

Procedury Pracy Urzędu w związku  
ze wzrostem zakażeń SARS- CoV-2
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Po długiej przerwie spo-
wodowanej pandemią 
koronawirusa, w piątek 
24.07.2020 harcerze 
z gminy Bodzentyn 
wznowili swoją dzia-
łalność  siedemnasto-
kilometrowym rajdem 
z Miejskiej Góry do 
Nowej Słupi.

W rajdzie uczestniczyło 28  
harcerzy wraz z instruktorami. Na 
trasie harcerze podziwiali piękno 

przyrody w gminie Bodzentyn, 
ponadto rozpoznawali różne ga-
tunki drzew, grzybów i zwierząt 
występujących na tym odcinku. 

Przed wyjściem na szlak do 
harcerzy przyjechał Burmistrz 
MiG Bodzentyn, który pokazał 
młodzieży wyznaczoną trasę na 
mapie i przypomniał o zasadach 
panujących w lasach.

Niebawem kolejne szlaki do 
przejścia przez naszych harcerzy, 
a po poznaniu wszystkich uczest-
nicy zdobędą sprawność ŁAZIKA.

Pwd. Inga Świderska

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
i Gminy oraz Miejsko Gminnego 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie seniorzy 
z naszej Gminy aktywnie 
spędzają czas spotykając się oraz 
wyjeżdżając wspólnie na wycieczki. 

W każdym wyjeździe udział bierze liczne 
grono osób - nawet 30 uczestników! W tym 
tygodniu odbyli podróż do Solca Zdroju. Pod-
czas odpoczynku na basenach korzystali z ta-
kich atrakcji jak kąpiele solankowe oraz siarcz-
kowe, masaże, bicze wodne, a także aktywnie 
uczestniczyli w wodnym aerobiku. Seniorzy są 
zachwyceni nowymi doświadczeniami, które 
zapewniają im wyprawy w miejsca, w których 
wielu z nich jeszcze nie było. Pokreślić należy, 
iż w ostatnich  miesiącach niemal w każdym 
tygodniu czekała na nich nowa atrakcja.

D. Zagórska

Aktywni seniorzy z Gminy Bodzentyn!

Harcerski rajd po 
Górach Świętokrzyskich

Nasi harcerze  
w Parku Trampolin
Wakacyjny czwartek 
30.07.2020 harcerze 
z gminy Bodzentyn 
spędzili w Parku 
Rozrywki „Flysky”-  
który posiada aż 80 
miejsc przeznaczonych 
na fantastyczną zabawę.

Trampoliny to jedna z atrak-
cji, z których korzystali nasi 
druhowie, to również wspaniała 
rozrywka  dla każdej z grup wie-
kowych .

Dzięki akrobacjom na tram-
polinach  młodzież ćwiczyła całe 
swoje ciało.

W Parku trampolin znajdują 
się jeszcze inne atrakcje, z któ-
rych chętnie korzystali nasi har-
cerze a wśród nich między inny-
mi: ścieżki trampolinowe, baseny 
z gąbkami, ścianka wspinaczko-
wa i wiele, wiele innych.

Harcerstwo to nie tylko na-
uka, to przede wszystkim inte-
gracja, rajdy i miło spędzony 
czas.

Zapraszamy wszystkie chęt-
ne dzieci z gminy Bodzentyn do 
wstępowania w nasze szeregi, 
gwarantujemy miło spędzone 
chwile w fantastycznym towa-
rzystwie.

Pwd. Inga Świderska

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne
Fo

t. 
I. 

Św
id

er
sk

a



14 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNNR 1-2/2020 głos z gminy Bodzentyn

Pierwszy sierpnia 
to ważna data dla 
wszystkich Polaków, 
ponieważ właśnie 
w tym dniu 1944 
roku, na rozkaz 
Komendanta Głównego 
AK gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora", 
wybuchło Powstanie 
Warszawskie. W całej 
Polsce o godz. 17.00, 
czyli w Godzinę 
„W” zawyły syreny 
upamiętniające to 
wydarzenie. 

Kieleckie uroczystości 76. 
rocznicy Powstania Warszaw-
skiego rozpoczęły się o godz. 
15.30 mszą św. w intencji po-
ległych za wolność ojczyzny, 
w Kościele Garnizonowym 
przy  ul. Chęcińskiej. Następnie 
uczestnicy mszy św., kompania 
honorowa Wojska Polskiego  
i poczty sztandarowe przeszli 
pod pomnik Harcerzy Poległych 
za Ojczyznę znajdujący się na 
skwerze Szarych Szeregów, 
gdzie odbyła się oficjalna część 
uroczystości. Wspominano he-
roiczną postawę warszawiaków 
z 1944 roku. W godzinę „W", za-
wyły syreny alarmowe, po czym 
wszyscy zgromadzeni odśpie-
wali Hymn Państwowy, w któ-
rego trakcie wciągnięto flagę 
na maszt. Odbyły się okoliczno-
ściowe przemówienia, apel pa-
mięci, wspólna modlitwa, a tak-
że salwa honorowa.

Jednym z najważniejszych 
punktów uroczystości było na-
danie odznaczeń za zasługi dla 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, które otrzyma-
ły cztery osoby na podstawie 
uchwały Nr P 180/2020 Kapituły 
z dnia 08.07.2020r. Warto za-
uważyć, że jedną  z odznaczo-
nych osób był Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn Dariusz Ski-
ba, który przez lata kultywował 
pamięć i dbał o miejsca pamięci 
narodowej. 

- Jest to wyraz wdzięczności 
za moją wieloletnią działalność 
na rzecz ochrony miejsc pamię-
ci narodowej na terenie Miasta 
i Gminy Bodzentyn. Moja przy-
goda współpracy z ŚZŻAK roz-
poczęła się ponad 10 lat temu, 
kiedy byłem jeszcze Radnym 

Rady Powiatu i zarazem Pre-
zesem Stowarzyszenia Przyja-
ciół Świętej Katarzyny i Doliny 
Wilkowskiej "Łysica Sabat". 
Wspólnie z przyjaciółmi ze sto-
warzyszenia, Kieleckim Kołem 
ŚZŻAK 4 Pułku Piechoty Legio-
nów oraz mieszkańcami naszej 
gminy wybudowaliśmy pomnik 
na Wilkowie, upamiętniający 
żołnierzy Oddz. „Wybranieccy” 
pod dowództwem Mariana Soł-
tysiaka  ps. „Barabasz”. Pomnik 
został wybudowany na prywat-
nym gruncie Jerzego Sito, które-
go dziadek Jacenty Sito w trak-
cie II wojny światowej pomagał 
partyzantom. Już jako Burmistrz 
uczestniczyłem przy odnowie-
niu mogiły w miejscowości Psa-
ry-Podlesie oraz przy budowie 
pomnika w Świętej Katarzynie, 
który znajduje się przy wejściu 
szlakiem czerwonym na Łysicę. 
Wspierałem także budowę po-
mnika w miejscowości Podgó-
rze poświęconego pamięci mjr 
Henryka Dobrzańskiego "Huba-
la" i jego żołnierzy. Bardzo miło 
wspominam kombatantów Pa-
nią Pelagię Barwicką - prezes 
Koła 4 Pułku Piechoty Legionów 
w Kielcach, śp. Edwarda Ję-
drzejczyka, śp. Ludwika Grze-
gorczyka, śp. Bogusława Sitnic-
kiego i oczywiście projektanta 
pomników śp. Henryka Dłużew-
skiego oraz innych zasłużonych 
osób z czasów drugiej wojny 
światowej, których mogłem po-
znać jako młody człowiek. Dzię-
kuję kapitule ŚZŻAK za tak za-

szczytne wyróżnienie i deklaruję 
dalszą współpracę, ponieważ na 
terenie naszej gminy jest bardzo 
dużo miejsc świadczących o tra-
gicznych losach naszej ojczy-
zny, o które trzeba dbać  i o nich 
pamiętać – powiedział Burmistrz 
Dariusz Skiba.

Dzięki wieloletniej działal-
ności obecnego Burmistrza 
Dariusza Skiby, gmina Bodzen-
tyn może cieszyć się wieloma 
odnowionymi pomnikami oraz 
miejscami pamięci z wydarzeń 
będących ważnymi dla całej na-
szej ojczyzny. Przy współpracy 
z profesor Urszulą Oettingen zo-
stał wykonany remont pomnika 
przy Zespole Szkół we Wzdole 
Rządowym. Burmistrz corocznie 
angażuje się w uroczystości hi-
storyczne oraz wspiera pamięć 
o pomnikach  i mogiłach pomor-
dowanych. W większości są to 
mogiły upamiętniające osoby 
zamordowane przez „Kata Ły-
sogór” Alberta Hugo Schustera, 
który na ziemi świętokrzyskiej 
w 1943 r. przeprowadzał pa-
cyfikację wielu miejscowości. 
Mieszkańcy Woli Szczygiełkowej 
również mogli liczyć na wsparcie 
przy remoncie pomnika upa-
miętniającego pomordowanych 
mieszkańców oraz przy budo-
wie mogiły znajdującej się na 
cmentarzu parafialnym w Dęb-
nie. Pomniki upamiętniające te 
tragiczne wydarzenia znajdują 
się również w Dąbrowie Dolnej, 
Bodzentynie i wielu innych miej-
scowościach naszej Gminy. 

Należy podkreślić, że w ostat-
nim czasie pozyskano pieniądze 
z Ministerstwa Kultury  i Dzie-
dzictwa Narodowego w wyso-
kości 29 tys. 786 zł na remont 
kapliczki oraz całego komplek-
su na Wykusie, który dla całej 
Gminy ma szczególną wartość 
historyczną, ponieważ niejedno-
krotnie stanowił bazę polskich 
partyzantów. 

Dzięki inicjatywie Burmistrza 
oraz na wniosek Pani profesor 
Urszuli Oettingen podczas te-
gorocznych Uroczystości Wy-
kusowych, które odbędą się 12 
września br. zostanie nadana 
nazwa ronda w Bodzentynie 
oraz wzniesiony pomnik upa-
miętniający Honorowych Oby-
wateli Miasta Bodzentyn – płk. 
Jana Piwnika ps. ,,Ponury” oraz 
mjr. Eugeniusza Gedymina Ka-
szyńskiego  ps. „Nurt”. Instytut 
Pamięci Narodowej  zobligował 
się do współfinansowania pa-
miątkowej tablicy, która zosta-
nie umieszczona na pomniku.

E. Kita

Cześć i chwała bohaterom
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Epidemia koronawi-
rusa w znaczący spo-
sób wpłynęła na ruch 
turystyczny. Coraz 
bardziej popularne stały 
się wakacyjne podróże 
po Polsce. Pragniemy 
zachęcić turystów do 
odwiedzenia malow-
niczej Gminy Bodzen-
tyn. Burmistrz Miasta 
i Gminy Dariusz Skiba 
wpadł na nietuzinkowy 
pomysł. Postanowił 
wakacyjne popołudnia 
spędzić z hasłem „Bie-
giem” Poznajemy Gminę 
Bodzentyn! 

Jest to akcja mająca na 
celu zaprezentowanie walo-
rów Miasta i Gminy Bodzentyn, 
jak również popularyzowanie 
aktywnego trybu życia wśród 
mieszkańców gminy. Burmistrz 
będzie pokonywał dziesiątki ki-
lometrów biegnąc przez 23 so-
łectwa Miasta i Gminy Bodzen-
tyn (250 km).  Pragnie w ten 

sposób pokazać malownicze 
zakątki oraz rozwój, który doko-
nuje się na przestrzeni ostatnich 
lat. W każdym sołectwie omówi 
walory przyrodnicze oraz inwe-
stycje. Przygoda z biegiem roz-

poczęła się od sołectwa Orze-
chówka. Obecnie znajdujemy 
się na półmetku. Nadmienić na-
leży, iż akcja spotkała się z po-
zytywnym odzewem ze strony 
większości  mieszkańców i nie 

tylko. Większość sołtysów i rad-
nych oraz część mieszkańców 
towarzyszy osobiście podczas 
10 kilometrowych biegów po te-
renie Miasta i Gminy Bodzentyn.

D. Zagórska

Biegiem poznajmy gminę Bodzentyn!
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Łysica Bodzentyn prężnie działa
Dość krótko 
trwały rozgrywki 
w sezonie 2019/2020. 
Z powodu wirusa, który 
nieoczekiwanie zmienił 
wszelkie aspekty 
życia społecznego 
zostały zawieszone. 
Nie ominęło to również 
rozgrywek ligowych, 
które praktycznie 
w większości krajów 
musiały zostać 
zakończone. 

W dniu 8 Czerwca 2020 
roku do treningów powróci 
nasz pierwszy zespół. W klu-
bie mieszczącym się przy ulicy 
Wolności 4 dojdzie do sporych 
zmian, zarówno kadrowych jak 
i tych w strukturach zarządu. 
Po 14- letniej kadencji z funkcji 
Prezesa klubu postanowił zre-
zygnować Pan Stanisław Ku-
cała. Przez cały okres pod jego 
wodzą klub święcił największe 
sukcesy w swojej historii. Ły-
sica trzykrotnie występowała 
w finale rozgrywek Okręgowe-
go Pucharu Polski, z których 
dwukrotnie wychodziła jako ze-
spół zwycięski. Prezesowi wraz 
z ustępującym zarządem ser-
decznie dziękujemy za wszyst-
kie lata spędzone w Łysicy oraz 
wkład, który włożyli w prowa-
dzenie drużyny. W klubie przy-

szło "Nowe Rozdanie" a to za 
sprawą zmiany zarządu. W rolę 
sterników klubu, przynajmniej 
do końca roku wcielą się Paweł 
Dróżdż, Robert Gronostaj oraz 
Tomasz Sikora. Prace ruszy-
ły również na stadionie, został 
zakupiony nawóz do boiska, 
pozyskano materiały na wykoń-
czenie budynku gospodarcze-
go. Na pierwszy ogień został 
wzięty stadion. Wyczyszczono 
krzesełka oraz zainstalowano 
kosze na śmieci. W bramkach 
zostały założone nowe siatki, 
natomiast na ławkach rezer-
wowych nowe tabliczki infor-
macyjne. Remont nie ominął 
też szatni, które zostały już 
odświeżone. Duża w tym za-
sługa miejscowych sympaty-
ków a także lokalnych firm oraz 
przedsiębiorców dzięki którym 

te prace mogły zostać wykona-
ne. Do tej pory udało się upo-
rządkować również teren wokół 
boiska. Wysoka trawa która 
szpeciła stadion została wyko-
szona, zebrana oraz wywiezio-
na. Pod bramkami została wy-
łożona darń a na  całym boisku 
dosiano trawę, a także nawie-
ziono specjalnymi nawozami, 
które mają na celu jej szybszy 
wzrost.

Jak poinformował nowy za-
rząd, klub jest otwarty na pod-
jęcie współpracy z nowymi 
osobami a także podmiotami. 
Drzwi dla każdego są otwar-
te i serdecznie zapraszamy 
wszystkie zainteresowane 
osoby. Zdajemy sobie również 
sprawę że nie ma zbyt dużo 
czasu by zająć się wszystkim 
od razu, dlatego też na począt-

ku skupiliśmy uwagę na tych 
najważniejszych sprawach, jak 
boisko czy skompletowanie 
składu. Pragniemy również aby 
na stadion od nowego sezonu 
liczniej przychodzili kibice bo 
to przecież dla nich Ci chłopcy 
wybiegają na boisko i walczą 
o ligowe punkty - powiedział 
członek nowego Zarządu.

Aktualnie w rozgrywkach IV 
Ligi Świętokrzyskiej nasz zespół 
plasuje się na bardzo dobrym 
czwartym miejscu na które zło-
żyło się dwa zwycięstwa jeden 
remis oraz jedna porażka. 

Z tego miejsca zachęcamy 
wszystkich sympatyków bo-
dzentyńskiej piłki do udziału 
w spotkaniach naszego zespołu 
na które wstęp w obecnym se-
zonie jest darmowy.

P. Boszczyk

Zawodnicy Guliwera na Węgrzech!
W dniach od 30 lipca do 
4 sierpnia 2020 roku, 
jedni z najlepszych 
zapaśników 
w województwie, mieli 
okazję szlifować swój 
talent z węgierskimi 
zawodnikami nad 
Balatonem.

Województwo reprezentowali 
nas zawodnicy: Klaudia Hajden-

rajch, Wiktoria Płaczkowska, 
Gabriela Kowalska, Aleksander 
Płaczkowski oraz zawodnicy 
z klubu Czarni Połaniec. 

Przekonani jesteśmy, że zdo-
byte doświadczenie zaprocen-
tuje na arenach krajowych i mię-
dzynarodowych.

Gratulujemy i życzymy wielu 
kolejnych sukcesów!!

Z. Płaczkowski
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