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Program Rodzina 500+

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składają
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn
Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza
Wojciech Kózka
Przewodniczący
Rady Miejskiej

- Komu przysługuje prawo
do świadczenia wychowawczego?
- Kiedy można składać
wnioski?
- Zasady ustalania dochodów.
Wszystko na temat programu 500+.
 Czytaj, str. 3

Sesje Rady Miejskiej

Zobacz jakie zostały podjęte uchwały w ostatnich tygodniach przez radnych Miasta i Gminy Bodzentyn.
 Czytaj, str. 7

Wyróżnienia
dla sportowców

Młodzi sportowcy w minionym roku odnieśli znaczące
sukcesy w zawodach.
 Czytaj, str. 8
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Dzień Sołtysa w Gminie Bodzentyn
11 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie po raz
pierwszy uroczyście obchodzono Ogólnopolski
Dzień Sołtysa.

społeczności lokalnej, wzajemnego zrozumienia, dobrej
współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy,
zadowolenia z realizacji celów,
radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.
- Sołtysi nie kryli zaskoczenia.
Do tej pory w Gminie Bodzentyn
nie pamiętano o Dniu Sołtysa –
zgodnie twierdzą sołtysi. – To
była piękna uroczystość. Serdecznie dziękujemy za pamięć
o nas. Od 16 lat jestem sołtysem i do tej pory w gminie nie
obchodzono naszego święta
– zrelacjonowała Sołtys sołectwa Celiny. - Jesteśmy pozy-

tywnie zaskoczeni, gdyż taka
uroczystość miała pierwszy raz
miejsce w naszej gminie. Jednocześnie świadczy to o szacunku, którym władza obdarza
sołtysów. Osobiście bardzo się
cieszę, że Burmistrz w tym dniu
pamiętał o nas przygotowując
uroczystość z podziękowaniami i tortem - skomentował
uroczystość sołtys sołectwa
Wiącka. – Wszyscy sołtysi byli
bardzo zadowoleni, że zostali
uhonorowani dyplomami. Przyjemnie nam było, że pamiętano
o nas – skomentowała sołtys
sołectwa Podmielowiec.
Dzień Sołtysa to święto, które przypomina nam o tym, jak

istotną funkcję dla społeczności lokalnej sprawują sołtysi.
Sołtysi to wyjątkowi urzędnicy, nie mają biurek ani wyznaczonych stałych godzin pracy.
Są gospodarzami, a zarazem
opiekunami wsi, którzy są zawsze najbliżej ludzkich spraw.
To oni tworzą odpowiednie
i życzliwe środowisko, w którym mieszkańcy znajdują należytą opiekę.
Ustanowiony w kalendarzu
Dzień Sołtysa jest miłą okazją do wyrażenia wdzięczności, szacunku i podziękowania
wszystkim Sołtysom i Radom
Sołeckim.
/EŚ

Zdjęcia: Archiwum gminy

W spotkaniu uczestniczyli
Przedstawiciele władz gminy
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza - Andrzej
Jarosiński oraz Sekretarz –
Wojciech Furmanek.
W tym wyjątkowym dniu Burmistrz Dariusz Skiba podkreślił,
że praca Sołtysa ma wyjątkowy
charakter. Jest on reprezentantem władzy na najbliższym
mieszkańcom szczeblu samorządowym,
gospodarzem
i opiekunem wsi, który najlepiej zna problemy i potrzeby
lokalnego środowiska. Włodarz
podkreślił także zaangażowanie Sołtysów w podejmowaniu
i realizacji działań służących
rozwoju wsi, sołectw, a tym
samym całej gminy. Przed Sołtysami stają duże wyzwania,
a od ich aktywności w dużej
mierze zależy rozwój i poprawa
życia jej mieszkańców.
Władze gminy podziękowali Sołtysom za dotychczasową współpracę składając pamiątkowe karki z życzeniami
i podziękowaniami. Burmistrz
w imieniu własnym i pracowników urzędu, wyraził wdzięczność i podziękował za trud i wysiłek, jaki sołtysi wkładają cały
czas w wykonywanie swojej
pracy oraz oddają swój prywatny czas do budowania wspólnoty na wsi. Życzył wszystkim
wytrwałości w rozwiązywaniu
najpotrzebniejszych
spraw

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK VIII NR 2-3 (43-44)

3

Program Rodzina 500+

Na podstawie ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu
prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje zarówno obywatelom polskim jak
i cudzoziemcom, jeżeli wraz
z rodziną zamieszkują na terytorium Polski i posiadają zezwolenia na pobyt oraz pozwolenie na pracę.
O świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko mogą
ubiegać się osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 800,00 zł,
a jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie wynosi 1.200,00 zł. Świadczenie
(500+) przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko jest przyznawane bez
wykazywania dochodu na
osobę w rodzinie.
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny,
w których rodzice są w związku
małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
w nieformalnych związkach.
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten
rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Odmiennie niż w przypadku
zasiłku rodzinnego, osoba samotnie wychowująca dziecko
nie musi mieć zasądzonych alimentów aby otrzymać świad
czenie wychowawcze. Osoba
samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie musi zatem
wykazywać drugiego rodzica
w składzie rodziny i w kon
sekwencji nie musi dołączać
do wniosku informacji/oświadczeń o dochodach osiągniętych przez drugiego rodzica
dziecka.

Źródło: http://www.kielce.uw.gov.pl/

Od 1 kwietnia 2016 r.
można będzie składać
wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

Zasady ustalania dochodu rodziny
Dochodem
na
podstawie, którego przyznawane będzie 500+ jest dochód z roku
2014r. chyba ze sytuacja materialna uległa zmianie tj. został
utracony lub uzyskany dochód
przez członka rodziny.
Do składu rodziny mogą być
zaliczone dzieci do 25 roku życia pozostające na utrzymaniu
rodziców oraz dzieci powyżej 25 roku życia posiadające
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy
ustalaniu prawa do świadczenia
wychowawczego na pierwszy
okres (trwający od 1 kwietnia
2016 r. do 30 września 2017 r.)
jest rok 2014.

Postępowanie w sprawach o świadczenie
wychowawcze i terminy
składania wniosków
Ważne: Pierwszy okres, na
który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się 1 kwietnia 2016
r. i kończy się dnia 30 września
2017 r.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego
będą przyjmowane od 1 kwietnia
2016 r. do 1 lipca 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Bodzentynie jak
również elektronicznie, jeżeli
osoby posiadają podpis elektroniczny. Godziny przyjęć wniosków: od 7.15 do 15.00. Osoby które złożą wniosek w tym
okresie, będą miały wypłacane
świadczenia z wyrównaniem
od 01.04.2016 r. Rozpatrzenie
wniosku złożonego w wymienionym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia
wychowawczego)
następuje
w terminie do trzech miesięcy
licząc od dnia złożenia wniosku
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Na wnioski, które wpłyną po
01.07.2016 r. świadczenie wychowawcze będzie wypłacane
od miesiąca, w którym wniosek
zostanie złożony (bez wyrównania).
Druki wniosków należy pobierać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzentynie lub w Punkcie
Informacyjnym Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn, od 17 marca 2016 r.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać pod nr infolinii uruchomionej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach: (41) 342 – 16 – 35
lub (41) 341 – 12 – 05 oraz pod
nr telefonu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzentynie: (41) 311 – 55 –
41.
/MGOPS/

Bank Spółdzielczy
dołączył do obsługi
Programu Rodzina
500+
Obecnie pojawia się wiele
sygnałów dotyczących obsługi przez banki Programu
„500+”. Klienci Banku Spółdzielczego w Kielcach będą
mogli skorzystać z rozwiązań
ułatwiających dostęp do tego
programu. Obecnie Bank
Spółdzielczy w Kielcach jest
w końcowej fazie testów platformy do obsługi rządowego
programu „500 +”.
Wiceprezes Zarządu ds.
Bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego w Kielcach p.
Urszula Karpińska: - Z tego
udogodnienia będą mogli
nieodpłatnie korzystać nie
tylko obecni klienci banku
posiadający dostęp do bankowości internetowej, ale
również wszystkie osoby,
które otworzą rachunek wraz
z tą usługą. Sekcja dotycząca Programu „500+” jest
skonstruowana w intuicyjny
sposób, tak by maksymalnie
ułatwić wypełnienie wniosku.
Klient będzie mógł korzystać
z pomocy i wskazówek wyświetlanych na ekranie, a także z automatycznego uzupełnienia danych przez system
bankowy m. in. numeru pesel,
numeru konta.
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Ciepło ze słomy i siana

W dniu 9 marca 2016 r grupa kilkunastu przedstawicieli gminy Bodzentyn (Burmistrz Pan Dariusz Skiba, Radni
i Sołtysi ) brała udział w wizycie studyjnej w miejscowościach Wińsko i Świerzawa (woj. Dolnośląskie). Celem
wizyty było zaprezentowanie kotłowni, w których do wytwarzania ciepła wykorzystuje się odnawialne źródła
energii, a w tym przypadku słomę.

w której głównym paliwem ma
być słoma i siano. W chwili obecnej trwają wstępne prace przygotowawcze i projektowe i jest
nadzieja, że w ciągu najbliższych
12-tu miesięcy część budynków
w Bodzentynie będzie ogrzewana ciepłem wytworzonym ze
słomy pochodzącej od lokalnych
rolników.
Wyjazd miał umożliwić rozpoznanie, czy słoma faktycznie
może być dobrym i alternatywnym (dla oleju opałowego lub
węgla) paliwem, a także czy
spalanie jej stanowi jakąkolwiek
uciążliwość dla mieszkańców lub
użytkowników ogrzewanych budynków.
W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku
Pani Dyrektor Anna Gierko oraz
przedstawiciel firmy MetalERG
(producent kotłów opalanych sło-

mą) – Janusz Cieślak, przedstawili zalety i korzyści wynikające
z użytkowania przez przeszło 15
lat instalacji, wykorzystującej do
produkcji ciepła słomę i siano.
W szkole zainstalowane są 3 kotły o łącznej mocy 1,5 MW, które
ogrzewają kompleks szkolny.
Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania jednostka zmniejszyła
emisję tlenków siarki o 97% oraz
CO2 o 73%. Poza ogromnymi
korzyściami ekologicznymi, Pani
Dyrektor zwróciła uwagę uczestników na korzyści ekonomiczne.
Ekwiwalentem 1000 litrów oleju
opałowego kosztującego blisko
2 500 zł, są 3 tony słomy kosztujące ok 360 zł, czyli oszczędność
rzędu przeszło 2 000 zł. Słoma
jest kupowana od miejscowych
rolników, co bezpośrednio przekłada się na pobudzenie działalności gospodarczej.

Zdjęcia: Archiwum gminy

Jak wynika z doświadczeń innych Państw (woj. Dania, Szwecja), słoma jest wartościowym paliwem, która ze względu na swoją
objętość i wynikające z tego faktu większe koszty transportu
(w stosunku do kosztów transportu innych paliw) może być wykorzystywana lokalnie. W woj. Świętokrzyskim słoma, praktycznie nie
jest wykorzystywana jako paliwo
do produkcji ciepła. W gminie Bodzentyn wielu rolników corocznie
decyduje się na rozdrobnienie
i przyoranie słomy lub oddaje ją
za darmo, gdyż dotychczas nie
ma podmiotów (firm), które chciałyby odpłatnie pozyskiwać słomę
od rolników.
Od kilku miesięcy, jest nadzieja na zmianę istniejącego stanu,
gdyż firma BrunPol Serwis zdecydowała się wybudować w Bodzentynie kotłownię na biomasę,

W Świerzawie Zastępca Burmistrza, Pan Zbigniew Mosoń
przedstawił zalety i korzyści wynikające z korzystania z wolnostojącej kotłowni na słomę o mocy
1,0 MW, której praca pozwoliła
Gminie zrezygnować z ogrzewania budynków kotłowniami olejowymi, które wcześniej były zabudowane w każdym z budynków.
Ze względu na zwartą zabudowę
centrum Świerzawy, kotłownia
została zlokalizowana na obrzeżach Świerzawy i za pośrednictwem 7km odcinka ciepłociągu,
dostarcza ciepło do kilku budynków użyteczności publicznej.
Dyrektorka Szkoły w Wińsku,
a także Vice Burmistrz Świerzawy, wyrażali się bardzo pozytywnie o słomie jako paliwie,
ale jak podkreślali, z ich punktu
widzenia, bardzo ważną kwestią jest fakt, że dzięki podjętym
decyzją o rezygnacji z kotłowni
olejowych, paliwo kupowane jest
lokalnie, tym samym pieniądze
trafiają do rolników, a do obsługi
kotłowni na słomę zatrudniani są
palacze. Tym samym w miejscowościach tych utworzono nowe
miejsca pracy.
W obu lokalizacjach, przedstawiciele gminy Bodzentyn mieli
okazję osobiście sprawdzić jaki
wpływ mają kotłownie na biomasę na otaczające środowisko.
W żadnym z miejsc nie było czuć
uciążliwych zapachów. Radni
i sołtysi przekonali się osobiście
jak dużo korzyści niesie wymiana kotłów opalanych węglem lub
olejem opałowym na kotły opalane biomasą.
Mirosław Kimla
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Nielegalne wysypiska śmieci
W związku ze zgłoszeniem pojawienia się
dzikiego wypiska śmieci
na granicy sołectw Sieradowice i Śniadki Drugiej, burmistrz następnego dnia podjął działania mające na celu
usunięcie go.

Zdjęcie: archiwum gminy

Pracownicy UMiG w obecności funkcjonariusza policji udali
się na miejsce w celu oględzin.

Zastali tam dużą ilość odpadów
przy brzegu cieku wodnego,
a także w jego nurcie. Śmieci
porozrzucane były w 5 głównych miejscach na kilku pobliskich działkach, a także w kilkunastu mniejszych. Najwięcej było
pozostałości po zniczach i plastikowych wkładach, ale „nie zabrakło” opon, części instalacji
sanitarnych, sprzętu AGD! Zatrważający jest fakt, jak wiele było
tych odpadów! Do posprzątania

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że Minister Sportu
i Turystyki ogłosił Program „KLUB” w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających
w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których
podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich
klubów sportowych.
Na realizację Programu w 2016 roku przeznaczono kwotę
15 000 000 zł.
Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się
wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub
środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 %
całości kosztów zadania.
Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do
usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego
przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl

tego terenu wyznaczeni zostali
pracownicy, którzy zebrali i posegregowali śmieci.
Gmina Bodzentyn ma zachęcać turystów do malowniczych
krajobrazów, a nie odstraszać
występującymi nielegalnymi wysypiskami śmieci, zwłaszcza
znajdującymi się w pobliżu szlaków turystycznych. Dlatego też,
burmistrz Dariusz Skiba podjął
decyzję o zorganizowaniu akcji
sprzątania gminy. Prace te wykonywać będą osoby zatrudnione
w ramach robót publicznych prac
interwencyjnych. Ponadto burmistrz składa prośbę do mieszkańców o przekazywanie informacji, gdzie jeszcze na terenie gminy
znajdują się nielegalne wysypiska

śmieci. Informacje można przekazywać dzwoniąc do Urzędu Miasta i Gminy w godzinach otwarcia:
w poniedziałek w godzinach 7.1516.15 oraz od wtorku do piątku
w godzinach 7.15 – 15.00 pod numerem telefonu: (41) 311 50 10.
Dużymi krokami zbliża się wiosna, a wraz z nią sezon turystyczny. Warto zatem zadbać o nasze
otoczenie, aby turyści zauroczeni
pięknem przyrody powracali do
naszego regionu.
Znicze, opony, eternit nie należą do miłych niespodzianek i nie
stanowią dobrej wizytówki dla naszej gminy. Zwalczajmy wszelkie
przejawy szkód powodujące straty dla nas samych.
/EŚ

INFORMACJA
Przypominamy, że w dniu 15 kwietnia 2016 roku upływa termin płatności za II kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Jednocześnie informujemy, iż 15 stycznia 2016 roku upłynął
termin zapłaty za I kwartał.
Prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności oraz przestrzeganie terminów wpłat, które można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz za pośrednictwem banku
/UMiG Bodzentyn

INFORMACJA
dotycząca utylizacji wyrobów zawierających azbest
w roku 2016.
Gmina Bodzentyn informuje, że do dnia 31.04.2016 roku przyjmuje wnioski o ujęcie w „Programie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2016”.
Wyżej wymieniony program w 100% będzie sfinansowany ze
środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz środków
własnych Gminy Bodzentyn. Swym zakresem obejmował będzie
demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.
W związku z tym osoby, które planują w 2016 roku skorzystać
z tej formy pomocy mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn w celu złożenia wniosku o usunięcie azbestu z posesji (wypełnienie ankiety dot. wyrobów zawierających azbest nie
jest równoznaczne z uczestnictwem w programie).
Do wniosku należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością do celów budowlanych oraz mapę sytuacyjną działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
Wniosek oraz oświadczenie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, pokój nr 4 (budynek boczny) lub pobrać ze strony www.bodzentyn.bip.jur.pl z zakładki: Jak załatwić
sprawę > Druki do pobrania.
Burmistrz MiG Bodzentyn
Dariusz Skiba
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Szkoła walczy o uczniów
Na początku lutego
w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, odbyło
się spotkanie w sprawie
znalezienia rozwiązania
problemu małego naboru
do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie.

W spotkaniu uczestniczyli
Dyrektor ZSP – Dariusz Kasprowicz, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego Wicestarosta Kielecki – Zenon Janus i kierownik
Zespołu ds. Edukacji - Teresa
Dzik oraz władze gminy reprezentowane przez Burmistrza
– Dariusza Skibę, Zastępcę –
Andrzeja Jarosińskiego oraz Sekretarza – Wojciecha Furmanka.
Na spotkaniu omówiono problematykę oraz szukano nowych
rozwiązań. Rozmawiano m.in.
o tym w jaki sposób uatrakcyjnić
ofertę edukacyjną dla młodzieży
z okolicznych terenów, aby zachęcić ich do wyboru tej szkoły.
W zeszłym roku utworzono tylko
dwie klasy pierwsze, we wcześniejszym również. Pytanie ile
w tym roku będzie kandydatów
do Zespołu Szkół w Bodzentynie.
Dyrektor szkoły w roku szkolnym 2016/2017 rozbudował
ofertę dydaktyczną dla absolwentów gimnazjów, stwarzając nowe kierunku kształcenia.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych edukację można kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasadniczej
Szkole Zawodowej. Dla dorosłych chcących uzupełnić swoje
wykształcenie będzie możliwość
zapisania się do Liceum Ogólnokształcącego lub do Szkoły Policealnej. Ponadto warto wspomnieć, iż w tym roku Dyrekcja
otwiera klasy integracyjne w Liceum Ogólnokształcącym.
Nowe formy kształcenia, bogata oferta, innowacyjne kierunki, nowi nauczyciele, współpraca
z kieleckimi uczelniami wyższymi, szkolenie kadry pedagogicznej – te i wiele innych zmian
można już zaobserwować. Na
uwagę zasługuje fakt, że w szkole uczą jedni z lepszych specjalistów w swej dziedzinie. Na 18
nauczycieli, aż 10 posiada najwyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli – tzw.

nauczyciele dyplomowani, którzy
mają największe doświadczenie
zawodowe w pracy z uczniami.
Więcej informacji na temat rekrutacji do Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych na stronie internetowej:
http://www.zspbodzentyn.pl/
Ponadto warto nadmienić, iż
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie Pan Dariusz Kasprowicz
odebrał po raz piąty nagrodę
i dyplom z rąk Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab.
inż. Stanisława Adamczaka za
współpracę i największą liczbę
słuchaczy spośród pięciu szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu
kieleckiego, którzy podjęli studia
na Politechnice Świętokrzyskiej
w roku akademickim 2015/2016.
/EŚ/

Konferencja dla plantatorów
W dniu 11.03.2016
r. w Urzędzie Miasta
i Gminy w Bodzentynie
miała miejsce konferencja zorganizowana dla
plantatorów owoców
miękkich.

Zdjęcia: Archiwum gminy

Na konferencji omawiano
najnowsze trendy w uprawie,

nawożeniu i ochronie roślin oraz
perspektywy i aktualna sytuacja na rynku owoców miękkich w 2016 roku. Organizatorem konferencji była firma PHU
„OBROLEX” Henryk Zwada
z Bodzentyna. Licznie przybyli
plantatorzy wysłuchali informacji o stabilizacji cen owoców
w bieżącym roku, które jedno-

cześnie będą uzależnione od
warunków pogodowych i przebiegu wegetacji, przygotowane
przez firmę GO-FROST. Firma
BAYER przedstawiła program
ochrony owoców miękkich(truskawek, wiśni, malin i porzeczek) z uwzględnieniem chorób grzybowych i szkodników
występujących na roślinach.
Przedstawiciel firmy BIOGEN
przedstawił ofertę preparatów
stymulujących wzrost roślin
i plonowanie, preparatów przeznaczonych do rewitalizacji
środowiska glebowego roślin
uprawnych oraz preparatów do
utylizacji nieczystości i przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich oraz
w ich otoczeniu.
/HJ/

Kto od września do
szkoły?
Sześciolatki nie będą
musiały iść we wrześniu do szkoły – nie
są objęte obowiązkiem
szkolnym.
Zgodnie z nowelizacją w miejsce obowiązku przedszkolnego
dla pięciolatków wprowadzone
zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania
przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.
Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice.
W ustawie pozostawiony został
zapis, zgodnie z którym dzieci
trzyletnie prawo do wychowania
przedszkolnego otrzymają od
1 września 2017 r.
Zmiana ustawy przewiduje,
że od nowego roku szkolnego
dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do klasy I pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli
nie będą go miały, konieczna
będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom sześciolatków,
którzy w tym roku posłali je do
I klas, ponowne zapisanie ich do
klasy w przyszłym roku. Rodzice
mają czas na złożenie takiego
wniosku do 31 marca.
Dziecko, którego rodzice tak
zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym
samym promocji do klasy II.
Do końca roku szkolnego będzie obowiązane kontynuować
naukę w klasie I lub korzystać
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, albo w oddziale
przedszkolnym.
Analogiczne prawo do powtórzenia roku na wniosek rodziców otrzymają też dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008
roku obecnie uczące się w II klasie. Dzieci te są grupą pierwszą,
która rozpoczęła obowiązkowo
naukę w szkole w wieku sześciu
lat.
/AJ/
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Sesje Rady Miejskiej

Uchwała Nr II/8/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016.
Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów,
ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek,
promowanie postaw ważnych
dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień.
Uchwała Nr II/9/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020.
Przedstawiony program zakłada systemowe, kompleksowe
i długofalowe działania na rzecz
ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Zakłada tworzenie zintegrowanego systemu
przeciwdziałania przemocy.
Uchwała Nr II/10/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie przystąpienia do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Bodzentyn na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji
będzie stanowił niezbędny dokument strategiczny, umożliwiający
ubieganie się o środki w nowej
unijnej perspektywie finansowej. Nowa pespektywa programowania 2014-2020 warunkuje
pozyskanie dofinansowania na
rewitalizację, od sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjętego w drodze uchwały.
Uchwała Nr II/11/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
16 lutego 2016 roku w sprawie
zmiany składu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

Wojewoda Świętokrzyski na
swojego przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznego SZPOZ w Bodzentynie
wyznaczyła Pana Pawła Metrykę.
Uchwała Nr II/12/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie nadania Statutu
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół
i Przedszkoli w Bodzentynie.
Przyjęcie nowego Statutu ZOEAS podyktowane jest dostosowaniem do zakresu zadań realizowanych przez tę jednostkę.
Uchwała Nr II/13/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
16 lutego 2016 roku - zmieniająca uchwałę IV/30/2015 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z 25
marca 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości
prowizji za inkaso łącznego
zobowiązania pieniężnego na
terenie Gminy Bodzentyn.
Zgodnie z przepisami osobą
uprawnioną do poboru w/w podatków może być tylko i wyłącznie osoba określona przez Radę
Gminy. Uchwała została podjęta
w związku z apelami sołtysów
o uregulowanie możliwości zapewnienia zastępstwa inkasentom.
Uchwała Nr II/14/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie przystąpienia do
partnerstwa w projekcie pn.
„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową
i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór
Świętokrzyskich”.
W związku z ogłoszeniem
przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego zamkniętego
konkursu, gminy będące członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich podjęły działania
w celu złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, wspólnej realizacji projektu.
Uchwała Nr II/6/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie
na 2016 rok.
Uchwała Nr II/7/2016 Rady
Miejskiej
w
Bodzentynie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bodzentyn na lata 2016-2029.

26 lutego 2016 r. na
Sesji Rady Miejskiej
podjęto uchwały:
Uchwała
Nr
III/15/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązujących na terenie
Gminy Bodzentyn.
Czas obowiązywania dotychczasowej taryfy można przedłużyć na okres nie dłuższy niż rok.
Uchwała
Nr
III/16/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie dopłat z budżetu
gminy do wody i ścieków.
W związku z przedłużeniem
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków zasadne jest przedłużenie dotychczasowych opłat.
Stawki opłat za wodę i ścieki
pozostają na tym samym poziomie.
Uchwała
Nr
III/17/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie wyrażenia woli
utworzenia przez Gminę spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Spółka będzie wykonywała
powierzone jej zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie usług związanych
z zaopatrywaniem mieszkańców Gminy Bodzentyn w wodę,
odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków oraz zarządzaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi.
Więcej informacji na stronie:
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
Opracowanie: /EŚ/

Zdjęcie: Archiwum gminy

16 lutego 2016 r. w Miejsko-Gminnym Centrum
kultury i Turystyki w Bodzentynie, odbyła się
Sesja Rady Miejskiej, na
której podjęto następujące uchwały.
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Wyróżnienia sportowe dla uczniów

Łucznictwo

Na Sesjach Rady
Miejskiej zawodnicy
reprezentujący szkoły
z terenu Gminy Bodzentyn zostali wyróżnieni
przez Władze Samorządowe za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w roku 2015 oraz
promowanie gminy na
arenie krajowej.
W naszej gminie działa
7 Uczniowskich Klubów Sportowych. Największe sukcesy
sportowe w zeszłym roku zdobyli: ULK „Orły”, ULKS „Grot
-Bodzentyn”, ULKS „Gród” oraz
ULKS „Olimp”.
Młodzi sportowcy w minionym
roku odnieśli znaczące sukcesy w zawodach wojewódzkich,
a nawet krajowych! Reprezentują
wiele dziedzin sportowych, dlatego też zapraszamy Was, Drodzy
Czytelnicy do zapoznania się
z osiągnięciami naszej sportowo uzdolnionej młodzieży, którą
doceniły i uhonorowały Władze
Miasta i Gminy Bodzentyn.

Bilard

W Tomaszowie Mazowieckim
na XVIII Mistrzostwach Polski

Uczniowskich Klubów Sportowych dziewczęta z ULKS „Orły”
Bodzentyn w turnieju Drużynowym zajęły VIII miejsce w składzie: Justyna Smolińska, Monika Smolińska, Tola Szczurek,
Małgorzata Staszewska. Ponadto, w kategorii Dziewczęta,
indywidualnie V miejsce zajęła
Małgorzata Staszewska.
W Świętokrzyskiej Lidze Młodzieżowej drużynowo „Orły”
zajęli III miejsce w składzie: Monika Smolińska, Tola Szczurek,
Małgorzata Staszewska, Justyna Smolińska, Kinga Góźdź,
Anita Drobniak, Anna Zacharska, Wiktoria Świetlik*, Jakub
Mazurkiewicz, Kacper Wikło,
Mateusz Kiczor, Paweł Stępień,
Kacper Szafraniec, Bartek Zwada, Dawid Stępień, Piotr Kwiatek, Jakub Wnętrzak, Maciej
Skiba, Mikołaj Gawlik.
Indywidualnie
II
miejsce
w kategorii Juniorki zajęła Tola
Szczurek, a w kategorii juniorki
młodsze, Kinga Góźdź zajęła
III miejsce. Trenerem naszych
zwycięzców jest pan Jarosław
Szczurek.
(*Ponadto, warto przypomnieć, że Klub Tańca „JUMP”,
którego członkinią jest Wiktoria
Świetlik, zdobył tytuł Mistrza

Największe sukcesy z grona
zawodników „Grot” Bodzentyn,
zanotował Jakub Matanina.
Zdobył brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także zwyciężył w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych. Warto nadmienić, iż jako
pierwszy zawodnik w historii klubu otrzymał powołanie do kadry
narodowej w kategorii juniorów
starszych. Trenerem Jakuba
jest pan Sebastian Bątor.

Mini piłka siatkowa

W finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini-piłce siatkowej
chłopców ULKS „Olimp” Wzdół
Rządowy zajął III miejsce. Klub
reprezentowali: Filip Jarosiński,
Kacper Dankowski, Artur Lisowski, Daniel Kręcisz, Jakub Biskup, Krzysztof Buda, Piotr Jasionowski, Jakub Gołębiowski,
Kacper Furmańczyk. Trenerem
zespołu jest p. Jarosław Durlej.

Osiągnięcia sportowe
w piłce nożnej dziewcząt
Świetne wyniki w 2015 roku
uzyskały zawodniczki z ULKS
Gród Bodzentyn. Przedstawiamy najważniejsze z nich:
VI miejsce w Mistrzostwach

Polski
Szkolnego
Związku
Sportowego Szkół Gimnazjalnych
I Miejsce w Finale Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego
II Miejsce w Finale Wojewódzkim „Coca Cola Cup”
III miejsce w Finale Wojewódzkim „Piłkarska Kadra Czeka”
III miejsce w Finale Wojewódzkim Dziewcząt o Puchar
Premiera RP, co zaowocowało
awansem do półfinału Klubowych Mistrzostw Polski.
Nasz klub reprezentowały:
Anna Kowalik, Dominika Michta, Wiktoria Michta, Weronika
Michta, Klaudia Chrzęszczyk,
Karolina Zyguła, Magdalena
Piskulak, Iga Telka, Aleksandra
Lodzińska, Julia Gostomska,
Agata Krzciuk, Klaudia Zapała,
Aleksandra Kuś, Patrycja Wrzesień, Julia Puchała, Magdalena
Bazan, Natalia Sepiół, Izabela
Kowalska. Trenerem i opiekunem dziewcząt jest p. Mirosław
Rubinkiewicz
Oprócz naszej zwycięskiej
młodzieży, nie mogło zabraknąć
wyróżnień i podziękowań dla
trenerów i opiekunów grup. Ich
praca i trud włożony w szkolenie
przyniósł wspaniałe efekty. Lecz
pamiętajmy, że sport to nie tylko
puchary, medale czy dyplomy.
Sport przede wszystkim pomaga w pokonywaniu własnych
słabości, kształtuje charakter,
uczy odpowiedzialności, systematyczności i pokory.
Wszystkim
nagrodzonym
gratulujemy wspaniałych osiągnięć sportowych życząc wytrwałości i powodzenia podczas
następnych startów w imprezach sportowych.
Ze sportowym pozdrowieniem.
Redakcja

Zdjęcia: Archiwum gminy

Świata za układ choreograficzny „Życie ptaków” w kategorii
Caribbean Show).
W II Drużynowych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pool Bilardzie
drużyna ULKS „Olimp” Wzdół
Rządowy, zajęła III miejsce
w składzie: Ewa Bugajska, Patrycja Dąbek, Igor Bartkiewicz.
Trenerem zespołu jest pan
Roman Pytel.
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

W eliminacjach uczestniczyła młodzież z Gminy Bodzentyn ze szkół: podstawowych, gimnazjów oraz Liceum
Ogólnokształcącego w Bodzentynie. W grupie I (szkoły
podstawowe) udział wzięło 39
uczniów, w grupie II (gimnazja)
- 8 uczniów, a w III grupie wiekowej - 3 uczniów.
W skład jury weszli: mł. bryg.
Piotr Witoń, mł. kpt. Seweryn
Trepka, dh Maciej Świderski.
Ze względu na dużą liczbę
uczestników, turniej odbył się
w dwóch grupach. Uczniowie
byli doskonale przygotowani
do turnieju, co spowodowało,
że nie zabrakło dogrywki w I i II
grupie wiekowej.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc
ostatecznie przedstawia się
następująco:
I grupie wiekowa (szkoły
podstawowa):
I miejsce – Oliwia Dziędziela

Zdjęcia: Archiwum gminy

W dniu 16 marca 2016
roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Bodzentyn
odbyła się kolejna
edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

(Zespół Szkół we Wzdole Rządowym),
II miejsce – Julia Gawlik
(Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bodzentynie),
III miejsce – Hanna Buak
(Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bodzentynie).
II grupa wiekowa (gimnazja):

I miejsce – Laura Miernik
(Zespół Szkół we Wzdole Rządowym),
II miejsce – Patryk Dulęba (Gimnazjum im. mjr. Jana
„Piwnika” Ponurego),
III miejsce – Marek Warchoł (Gimnazjum im. mjr. Jana
„Piwnika” Ponurego).
III grupa wiekowa (szkoły
ponadgimnazjalne):

I miejsce – Kacper Zygadlewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie)
II miejsce – Filip Rzadkowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie)
III miejsce – Weronika Łapka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie)
Na podsumowaniu eliminacji obecny był Zastępca Burmistrza – Andrzej Jarosiński, który pogratulował uczestnikom
osiągniętych wyników oraz
wręczył nagrody, upominki
i dyplomy.
W tym roku do wygrania były:
tablet - za I miejsce, samartwatch za II miejsce i kamera
internetowa za III miejsce. Ponadto każdy uczestnik dostał
pendrive i dyplom. Nagrody za
I miejsce - jak co roku - ufundował p. Sebastian Pierzchała,
właściciel firmy INTB z siedzibą
w Bodzentynie. Resztę nagród
ufundował Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.
Zwycięzcy z eliminacji gminnych awansują do eliminacji na
szczeblu powiatowym, które
odbędą się 14 kwietnia w budynku Krajowej Bazy Sprzętu
Specjalistycznego.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja
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QUODLIBET- bo w życiu trzeba mieć pasję...

Chór Kameralny Quodlibet ze
Wzdołu, to przede wszystkim grupa osób w wieku od 20 do 35 lat,
która poprzez systematyczne próby, pracę oraz wytrwałość, spełnia
swoją pasję jaką jest muzyka dzieląc się nią z innymi.
Quodlibet działa od 2013 r., kiedy to pewien młody, ambitny muzyk, rozwiesił plakaty z informacją
o zamiarze utworzenia chóru dla
dorosłych. Szczepan Królikowski
- bo o nim mowa - nie spodziewał
się, iż uda się zebrać grupę w tym
przedziale wiekowym.
Łacińskie słowo Quodlibet
(dosłownie oznacza: co kto lubi,
cokolwiek chcesz). Słowo to oznacza również kompozycję wokalną
lub instrumentalną, będącą formą
żartu muzycznego, zabawy, polegającej na zestawieniu różnych,
najczęściej dobrze znanych melodii. To innymi słowy rodzaj spektaklu składającego się z popularnych piosenek.

Będąc zobligowanym w stosunku do swojej nazwy, w repertuarze, obok tradycyjnych utworów chóralnych, znaleźć można
również utwory współczesne,
zarówno polskich jak i zagranicznych wykonawców. Jak zgodnie
podkreślają dziewczyny należące do chóru: - wykonywanie
muzyki to wspaniała zabawa, ale
i ogrom pracy.
Cofając sie ku początkom,
chór swój debiut miał w niezwykłym miejscu - Sanktuarium na
Świętym Krzyżu podczas Powiatowego Przeglądu Zespołów
Chóralnych. W kolejnych latach,
aż do dnia dzisiejszego Quodlibet bierze czynny udział w życiu
kulturalnym gminy poprzez występy na licznych imprezach organizowanych na jej terenie oraz
reprezentuje gminę na arenie
krajowej.
Przy licznych zespołach folklorystycznych działających na
terenie gminy, można zadać
pytanie dlaczego akurat chór?
Zapraszamy do przeczytania
naszych wypowiedzi. Być może
zachęcą one kogoś do dołączenia do nas.
Ania L.(alt): - Bycie w tak
wspaniałej grupie, jaką jest chór
pozwala nie tylko na realizowa-

nie pasji, ale także na chwilowe
wyłączenie się od szarej codzienności i przeżywanie emocji
w całkowicie innym wymiarze.
Wspólne śpiewanie dodaje nam
energii i napędza nas do dalszego działania z uśmiechem na
ustach i w duszy.
Magda D. (alt): - Chór to dla
mnie swego rodzaju odskocznia,
oderwanie od rzeczywistości.
Choć działam w nim zaledwie od
roku, nie wyobrażam sobie go
opuścić, chociażby ze względu
na dziewczyny, które są naprawdę wspaniałe! Wszelki stres na
próbach, kiedy ciężko przychodzi
nam nauka niektórych utworów,
wynagradzają emocje, które towarzyszą podczas występów - radość, spełnienie, satysfakcja. Dla
takich chwil, w których widzimy, że
nie tylko nam, ale i komuś podoba
się to, co robimy, warto żyć! Anastazja M. (sopran): - Próby
i występy chóru dają wiele satysfakcji. To również możliwość
rozwoju i poznawania nowych
rzeczy. Te wszystkie elementy,
wynagradzają i rekompensują
nam nasz wysiłek i trud jaki włożyliśmy. Nasza pasja wzbogaca
i upiększa każdy dzień, a wtedy zawsze łatwiej spojrzeć na
wszystko z uśmiechem na ustach.

Iza D. (sopran): - Uczestniczenie oraz śpiewanie w chórze
jest wielką przyjemnością. Próby chóru przynoszą ogromną
radość, dzięki której choć na
chwilę można oderwać się od
codziennych problemów. Jak
powiada moja babcia - śpiewanie to podwójna modlitwa. Mimo
trudu oraz ciężkiej pracy. Próby
oraz niezapomniane występy zawsze nagradzane gromkimi
brawami - są niezapomnianą
chwilą jaką możemy przeżyć.
Właśnie dla takich chwil warto
żyć.
Renata G. (sopran): - Chór
pozwala mi się samorealizować,
daje poczucie, że podczas występu daję z siebie coś innym.
Muzyka łączy ludzi, łagodzi obyczaje, stanowi o naszej kulturze
i może być dziełem sztuki. Chórzyście daje to poczucie bycia
artystą.
Chór Quodlibet nie jest grupą zamkniętą. Każdego kto ma
ochotę przeżyć coś niesamowitego oraz oderwać się od szarej
codzienności życia, serdecznie zapraszamy na próby, które odbywają się w każdą środę
o godz. 19.00 w świetlicy strażackiej w Starej Wsi.
Quodlibet

Zdjęcie: MT

Śpiewają razem już trzy
lata, pokonują wiele
kilometrów dojeżdżając
na próby, mają własne
rodziny, pracę, szkołę,
mnóstwo obowiązków i ... pasję, która ich
połączyła...
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I drużyna seniorów
Zespół występujący w III lidze
małopolsko-świętokrzyskiej,
zajmuje po rundzie jesiennej
szóste miejsce z dorobkiem 29
punktów. Na ten wynik złożyło
się dziewięć zwycięstw, dwa remisy i sześć porażek.
W skład kadry zespołu wchodzą zarówno zawodnicy spoza
gminy jak i wychowankowie klubu. Na chwilę obecną w 20-osobowej kadrze jest 12 wychowanków Łysicy oraz 8 zawodników
pochodzących z innych klubów
woj. świętokrzyskiego. Obecnie kluczowymi dla składu podstawowej jedenastki są Patryk
Dulęba, Dominik Chrzanowski
i Piotr Ryba. Natomiast w ścisłej
kadrze zawsze mieszczą się
Kamil Garbacz i Adam Koprowski.
Cała piątka wywodzi się z zespołu młodzieżowego naszego
klubu, który przez sześć sezonów zajmował czołowe miejsca
w swoich rozgrywkach ligowych,
aby w ostatnim sezonie odnieść
komplet 22 zwycięstw deklasując rywali i strzelając im 132
bramki. Trzeba przypomnieć,
że nasz najlepszy zespół, to
trzykrotny finalista Okręgowego
Pucharu Polski oraz dwukrotny triumfator tych rozgrywek.
Ponadto Łysica w sezonie
2012/2013 zdobyła wicemistrzostwo III ligi Małopolsko –
Świętokrzyskiej oraz okazała
się najlepszym zespołem zaraz
za ekstraklasową Koroną z zespołów reprezentujących nasze
Województwo na wszystkich
szczeblach rozgrywek piłkarskich w Polsce.
Trener: Piotr Dejworek.
II drużyna seniorów
Zespół występuje w grupie
I Świętokrzyskiej klasy B. Po
zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej plasuje się z 16ma punktami na piątej pozycji.
Na ten wynik złożyło się pięć
zwycięstw, jeden remis i cztery
porażki.
W skład drużyny wchodzą
(poza Kamilem Garbaczem,
który jest wychowankiem Łysicy) wyłącznie zawodnicy pochodzący z gminy Bodzentyn.
W dziesięciu spotkaniach bieżącego sezonu występy na boisku
zaliczyło aż 30 zawodników.
Wielu z nich stanowiło uzupeł-

Zdjęcia: Przemysław Boszczyk

Prezentacja Łysicy Bodzentyn

III miejsce na Ogólnopolski turnieju w Grodzisku Mazowieckim
nienie kadry pierwszego zespołu seniorów w rundzie jesiennej,
natomiast w rundzie wiosennej
trafią do niej na stałe. Są to zawodnicy: Grzegorz Grzegorski,
Piotr Ryba, Adam Koprowski,
Marcin Witkowski i Kamil Garbacz.
Trenerzy: Piotr Dejworek
i Seweryn Dejworek.
Drużyna kobiet
Podopieczne Mirosława Rubinkiewicza występują w III Lidze Świętokrzyskiej Kobiet (odpowiednik III ligi seniorskiej
męskiej). Obecnie drużyna po
rundzie jesiennej piastuje fotel
lidera rozgrywek z dorobkiem
16 punktów.
Na ten wynik złożyło się
pięć zwycięstw oraz jeden
remis.
Najlepszymi
strzelczyniami w zespole są Magdalena Bazan oraz Julia Puchała, które dla Łysicy z 17
bramek strzelonych zdobyły 13.
W skład zespołu wchodzi 21 zawodniczek, z czego tylko jedna
nie jest wychowankiem naszej
drużyny. Zespół z powodzeniem
reprezentuje klub jak i gminę
na szczeblu centralnym, wojewódzkim i krajowym.
Do największego sukcesu
tej grupy należy zaliczyć szóste miejsce na Mistrzostwach
Polski w Głuchołazach. Ponadto w najbliższym czasie nasza
drużyna rozegra turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorek, który odbędzie się w Kolbuszowej. Zespół przygotowuje
się do walki o awans do II ligi
Kobiet.

Trampkarze starsi (rocznik
2001 i młodsi)
Drużyna trampkarzy rywalizuje w grupie III swojej kategorii wiekowej. Po rundzie
jesiennej bieżącego sezonu zajmuje trzecią pozycję.
Grupa liczy 24 zawodników,
z których do najbardziej
uzdolnionych należą Mikołąj Pierzchała, Antoni Lesisz,
Krzysztof Badziński i Dominik
Wrzesień.
Trener: Seweryn Dejworek.

Zarówno Orlik starszy jak
i Żak starszy są grupami naborowymi, których celem jest upowszechnianie gry w piłkę nożną
wśród najmłodszych. Zajęcia
prowadzone są na boiskach
typu „Orlik” oraz halach sportowych przy gimnazjach w Bodzentynie i Wzdole Rządowym.
Obie grupy zrzeszają po blisko
20 dzieci z terenu gminy i ilość
ta stale się powiększa.
Trenerem jest Rafał Gajewski.

Orlik starszy (rocznik 2005
i młodsi)
Drużyna rywalizuje w grupie
V swojej kategorii wiekowej.
Trenerem jest Paweł Szwagierczak.

Środki na bieżącą działalność klubu pochodzą głównie
z dofinansowania jakie „Łysica” otrzymuje z budżetu Gminy
Bodzentyn. W roku 2015 klub
otrzymał wsparcie w wysokości
120 000,00 zł. Fundusze te zostały wydatkowane głównie na
pokrycie kosztów wyjazdów na
mecze, zwrot kosztów dojazdów
na treningi, opłaty związkowe,
delegacje sędziowskie, zabezpieczenie i organizację spotkań
na własnych obiektach, zakup
sprzętu sportowego.
Łysica Bodzentyn

Żak starszy (rocznik 2007
i młodsi)
Grupa zorganizowana we
współpracy ze Świętokrzyską
Akademią Sportu, występującą
w rozgrywkach prowadzonych
systemem turniejowym. Drużyna rywalizuje w grupie III swojej
kategorii wiekowej.

II Drużyna seniorów
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Dzień Kobiet w Gminie Bodzentyn
W niedzielę 6 marca 2016 r. w Miejsko
- Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie świętowano
Dzień Kobiet.

mówiący o wyjątkowości kobiet.
Dobrą zabawę zapoczątkował
Bronisław Opałko w przebraniu
Genowefy Pigwy, prezentując
fragmenty kabaretu Pigwa Show.
Humorystyczne przyśpiewki oraz
zabawne skecze rozbawiły widownie, która nagradzała kabareciarza gromkimi brawami. W drugiej części artysta zaprezentował
utwory ze swojej najnowszej płyty

oraz własny dorobek artystyczny.
Na zakończenie imprezy Pan
Burmistrz wraz z Dyrektorem
Centrum Kultury oraz Sekretarzem Wojciechem Furmankiem,
obdarowali tulipanami wszystkie
obecne Panie.
Dziękujemy wszystkim za tak
liczne przybycie, miłą atmosferę
i wspaniała zabawę.
/MGCKiT/

Zdjęcia: MGCKiT

Sala widowiskowa była zapełniona po brzegi. Specjalnie
dla Pań wystąpił artysta kabaretowy znany jako Genowefa

Pigwa z Napierstkowa – Bronisław Opałko wraz z Janem Kozłowskim.
Zgromadzonych gości przywitał Dyrektor MGCKiT – Pan
Marcin Sikorski, składając najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Paniom. Następnie głos zabrał
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Pan Dariusz Skiba, cytując
fragment wiersza Juliana Tuwima,

Uroczysty Dzień Babci i Dziadka

Zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystości ich święta
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. To dzień niezwykły,
nie tylko dla dzieci, ale przede

wszystkim dla samych zainteresowanych. Dzień, który jest pełen uśmiechów, wzruszeń, łez
i radości.
Na wstępie Dyrektor MGCKiT
- Marcin Sikorski wraz z Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie, panią Edytą Bernatek przywitali
wszystkich gości ciepłymi słowami oraz zaprosili do obejrzenia przygotowanego przez najmłodszych przedstawienia.
Specjalnie z tej okazji, każda
grupa przedszkolaków przygotowała oddzielny występ. Dzieci

zaprezentowały program złożony z wierszy oraz piosenek nawiązujących do obchodzonego
święta.
Oczywiście nie mogło zabraknąć własnoręcznie przez dzieci
zrobionych prezentów i laurek
oraz słodkiego poczęstunku.

Goście nagrodzili ogromnymi
brawami trud swoich wnucząt.
Całusów, przytuleń i pochwał nie
było końca. Mamy nadzieję, że
ten dzień na długo pozostanie
w pamięci zarówno Dziadków jak
i ich najukochańszych pociech.
Jolanta Kulpińska

Zdjęcia: MGCKiT

Dnia 12.02.2016 r. na
scenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki, odbyło się
wspaniałe przedstawienie z okazji Dnia Babci
i Dziadka w wykonaniu
bodzentyńskich przedszkolaków.
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„Kusoki” w nowej odsłonie

Na deskach teatru w Tarnogrodzie swój dorobek artystyczny zaprezentowało 16 zespołów
ludowych z całej Polski . Należy zaznaczyć prezentowały
się tylko zespoły które przeszły
eliminacje wojewódzkie. Zespół
z prezentowanym programem
debiutował w tej roli na scenie
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach, gdzie został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego.
Artyści należący do zespołu przedstawili obrzęd „Kusoki
w karczmie”- zabawę taneczną przy regionalnej muzyce
oraz przekąskach, pokazując
w ten sposób obrzęd kończący okres karnawału. Poprzez
swój występ, ukazali nie tylko
bogactwo kultury, ale również
tradycję regionu Świętokrzyskiego.
Widzowie entuzjastycznie
reagowali na humorystyczne przyśpiewki oraz zabaw-

Zdjęcie: MGCKiT

W niedzielę 7 lutego
zespół pieśni i tańca
„Wzdolskie Kołowrotki”
reprezentował gminę
Bodzentyn podczas 41
Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych, który odbył
się w Tarnogrodzie.

ną choreografię, nagradzając zespół gromkimi brawami.
Rada artystyczna podczas
omówienia spektaklu doceniła program przygotowany
przez „Wzdolskie Kołowrotki”
mówiąc, iż poszerzył ich horyzonty wiedzy dotyczącej obrzędu kusoków w tym regionie
Polski. Docenili profesjonalizm

oraz doskonałą znajomość
gwary, ale również zaprezentowane stroje. Autentyczność
przygotowania się zespołu do
występów widoczna była w doskonałym pod względem merytorycznym opracowaniu obrzędu ale również starannym
doborze eksponatów i strojów.
Do ciekawostek tego wystepu

należy zaliczyć iż jeden z aktorów występował w butach mających około 120 lat.
Dzięki takim pasjonatom, jak
przedstawiony zespół, obrzędy
są pielęgnowane i przywracane
co przyczynia się do poznawania tradycji swojego regionu
przez młode pokolenia.
/MGCKiT/

W dniu 09.02.2016 r.
w Miejsko – Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbył się bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana
w przedszkolu pojawiały
się kolorowe postacie.

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było
spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów,
Spider-Mana, Batmana, ... nie
sposób zliczyć i wymienić tych
wszystkich postaci. Rozpoznać
dzieci było bardzo trudno.
W pierwszej kolejności dzieci
miały możliwość pozowania do
zdjęć indywidualnych i zdjęcia
grupowego. Następnie wszyscy uczestnicy balu udali się do

Centrum Kultury na zabawę.
Oprawę muzyczną zapewniła
nam firma PRO –ART, a dzieci
zachęcał do zabawy wodzirej
Pan Jacek. Dzieci świetnie się
bawiły uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami w zabawach.
Na sali podczas pląsów robiło
się kolorowo, wszyscy bawili
się wesoło, uśmiech nie znikał
z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Podczas odpoczynku
dzieci dostały soczki zakupione
przez dyrektora MGCKiT Marcina Sikorskiego.
Kiedy czas zabawy dobiegł
końca dzieci z żalem opuszczały
salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie
czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to
było głównym celem tego balu.

Zdjęcie: MGCKiT

Bajkowy bal karnawałowy

Dziękujemy dzieciom i rodzicom
za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Kolejny bal karnawałowy już
za rok.
Anna Ścisłowicz
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„IV Bodzentyńskie Ostatki”
W pierwszą niedzielę
lutego w Sali Centrum
Kultury odbyły się „Bodzentyńskie Ostatki”.
Licznie zgromadzona
publiczność mogła obejrzeć zespoły artystyczne działające na terenie
naszej gminy.

Wielką niespodzianką okazał
się występ zespołu „Krejzolki”,
który działa przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, pod opieką pani Joanny Szydy. Zespół
w odmłodzonym składzie wzbudził ogromne zainteresowanie
wykonywanymi utworami, a zachwycona publiczność nie żałowała rąk, aby je oklaskiwać.
Kolejnym zespołem, który
prezentował się na scenie Centrum, był zespół „Dąbrowa”,
działający przy stowarzyszeniu
o tej samej nazwie. Zespół działa od ponad roku i widać efekty
ciężkiej pracy. Przygotowany
program
teatralno-muzyczny,
który prezentował dawne wiejskie zwyczaje, został przyjęty
bardzo ciepło przez widzów,
a brawom nie było końca.
Po debiutantach, przyszedł
czas na profesjonalistów, czyli

Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, który od 25 lat jest „zespołem eksportowym” Gminy Bodzentyn. Widzowie mogli ocenić
kunszt i profesjonalizm członków
zespołu, podczas urozmaiconego programu artystycznego.
Dużym zaskoczeniem okazał się zespół śpiewaczy z Woli
Szczygiełkowej, który debiutował na scenie Centrum Kultury
w grudniu ubiegłego roku. Podczas „Bodzentyńskich ostatków”
przedstawił całkiem odmienny
repertuar, który przypadł do serca publiczności tak bardzo, że
zespół „Wolanie spod Łysicy”
musiał bisować.
Zespół „Świętokrzyskie Jodły”, który z powodzeniem od kilku lat podbija serca publiczności
w całej Polsce, śpiewając znane
i nieznane piosenki naszego regionu, zaskoczył widzów kolejnymi interesującymi tekstami
piosenek, które od lat pisze kierownik zespołu Lucyna Lipczyńska. Interesującym akcentem
w zespole okazali się najmłodsi
członkowie, którzy bez żadnej
tremy, pięknie prezentują się na
scenie.
„Kusoki”- tak nazwali „Wilkowianie” swoje kolejne już przedstawienie, przygotowane spe-

cjalnie na tę okazję. Na scenie
Centrum mogliśmy zobaczyć
jak to dawniej bywało na wsi
w „ostatkowy czas”. Zespół „Wilkowianie”, działający przy stowarzyszeniu „Wilków-Nasz Dom”
pokazał, że doskonalenie umiejętności scenicznych przez 4 lata
działalności daje wspaniałe efekty. Czego dowodem były brawa
publiczności.
Kolejnym miłym zaskoczeniem dla widzów okazał się
występ Chóru „Quodlibet” ze
Wzdołu. Jak sama nazwa wskazuje, chórzystki i opiekuna chóru – Szczepana Królikowskiego
– pracownika MGCKiT w Bodzentynie, cechują bardzo duże
poczucie humoru, co było widać
w przygotowanym programie.
Zespół od kilku lat gości na wielu
scenach naszego regionu.
Przegląd zespołów zakończył
zespół „Wzdolskie Kołowrotki”,
który przedstawił obrzęd „Kusoki w karczmie”. Należy nadmienić, że była to druga prezentacja obrzędu w tym dniu.
W godzinach przedpołudniowych artyści wystąpili na scenie w odległym Tarnogrodzie,
podczas Międzywojewódzkiego
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, gdzie reprezentowali

województwo świętokrzyskie.
Zespół, mimo zmęczenia, pokazał się z jak najlepszej strony.
Gromkie brawa rozbawionej publiczności były dowodem na to,
że „ciężka” praca nie poszła na
marne.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba i Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin
Sikorski, wręczyli podziękowania
kierownikom zespołów, życząc
dalszych sukcesów na niwie artystycznej i dziękując za wspaniałe przygotowane programy
artystyczne.
Po tak dużej ilości strawy duchowej, nie mogło zabraknąć
tradycyjnego poczęstunku jakim
były pączki i faworki przygotowane specjalnie na tę okazję. Rozbawiona publiczność z uśmiechem na twarzy opuszczała salę
Centrum Kultury i Turystyki.
Dziękujemy wszystkim, którzy
zechcieli wziąć udział w tej imprezie, tym którzy wystąpili i tym
którzy te występy oklaskiwali.
Jako organizatorzy jesteśmy
przekonani, że „Bodzentyńskie
Ostatki” wpisały się na dobre
w kalendarz imprez cyklicznych
Gminy Bodzentyn.
/MGCKiT/

„Świętokrzyskie Jodły”
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„Quodlibet”

„Leśnianie”

„Wzdolskie Kołowrotki”

„Wolanie spod Łysicy”

„Wilkowianie”

Zdjęcia: MGCKiT

„Krejzolki”

„Dąbrowa”
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W niedzielę 28 lutego
2016 r. na terenie Miasta
i Gminy Bodzentyn
odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna,
Szkołę Podstawową w Leśnej,
Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie,
przy pomocy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie oraz Urzędu
Miasta i Gminy Bodzentyn.
Przed południem ks. dr Leszek Sikorski odprawił uroczyste nabożeństwo w kościele
w Bodzentynie. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili
znicze na żołnierskiej mogile
przy ul. Kieleckiej. Po południu

w Szkole Podstawowej w Leśnej zgromadzili się mieszkańcy, władze samorządowe na
czele z Burmistrzem Dariuszem
Skibą, licznie przybyli zaproszeni goście.
Tutaj odmówiono wspólną
modlitwę za żołnierzy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Po prezentacji
multimedialnej, przygotowanej
przez nauczyciela historii Piotra
Kitę, dzieci z miejscowej szkoły
wystąpiły z programem artystycznym. Śpiewały patriotyczne pieśni, recytowały wiersze.
Przypomniały postać wielkiej
bohaterki okresu drugiej konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”,
rozstrzelanej w 1946 r. w wieku
17 lat.
Głównym gościem spotkania była mjr Józefa Życińska

Burmistrz Dariusz Skiba dziękuje
mjr Józefie Życińskiej za opowieść o swoim życiu

Zdjęcia: Elżbieta Firlet

Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśliła rolę spo
łeczności lokalnych w kultywowaniu pamięci o walce o wolność
– Żołnierz Niezłomny, która wspominała swoją walkę,
męża Aleksandra zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 r.
Wojewoda
Świętokrzyski
Agata Wojtyszek podkreśliła
rolę tego święta w polskim kalendarzu historycznym. Głos
zabrali również Burmistrz Dariusz Skiba, Naczelnik Kieleckiej
Delegatury Instytutu Pamięci
Narodowej dr Dorota Koczwańska-Kalita, Komendant Związku
Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa Daniel Woś.
Dr hab. prof. UJK Urszula
Oettingen, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna,
mówiła o osobach zasłużonych
dla przywracania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Przypomniała słowa Papieża Polaka św. Jana Pawła II: „Trzeba
wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich
instytucji i służb bezpieczeństwa

pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej
przypomnieć przed Bogiem i historią”.
Rozstrzygnięto
także
konkurs plastyczny, w którym uczestniczyli uczniowie
miejscowej szkoły. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
upominki. Wystawę prac „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” można było oglądać w holu
szkoły.
Następnie swój program
przedstawili artyści z Zespołu
Pieśni i Tańca Leśnianie. Podniosłą uroczystość zakończyło
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Należy podkreślić wielkie
zaangażowanie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej
w Leśnej z jej Dyrektorką Beatą
Kózką w przygotowaniu obchodów narodowego święta.
Urszula Oettingen

Szanowni Państwo!

Decyzją Pani Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2016
roku, zostałem powołany do
pełnienia funkcji społecznej
jako przedstawiciel Wojewo-

dy Świętokrzyskiego w Radzie
Społecznej
Samorządowego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.
Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16.02.2016
roku oficjalnie stałem się członkiem Rady SZPOZ w naszej
miejscowości.
Dziękuję bardzo Pani Agacie
Wojtyszek za powołanie mnie na
powyżej wymienione stanowisko.
Dziękuję również Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie,
Panu Zastępcy Burmistrza An-

drzejowi Jarosińskiemu za zaproszenie mnie na Sesję Rady
Miejskiej.
Drodzy Mieszkańcy Miasta
i Gminy Bodzentyn dokonam
wszelkich starań, abym był waszym głosem w radzie SZPOZ
w Bodzentynie.
Z okazji zbliżających się
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze!
Przedstawiciel Wojewody
Świętokrzyskiego w SZPOZ
w Bodzentynie

Paweł Metryka

Zdjęcie: Archiwum gminy,

Zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej
przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
działa Rada Społeczna, która jest organem
inicjującym i opiniodawczym podmiotu.
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Koło Gminne Stowarzyszenia Sołtysów
Stowarzyszenie
sołtysów
jako organizacja reprezentująca
sołtysów i środowiska wiejskie
działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz
samorządności. Poprzez liczne
działania, takie jak konferencje,
seminaria, szkolenia dla sołtysów i lokalnych liderów, a także
wydawnictwa, wystawy i projekty informacyjne działa na rzecz
rozwoju wsi. Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich, szerzenie
wiedzy i umiejętności dotyczących spraw publicznych, ułatwianie współpracy środowisk
lokalnych, wsparcie dla organizacji pozarządowych, pomoc
mieszkańcom wsi w procesach
integracji z Unią Europejską.
Sołtysi wyszli z inicjatywą
założenia w naszej Gminie Bodzentyn Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów. W związku
z tym, zaproszono Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, by szczegółowo omówiono

pracę, obowiązki, cele, działania oraz statut Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej.
Spotkanie odbyło się w dniu
08.02.2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Bodzentyn, na które przybyli p.
Kazimierz Łubek – W-ce Prezes
SSZK, p. Grażyna Wawszczek Skarbnik SSZK, p. Małgorzata
Kozubek – Przewodnicząca Powiatowego Koła Sołtysów oraz
p. Zdzisław Treliński. Włodarze
naszej gminy Burmistrz p. Dariusz Skiba i Sekretarz p. Wojciech Furmanek, pełnili honory
gospodarzy.
Po przedstawieniu procedur
utworzenia Koła oraz sposobie
głosowania, wybrano komisję
skrutacyjną, której zadaniem
było policzenie głosów. Z grona zebranych sołtysów zgłoszono kandydatów do zarządu,
a następnie przystąpiono do
tajnego głosowania. Do Zarządu Gminnego Koła Sołtysów
w Bodzentynie weszli: Mariusz
Matla – prezes, Teresa Bzymek
– sekretarz, Beata Babiarz –
skarbnik.
Głęboko wierzę, że powierzone przez sołtysów naszej
gminy funkcje, to nie tylko wielki
zaszczyt, ale jeszcze większe
zobowiązanie.

Darmowa sterylizacja
W gminie Bodzentyn
kolejny raz ruszyła już
akcja „Razem dla zwierząt”, w ramach której
bezpłatnie można dokonać kastracji i sterylizacji
psów i kotów. Akcja ma
na celu ograniczenie populacji oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt.

Dzięki współpracy ze szwajcarską fundację na rzecz ochrony zwierząt Animal Welfare Fundation, w zeszłym roku udało się
wysterylizować i wykastrować
50 zwierząt z ternu gminy.
- W tym roku ponawiamy ten pomysł, finansując go
z własnych środków dla około 70 psów i kotów, ponieważ
problem bezdomności zwierząt
na terenie gminy jest niemały. W roku 2014 ponieśliśmy

koszty w wysokości 200 tysięcy
złotych, w kolejnym 100 tysięcy
złotych związanych z ochroną zwierząt. Złapanie jednego
zwierzaka, zapewnienie mu
kompleksowych badań i szczepień oraz miejsca w schronisku
to koszt rzędu 1500 złotych.
Liczymy, że dzięki działaniom
prewencyjnym, uda nam się ten
problem stopniowo likwidować –
mówi burmistrz Dariusz Skiba.
Mieszkańcy gminy Bodzentyn, mogę zapisywać zwierzęta od 17 lutego br. w Urzędzie
Miasta i Gminy Bodzentyn pod
numerami telefonu (41) 311 50
10, (41) 311 55 11 lub u lekarza
weterynarii Piotra Świderskiego
pod numerami telefonu 506 981
664, 669 459 042.
Obecnie zostało jeszcze 20 wolnych miejsc na sterylizację suczek.
/EŚ/

Każdy sołtys z każdego sołectwa – a jest ich 23 – wkłada
swoje ogromne zaangażowanie
na rzecz własnego środowiska,
a tym samym w rozwój naszej
Gminy. Jednak z przykrością
muszę stwierdzić, że sołtysi
często zmagają się z niezasłużonymi atakami i niesprawiedliwą krytyką. Dlatego proszę,
aby praca sołtysa była właściwie oceniana i doceniona przez
tych, którym staramy się jak najlepiej służyć.
Sołtys w sołectwie to nie
tylko osoba pełniąca obowiązki, to przede wszystkim osoba

pierwszego kontaktu, rozmawiająca z drugim człowiekiem,
rozumiejąca i wspierająca.
Gwarancją powodzenia jest
współpraca włodarzy Gminy
Bodzentyn i zaangażowanie
sołtysów.
Wszystkim sołtysom życzę
dużo siły i wytrwałości w pracy
na rzecz Naszych społeczności.
Abyście byli doceniani i traktowani tak, jak na to zasługujecie
– jako partnerzy władz samorządowych.
Pozdrawiam
Teresa Bzymek - Sołtys wsi
Celiny gm. Bodzentyn

Zdjęcie: Archiwum gminy,

Sołtys jest organem
wykonawczym w sołectwie. Pełni niełatwą, ale
bardzo potrzebną, odpowiedzialną i prestiżową
funkcję.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że zmieniły się
przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody
chlewnej.
Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi każdy
rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na
własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to
zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń,
należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim
druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za
pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskania
hasła dostępu.
Podstawa prawna – decyzja wykonawcza komisji (UE)
2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/
WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do
gospodarstw hodujących jedną świnie.
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Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP
W naszej gminie prowadzą
działalność 4 Ochotnicze Straże
Pożarne: OSP w Bodzentynie,
OSP Wzdół, OSP Sieradowice
i OSP Psary-Stara Wieś. Co 5 lat
zwoływane są zebrania, na których dokonuje się podsumowania
5-letniej działalności oraz wybierane są nowe władze OSP i władze w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku OSP RP na kolejną
pięcioletnią kadencję.
W trakcie spotkań dokonuje
się podsumowania działalności za
rok 2015 oraz przyjmuje się plany do realizacji w roku bieżącym.
Wybiera się także delegatów na
Zjazd Miejsko- Gminny i przedstawicieli do Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Bodzentynie.
Na terenie naszej gminy zebrania w Ochotniczych Strażach

Pożarnych odbywały się według
wcześniej ustalonego i przyjętego
harmonogramu. We wszystkich
zebraniach oprócz przedstawicieli
tut. Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP uczestniczył
Burmistrz Bodzentyna Dariusz
Skiba, który z urzędu sprawuje
również funkcję Szefa Ochrony
Przeciwpożarowej.
Przedmiotem dyskusji było
wielokrotnie zabezpieczenie i wydatkowanie środków finansowych
na organizację ochrony przeciwpożarowej oraz jej rozpropagowanie, podjęcie innych inicjatyw poza
działalnością operacyjno-ratowniczą i szkoleniową w jednostkach.
Szczególną uwagę jednak
zwrócono na potrzebę pozyskania nowych członków w szeregi
OSP. W zebraniach jednostek
OSP z KSRG uczestniczył Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. mgr
inż. Robert Sabat, kapitan Marcin
Piecyk oraz Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego OSP
RP w Kielcach - Druh Ireneusz
Żak.

/DA

Zdjęcia: MS

Początek 2016 roku to
okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych
w Ochotniczych Strażach
Pożarnych z terenu naszej gminy.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie
bezpieczeństwa
jest podstawową potrzebą każdego człowieka i jest jednym
z decydujących wpływów na
funkcjonowanie każdej społeczności. Większość osób nie ma
bezpośredniego dostępu do aktualnych danych statystycznych,
dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy też występujących zagrożeń w miejscu swojego zamieszkania. Opierają się
więc na własnych odczuciach,
opiniach znajomych, czy też
w znacznej mierze na opiniach
kreowanych przez środki masowego przekazu. W ten sposób
budują sobie obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego
niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na

rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju
zidentyfikowanych
zagrożeń.
Takim narzędziem jest właśnie
„Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Główną zasadą przy jej
tworzeniu jest zaangażowanie
w jej opracowanie możliwie
szerokiego grona podmiotów
zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Kompendium informacji powstaje zatem w oparciu o dane Policji i informacje
zebrane w ramach współpracy

z lokalnymi społecznościami.
Docelowo stworzenie „mapy zagrożeń” pozwoli na racjonalne
rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie
sił i środków w miejsca, gdzie
konieczne będzie zwiększenie
bezpieczeństwa.
Konsultacje społeczne w naszej gminie prowadził pełniący
obowiązki Komendanta Komisariatu Policji kom. Zbigniew
Skrzypczyk.
Dyskutowano
o poziomie bezpieczeństwa
i zapewnieniu porządku publicznego w naszym regionie.

Przedstawiono rodzaje zagrożenia oraz omówiono dotychczasową współpracę w zakresie
bezpieczeństwa i zapobiegania
przestępczości.
Wymieniano
również informacje o miejscach
zagrożonych,
rozmawiano
o bieżących problemach, a także
o wzajemnych oczekiwaniach.
Przekazywane informacje posłużą poprawie skuteczności
policji i przede wszystkim poprawie stanu bezpieczeństwa oraz
porządku publicznego w naszej
gminie.
/EŚ/

Zdjęcie: Archiwum gminy

16 lutego 2016 r. w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki, odbyły
się konsultacje społeczne
Policji z władzami samorządowymi, radnymi,
sołtysami oraz mieszkańcami naszej gminy.
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Nie strasz dziecka policjantem!!!

Policjanci niejednokrotnie są
świadkami sytuacji, gdy rodzice
ostrzegają swoje dzieci przed
stróżami prawa. Większość dorosłych nie zdaje sobie sprawy
z późniejszych konsekwencji
w sytuacji, gdy mówi do dziecka: „Bądź grzeczny, bo zabierze
cię Pan policjant”. Wymuszanie
na dziecku w przytoczony sposób posłuszeństwa jest tylko
chwilowe, a konsekwencje wypowiedzianych słów, w przyszłości mogą zagrozić jego bezpieczeństwu. Te słowa bardzo
łatwo mogą przyczynić się to do
późniejszych obaw u dziecka,
czy w sytuacji niebezpieczeństwa wezwać policję, czy nie.
Aby wzbudzać u dzieci pozytywne skojarzenia z policją
stróże prawa z komisariatu po-

licji w Bodzentynie, odwiedzili
dzieci w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie, by nie tylko przypomnieć
im zasady bezpieczeństwa,
a przede wszystkim przekonać
maluchy, że nie należy bać się
policjantów. Starszy aspirant
Rafał Dekiel na przykładzie mini
komiksu - który został wręczony
maluchom – wytłumaczył, że policja jest od pomagania, a nie zabierania i karania dzieci. Przedstawicielowi policji wiele czasu
zajęło wytłumaczenie dzieciom,
że policji nie należy się bać.
Drogi Rodzicu, jeśli zdarza Ci
się mówić do swojego dziecka:
„Bądź grzeczny, bo zabierze Cię
Pan policjant!”, zastanów się, czy
w ten sposób właśnie nie przyczynisz się do nieszczęścia, gdy
Twoja pociecha rzeczywiście będzie potrzebowała pomocy. Mały
człowiek jest inteligentny, a wzbudzanie w nim strachu przed mundurem nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Uczmy nasze dzieci
zasad bezpieczeństwa, zamiast
wzbudzać w nich lęk.
/DZ/

Zdjęcie: Archiwum gminy

„Nie strasz dziecka
policjantem” - pod takim
hasłem ruszyła ogólnospołeczna kampania
skierowana nie tylko do
najmłodszych, ale głównie
do rodziców, którzy straszą swoje dzieci policją.
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Wspólne ćwiczenia strażackie

się tafli lodu przy użyciu sań
lodowych stanowiących wyposażenie kieleckich JRG oraz
katamaranu ratowniczego będącego na wyposażeniu OSP
Bodzentyn. Podczas ćwiczeń
szczególną uwagę zwracano
na dobór właściwych technik,
adekwatnych do sprzętu będącego na wyposażeniu ratowników, właściwe zabezpieczenie
ratowników oraz osoby tonącej.
Ćwiczenia pozwoliły na udoskonalenie technik wydobywania
osób z wody w sytuacji załamania się cienkiej pokrywy lodowej

na zbiorniku. Ważnym elementem była możliwość współdziałania strażaków Państwowej
Straży Pożarnej i Ochotniczych
Straży Pożarnych, co pozwoliło na wspólne doskonalenie
sposobów podejmowania ludzi
z lodowatej wody, jak również
samoratowania w sytuacjach
awaryjnych. Ćwiczenia obserwował pełniący obowiązki
Komendanta Miejskiego PSP
w Kielcach st. bryg. Robert Sabat wraz z zastępcą mł. Bryg
Sławomirem Karwatem. Ćwiczenia przebiegły sprawnie,

a cele i założenia taktyczne
zostały osiągnięte. W trakcie
trzech dni ćwiczeń swoje umiejętności doskonaliło łącznie 70
strażaków PSP i OSP.
Druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bodzentynie dziękują pełniącemu obowiązki
Komendanta Miejskiego PSP
w Kielcach st.bryg. Robertowi Sabatowi i dowódcy JRG2
st.kpt. Mariuszowi Górze za
możliwość skorzystania z doświadczenia strażaków zawodowych.
OSP Bodzentyn

Zdjęcia: A.Piekarski

W ramach comiesięcznych
ćwiczeń taktyczno - bojowych na obiektach, kieleccy strażacy przeprowadzili
w dniach 9,10,11 lutego
2016 r. na zbiornikach wodnych w Cedzynie i Kielcach
ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na lodzie.
W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z jednostek ratowniczo - gaśniczych nr 1, 2
i 3 w Kielcach oraz strażacy
z OSP Bodzentyn. Strażacy
ćwiczyli techniki ratowania osób
tonących w wyniku załamania

