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Zabytkowe pojazdy na
zamku w Bodzentynie

W numerze
XXXIII Dni Bodzentyna
W dniach 1 i 2 lipca odbywało się doroczne Święto Naszego
Miasta - XXXIII Dni Bodzentyna. Bogaty program obchodów
sprawił, że każdy mógł w nim
znaleść coś dla siebie.

 Czytaj str. 6
Ćwierć wieku na scenie!
W niedzielę 17 lipca 2016
roku przy Szkole Podstawowej w Leśnej Starej Wsi, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”
świętował swój 25-letni Jubileusz.

W sobotę, 23 lipca na
zamku w Bodzentynie
odbył się rokrocznie
organizowany Zlot
„Trabantowy Sabat 2016”
przez Wojciecha Zygadło
z Cartoon Trabant Klub
Polska.
Sam zlot trwał w dniach
22-24 lipca na terenie regionu świętokrzyskiego i wzięło
w nim udział około 20 Trabantów
wyprodukowanych
w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1957
- 1991. Głównym celem imprezy jest promocja regionu
oraz kultywowanie wieloletniej
tradycji spotkań oraz wymia-

ny poglądów i doświadczeń w gronie miłośników
zabytkowych pojazdów. Dla
uczestników zlotu przewidziany był przejazd z Mąchocic do
Bodzentyna, gdzie po drodze
mieli okazję zwiedzić Muzeum
Siekier w Orzechówce. Z kolei
w samym Bodzentynie poznali
najciekawsze miejsca.
Przy ruinach zamku mieszkańcy mogli podziwiać samochody, które królowały na
drogach w czasach PRLu. Niejeden kierowca może zastanawiać się czy rzeczywiście stare
samochody pomimo swoich lat
są wciąż sprawne. Jak twierdzi
pan Józef Baran z Krakowa: –
Od lat jeżdżę tylko tymi autami

i absolutnie nie narzekam. – Po
czym dodaje, że bagażnik jego
Trabanta jest naprawdę pojemny: - Można w nim zmieścić
wózek dziecięcy, a nawet łóżeczko. Nie stanowi to żadnego problemu.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się limuzyna –
pięciometrowy trabant. Właścicielem pojazdu jest pan Andrzej
z Tych, który wykorzystuje swój
pojazd do wożenia nowożeńców.
Dla niektórych wymarzone,
dla innych wyśnione Maluchy,
Trabanty, Fiaty czy ciężko osiągalne Wartburgi robiły wrażenie. Piękne, zadbane i sprawne
wciąż u wielu osób wywołują
uśmiech i być może nawet
wspomnienia...
/EŚ/

 Czytaj str. 8

IV Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka”
31 lipca 2016 r. nad zalewem w Wilkowie po raz kolejny ugotowano najlepszą zupę
rybną.

 Czytaj str. 5

Harmonogram wywozu
odpadów na II półrocze
2016 r.
 Czytaj str. 12
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Na terenie gminy
Bodzentyn powstanie
ścieżka rowerowa
prowadząca przez teren
Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w ramach
projektu „Ukierunkowanie
ruchu turystycznego
przyjaznego przyrodzie
obszaru Natura 2000
Łysogóry poprzez budowę
ścieżki pieszo-rowerowej
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, który
zostanie dofinansowany
w ramach działania 4.5
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego „Ochrona
i wykorzystanie obszarów
cennych przyrodniczo”.
W czwartek, 7 lipca 2016 r.
w Świętej Katarzynie, burmistrz
Bodzentyna Dariusz Skiba,
marszałek województwa Adam
Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowę na sfinansowanie
tego przedsięwzięcia. Całkowita wartość inwestycji wynosi
3 123 187 zł, kwota dofinansowania z RPOWŚ – to 85%,
reszta 15 % kwoty całkowitej, to
wkład własny gminy.
Celem projektu jest ochrona
i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków
obszaru Natura 2000 Łysogóry
poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na obszarach chro-

nionych w Gminie Bodzentyn.
Efektem projektu będzie rozbudowa istniejących i planowanych
szlaków na terenie Gór Świętokrzyskich. W tym celu planuje
się budowę ścieżki o długości
3,67 km prowadząca przez teren
Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna
do Podgórza. Warto podkreślić,
że szlak pieszo-rowerowy w ramach tego projektu zlokalizowany będzie na terenie objętym najwyższą formą ochrony przyrody.
Zaplanowano także utworzenie
utwardzonego miejsca parkingowego (dostosowanego dla
osób niepełnosprawnych) z toaletami, oświetleniem, elementami małej architektury (wiata
z ławkami, stoły, stojaki dla rowerów, kosze) oraz tablicami
informującymi o chronionych
siedliskach i gatunkach, które
są cenne przyrodniczo, a także
ścieżek edukacyjnych.
Aby można było się ubiegać
o dofinansowanie tej inwestycji burmistrz Bodzentyna negocjował ze Świętokrzyskim
Parkiem Narodowym oraz prywatnymi właścicielami gruntów.
W październiku 2015 r. zostało podpisane porozumienie,
na podstawie którego nastąpi
wymiana gruntów pod ścieżkę
rowerową. Włodarz gminy od
czerwca zeszłego roku prowadził również liczne negocjacje
z trzynastoma właścicielami

Zdjęcia: Archiwum gminy, EŚ

W gminie Bodzentyn powstanie
atrakcyjna ścieżka pieszo-rowerowa

gruntów, na których zaplanowana była ścieżka. Ostatecznie
w styczniu br. udało się zawrzeć
wszystkie umowy nabycia gruntu pod budowę ścieżki rowerowej. Burmistrz podkreślił, że
bez tych porozumień nie byłoby
możliwości ubiegania się przez
gminę o środki na budowę tej inwestycji. - Wyrazy wdzięczności
należą się prywatnym właścicielom gruntów, którzy wyrazili
zgodę na ich sprzedaż na rzecz
gminy oraz Dyrekcji ŚPN – dziękował burmistrz Dariusz Skiba.
Ponadto burmistrz podkreślił,
że gmina zabiegała o tę inwestycję, gdyż miejscowości takie jak
Święta Katarzyna, Bodzentyn
są unikatowe z turystycznego
punktu widzenia. - Cieszymy się
bardzo, że ta inwestycja w końcu powstanie – skomentował.
W tym dniu zaprezentowano również nową atrakcję turystyczną. Na terenie gminy
Bodzentyn w ramach projektu
Ekologiczny Tour Przewodnik
istnieje możliwość podróżowania i zwiedzania okolicy meleksem, wyposażonym w audioprzewodnik w języku polskim
i angielskim. Pojazdy umożliwią turystom dogodne przemieszczanie się po gminie.
W ofercie dostępne są trzy trasy: Śladami Biskupa Bodzanty
(Bodzentyn), Trasa Aktywna
(Święta Katarzyna – Wilków –
Bodzentyn – Święta Katarzyna)
oraz Trasa Łysogórska (Bodzentyn – Nowa Słupia – Święty
Krzyż – Święta Katarzyna – Bodzentyn). Goście uroczystości
podpisania umowy, w tym rowerzyści, mieli okazję przejechać
się meleksami na trasie Święta
Katarzyna – Bodzentyn.
/EŚ/

Rolniku złóż wniosek
Urząd Miasta i Gminy
Bodzentyn informuje
o terminie składania
wniosków i zwrotu
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego w 2016
roku.
Każdy rolnik, który chce
odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 sierpnia
2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
należy złożyć odpowiedni
wniosek do Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca
2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na
2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi
86,00 zł na 1 ha użytków rolnych (tj. limit 86 l x 1,00 zł).
Pieniądze wypłacane będą
w terminach 27-31października 2016 r. gotówką w kasie
Urzędu Miasta i Gminy, albo
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura ubiegania się
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego używanego do
produkcji rolnej dostępna jest
w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie oraz na stronie
internetowej gminy
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Bezpłatne SMS-y prosto z Urzędu
Burmistrz Miasta i Gminy
zaprasza do korzystania
z bezpłatnego mobilnego
systemu ostrzegania
i powiadamiania.
System dla mieszkańców
jest bezpłatny. Podczas rejestracji mamy swobodny wybór
co do rodzaju dostarczanych
informacji: w postaci tradycyjnego SMS, za pomocą aplikacji
(SMS Cloud) lub wiadomości
e–mail. Najprostszą formą rejestracji jest wykorzystanie formularza rejestracyjnego, który
jest dostępny na stronie gminy www.bodzentyn.pl. Druga
opcja to wysłanie SMS. W zależności, którą opcję rejestracji
wybierzemy, w dalszej części
wybieramy serwisy, z których
chcemy otrzymywać powiadomienia. Każde sołectwo, w tym
miasto Bodzentyn, posiada
swój własny system informacyjny. Możemy zaznaczyć wszystkie lub tylko te, które nam odpowiadają.
Użytkownicy mogą w każdej
chwili wyrejestrować się z systemu lub zmienić układ serwisów informacyjnych, z których
do tej pory korzystali. Zmiana
ustawień rejestracji jest dostępna z poziomu formularza rejestracyjnego lub obok wyszukiwarki na stronie www.sisms.pl.
Jeśli chcesz być na bieżąco
informowany o tym co się dzieje w gminie, zarejestruj się!
/EŚ/

kod
rejestrujący

kod
wyrejestrowujący

Miasto Bodzentyn

Tak.tki021

Nie.tki021

Sołectwo – Celiny

Tak.tki022

Nie.tki022

Sołectwo – Sieradowice

Tak.tki023

Nie.tki023

Sołectwo – Ściegnia

Tak.tki024

Nie.tki024

Sołectwo – Święta Katarzyna

Tak.tki025

Nie.tki025

Sołectwo – Podmielowiec

Tak.tki026

Nie.tki026

Sołectwo – Siekierno

Tak.tki027

Nie.tki027

Sołectwo – Wzdół – Parcele

Tak.tki028

Nie.tki028

Sołectwo – Kamieniec

Tak.tki029

Nie.tki029

Sołectwo – Hucisko

Tak.tki0210

Nie.tki0210

Sołectwo – Wzdół – Kolonia

Tak.tki0211

Nie.tki0211

Sołectwo – Wiącka

Tak.tki0212

Nie.tki0212

Sołectwo – Wzdół Rządowy

Tak.tki0213

Nie.tki0213

Sołectwo – Orzechówka

Tak.tki0214

Nie.tki0214

Sołectwo – Dąbrowa Górna

Tak.tki0215

Nie.tki0215

Sołectwo – Dąbrowa Dolna

Tak.tki0216

Nie.tki0216

Sołectwo – Śniadka

Tak.tki0217

Nie.tki0217

Sołectwo – Psary – Stara Wieś

Tak.tki0218

Nie.tki0218

Sołectwo – Psary – Kąty

Tak.tki0219

Nie.tki0219

Sołectwo – Psary – Podłazy

Tak.tki0220

Nie.tki0220

Sołectwo – Wola Szczygiełkowa

Tak.tki0221

Nie.tki0221

Sołectwo – Leśna

Tak.tki0222

Nie.tki0222

Sołectwo – Wilków

Tak.tki0223

Nie.tki0223

Sołectwo – Podgórze

Tak.tki0224

Nie.tki0224

Serwis informacyjny

Radni podjęli uchwały
Na sesji Rady Miejskiej
w dniu 25 lipca 2016 r,
radni podjęli następujące
uchwały.
Uchwała Nr X/68/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy
Bodzentyn.

Uchwała Nr X/67/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
25 lipca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr X/66/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
25 lipca 2016 rok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta
i Gminy Bodzentyn.

Uchwała Nr X/65/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
25 lipca 2016 roku w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej
położonej w miejscowości Stara Wieś do kategorii drogi gminy Bodzentyn.
Uchwała Nr X/64/2016 Rady
Miejskiej w Bodzentynie z dnia
25 lipca 2016 roku w sprawie
wydzierżawienia na rzecz Gminy Bodzentyn nieruchomości
gruntowej.
Uchwała Nr X/63/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 roku
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
do Zgromadzenia Członków

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Uchwała Nr X/62/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 roku
w sprawie nadania statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie.
Uchwała Nr X/61/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Bodzentyn na lata 2016-2029.
Więcej informacji dostępne na stronie: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/
uchwaly_rady_miejskiej_2016r
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Zdjęcie: Archiwum stowarzyszenia

Wakacyjne atrakcje dla młodych
kielczan w Bodzentynie

W dniach od 17 lipca
do 23 lipca 2016 r.
Stowarzyszenie
Edukacyjne „Prosta –
Szkoła” zorganizowało
w Bodzentynie letni
wypoczynek dla grupy
20 dzieci w wieku 11 – 14
lat, będących uczniami
Szkoły Podstawowej nr 13
w Kielcach.
Projekt został sfinansowany w 90 % przez Gminę Kielce
w ramach realizacji zadania
publicznego „Organizacja wyjazdowych form letniego wypo-

czynku dla dzieci i młodzieży
połączonego z profilaktyką uzależnień (dla minimum 20 dzieci,
na minimum 7 dni) oraz w 10%
przez prywatnego Sponsora.
Organizacja zajęć sportowych,
krajoznawczo – turystycznych
połączonych z profilaktyką i zdrowym stylem życia odbyła się
w Bodzentynie. Naszą bazą noclegową było Powiatowe Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach - Filia Nr 1 w Bodzentynie,
a posiłki przygotowywała dla nas
kawiarnia „Mała Czarna”.
Młodzi kielczanie zwiedzali
swój region, poznawali „Małą Oj-

czyznę” – zdobyli Łysicę i Święty
Krzyż, a także poznali atrakcje
Nowej Słupi.
Uczestnicy kolonii odwiedzili
cmentarz parafialny w Bodzentynie oraz udali się na Wykus,
na którym przybliżono dzieciom
postać por. Jana Piwnika „Ponurego”.
We wsi Kapkazy w „Szkole Wrażliwości” znajdującej się
w gospodarstwie agroturystycznym, dzieci obejrzały spektakl
i brały udział w zajęciach kulinarnych, warsztatach zielarskich
i ceramicznych. Podczas zajęć
kulinarnych samodzielnie zrobiły i upiekły podpłomyki, a także
obejrzały pokaz wyrobu białego
sera. Zajęcia prowadzone przez
lokalną zielarkę przybliżyły wiedzę o roślinach i ich zastosowaniu w codziennym życiu. Dzieci
zbierały jadalne kwiaty i zioła,
a na zakończenie zajęć podczas
grilla, wypili napar z zebranych
samodzielnie ziół. Z kolei w trakcie warsztatów ceramicznych
lepiły z gliny i poznały pracę ceramika.
Przez cały okres pobytu
uczniowie z Kielc korzystali z boisk Orlika, na których trwały rozgrywki sportowe między kolonistami, a dziećmi z Bodzentyna.

Spacery po Bodzentynie pozwoliły uczniom odkryć ruiny zamku i majestatyczny gotycki kościół
oraz inne uroki miasta – fontannę
na Rynku Górnym i współczesny
Ogródek Jordanowski.
Miłym zaskoczeniem był dzień
nad zalewem w Wilkowie – młodzi
kielczanie nie znali tego urokliwego miejsca. Plażowanie i kąpanie, budowanie zamków z piasku
oraz gra w piłkę siatkowa przyniosło wiele radości.
Pobyt w Bodzentynie okazał
się bardzo udany i pełen wrażeń.
Serca uczestników, a właściwie
żołądki skradły wyśmienite posiłki. Grupa kolonistów zintegrowała się, bardzo polubiła. Nikt nie
chciał wyjeżdżać do domu…
Okazało się, że Bodzentyn, tak
przecież blisko Kielc, to niesamowite miejsce do odpoczynku,
wspaniała wypadowa baza turystyczna położona w sercu Gór
Świętokrzyskich, w którym nie
można się nudzić!
Stowarzyszenie Edukacyjne
„Prosta – Szkoła” i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach składają podziękowania
za pomoc w realizacji zadania
wszystkim życzliwym mieszkańcom miasta Bodzentyn.
/Opiekunowie kolonii/

Władze Gmin Bodzentyn
i Masłowa w partnerstwie
z Powiatem Kieleckim
planują przygotowanie
ścieżki rowerowej przez
przełom Lubrzanki.
Od czerwca odbyło się już
kilka spotkań mających na celu
utworzenie projektu ścieżki rowerowej łączącej Mąchocice Kapitulne ze Św. Katarzyną. Ścieżka
ma prowadzić przez przełom rzeki Lubrzanki, która jest niezwykle
atrakcyjna dla rowerzystów, co
szczególnie widoczne jest w sezonie letnim. Niestety trasa ta nie
należy do szczególnie bezpiecznych, stąd też pomysł o stworzeniu ścieżki rowerowej i infrastruktury jej towarzyszącej.

Budowa ścieżki jest jednym
z elementów wspólnego projektu
o charakterze gospodarczym, turystycznym, kulturowym i przyrodniczym. Jeżeli dojdzie do
porozumienia wniosek o pozyskanie środków z funduszy unijnych, kierowany będzie z działania 7.2 RPO. Województwa
Świętokrzyskiego „Rozwój potencjału endogenicznego jako
element strategii terytorialnej dla
określonych obszarów”. W ramach tych Działań przewidziane
jest wsparcie dla terenów, które
tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy,
bądź też ich potencjał nie został
wystarczająco wykorzystany.
Wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej obydwie gminy

Zdjęcie: Archiwum gminy

Koncepcja ścieżki rowerowej

byłoby dużym osiągnięciem,
dzięki któremu możliwe również by było połączenie ciągiem rowerowym miasta Kielce
z największymi atrakcjami turystycznymi gmin Masłów i Bodzentyn.

Burmistrz Dariusz Skiba nie
ukrywa, że dzięki temu projektowi
i planowanym inwestycjom, uda
się stworzyć nowe miejsca pracy
i przede wszystkim przyciągnąć turystów i poprawić bezpieczeństwo.
/Oprac. EŚ, J. Dziedziński/
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Uczta rybna nad zalewem w Wilkowie

Otwarcia festiwalu dokonali Prezes Stowarzyszenia –
p. Maryla Piskulak oraz sołtys
Wilkowa – p. Bogusław Wzorek, którzy przywitali wszystkich
przybyłych na festiwal.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba życzył zespołom biorącym udziału
w konkursie zupy rybnej samych
sukcesów, a wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.
Drużynę z gminy Masłów
wspierali radni z wójtem Tomaszem Lato na czele, który również życzył wszystkim dobrej zabawy i wyraził radość z tego, że
wspólnie z radnymi mogą brać
udział w Festiwalu Zupy Rybnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie Wojciech Kózka
złożył gorące podziękowanie dla
organizatorów, w tym szczególnie
podziękował prezes stowarzyszenia Wilków – Nasz Dom pani Maryli Piskulak oraz jej zastępcy pani
Krystynie Jamrożek.
Kiedy drużyny gotowały zupę
rybną na scenie publiczność zabawiały zespoły ludowe. Jako
pierwsi wystąpili organizatorzy.
Zespół Pieśni i Tańca „Wilkowianie” szybko rozbawił publiczność
swoim występem. Pomimo tego,
iż zespół liczy dopiero niecałe
5 lat, Wilkowanie potrafią dobrze
bawić się na scenie oferując publiczności dużo uśmiechu. Po
występie gospodarzy, na scenie
gościli: „Śwarne Kakonianki”,

„Michniowianie”, „Dąbrowianki”,
Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, a także Stowarzyszenia
„Wzdolskie Kołowrotki”, „Dąbrowa”, zespół śpiewaczy „Wolanie
spod Łysicy” oraz „Furmani”.
Nie zabrakło również atrakcji
dla najmłodszych. Dzieci mogły
wziąć udział w konkursie strzelania z łuków sportowych pod
czujnym okiem prezesa „Grot
– Bodzentyn” pana Dariusza
Mataniny, tudzież w konkursach
przygotowanych przez organizatorów, a poprowadzonych przez
konferansjera imprezy na scenie.
Co prawda kapryśna pogoda
nieco utrudniła dobrą zabawę
krótkotrwałą ulewą, zarówno
gotującym zupę na konkurs, jak
i samym organizatorom oraz publiczności, jednak nie wystraszyła uczestników Festiwalu całkowicie. Zaraz po deszczu zabawa
była kontynuowana, a publiczności szybko przybywało.
W tym roku osiem drużyn
walczyło o miano Najlepszej
Zupy Rybnej.
1. Koło Gospodyń Wiejskich
z Kakonina „Śwarne Kakonian-

ki” z gm. Bieliny
2. Koło Gospodyń Wiejskich
z Michniowa „Michniowianki”
z gm. Suchedniów
3. Starostwo Powiatowe
4. Stowarzyszenie Miejska
Góra z gm. Bodzentyn
5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Leśnej „Leśnianie” z gm. Bodzentyn
6. Koło Gospodyń Wiejskich
„Florianki” z gm. Zagnańsk
7. Zespół Dąbrowianki z gm.
Masłów
8. Stowarzyszenie rozwoju
miejscowości Wola Szyczygiełkowa z gm. Bodzentyn
Ocenę
potraw
dokonało
jury w składzie: Dariusz Skiba – burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn, Dariusz Kowalczyk
– właściciel firmy Wędliny z Gór
Świętokrzyskich oraz Dariusz
Matanina – Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
Grot – Bodzentyn. Trzech panów
Dariuszów oceniało smak potrawy, oryginalność, łatwość przyrządzenia, wygląd potrawy oraz
ogólne wrażenia. Każdy z jurorów
mógł maksymalnie dać 5 punk-

Zdjęcie: Archiwum gminy, EŚ

Jak co roku na początku
sierpnia Stowarzyszenie
Wilków - Nasz Dom przy
pomocy Samorządu
Miasta i Gminy Bodzentyn
oraz Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury
i Turystyki zorganizowało
już IV Festiwal Zupy
Rybnej „Złota Rybka”.

tów w poszczególnej kategorii.
Wybór najlepszej potrawy był niezwykle trudny, bowiem wszystkie
zespoły spisały się na medal!
Niestety jury musiało podjąć tę
trudną decyzję: komu przyznać
zwycięstwo. Ostatecznie po naradzie jury przyznało aż 5 wyróżnień. Na podium zaś stanęli: Na
trzecim miejscu debiutująca drużyna – Stowarzyszenie Miejska
Góra z gm. Bodzentyn. Na drugim miejscu stanęły Dąbrowianki
z gm. Masłów. Tytuł Najlepszej
Zupy Rybnej zdobyły Michniowianki z gm. Suchedniów. Nagrody ufundował coroczny główny
sponsor imprezy Firma Prymat.
Po tym jak komisja jurorów
dokonała własnej oceny, każdy mógł spróbować wszystkich
8 zup i samemu przekonać
się, która zupa jest najlepsza.
Oczywiście zdania w tym temacie były mocno podzielone, nie
mniej jednak pewno jest jedno dobra zabawa i uśmiechy towarzyszyły wszystkim.
Członkowie Stowarzyszenia
„Wilków – Nasz Dom” serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i tym, którzy przyczynili się
do zorganizowania festiwalu za
wsparcie i owocną współpracę. – Dziękujemy publiczności
i zaproszonym gościom, którzy
pomimo utrudnień pogodowych
wytrwali z nami i bawili się do
samego końca!
Zapraszamy na fotorelację,
która dostępna jest na stronie
gminy: www.bodzentyn.pl. Również znajdą tam Państwo sprawdzone przepisy na najlepsze
zupy rybne!
/EŚ/
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XXXIII Dni Bodzentyna
XXXIII Dni Bodzentyna
przeszły do historii.
Pierwszy dzień Święta
Naszego Miasta - sobota
była dniem Gminnych
Obchodów 1050-lecia
Chrztu Polski. Wydarzenie
to odbywało się na placu
przy Pałacu Biskupów
Krakowskich.
Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba. Następie koncert pieśni sakralnych
wykonała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie.
Kolejnym punktem obchodów
były wykłady dr hab. prof. UJK
Urszuli Oettingen nt. „Krzyż
w kulturze polskiej” oraz dr Anity
Młynarczyk -Tomczyk pt. „Uroczystości milenijne w regionie
świętokrzyskim”. Ponadto burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz dr hab.
prof. UJK Urszula Oettingen
zaprezentowali medal upamiętniający Chrzest Polski. Pamiątkowe medale otrzymały osoby
zasłużone dla kultury gminy
Bodzentyn. Finałowym punktem
programu był Festiwal pieśni sakralnych w wykonaniu zespołów
z Gminy Bodzentyn.
Natomiast w niedzielę, 3 lipca
świętowanie rozpoczęliśmy Mszą
Świętą odprawioną w intencji

mieszkańców. Po godzinie 14-tej
na placu przy Gimnazjum im. mjr
Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie deszcz przestał padać.
Program XXXIII DNI BODZENTYNA spowodował, że każdy
mógł niedzielne popołudnie i wieczór spędzić bawiąc się na święcie naszego miasta. W pierwszej
kolejności swoje umiejętności pokazali najmłodsi artyści z naszej
Gminy. Zespół „Krejzolki” rewelacyjnie zaśpiewał kilka znanych
i lubianych przebojów, a grupa
taneczna „Zameczek” swój układ
taneczny była zmuszona (brawami) pokazać dwa razy. Swój
talent muzyczny pokazał również
Bartosz Wojteczek. Wraz z przyjaciółmi dał koncert instrumentalny, który zrobił ogromne wrażenie
na widowni. Kolejnym punktem
programu było wręczenie nagród
w konkursie „Gmina Bodzentyn
Rozkwita”, gdzie oceniane były
ogrody zgłoszone go konkursu.
Fundatorem nagród był Jan Jędrzejczyk PHU OBET oraz gmina
Bodzentyn.
Uroczystego otwarcia XXXIII
Dni Bodzentyna dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz zaproszeni goście.
Jak co roku nie mogło zabraknąć występu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP z Bodzentyna pod dyrekcją Kazimierza

Podrazy w całkiem nowym repertuarze. Orkiestra corocznie
swoją profesjonalną grą uświetnia Dni Bodzentyna i cieszy się
niezmienną sympatią słuchaczy.
W tym roku niespodzianką były
występy solowe członków orkiestry, którzy zaśpiewali dwa znane utwory.
Tradycyjnie, kolejnym punktem programu były występy
zespołów
folklorystycznych
działających na terenie naszej
gminy. W krótkich programach
wystąpiły znane już zespoły
tj. „Świętokrzyskie Jodły" ze
Śniadki, „Wzdolskie Kołowrotki"
ze Wzdołu, zespół „Dąbrowa”,
Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie", Zespół Pieśni i Tańca „Wilkowianie" oraz debiutujące tj.
ludowy zespół „Furmani” oraz
„Wolanie spod Łysicy”. Każdy
występujący zespół porywał
publiczność do wspólnego śpiewania i tańczenia. Jak już stało się tradycją naszego święta
nie mogło zabraknąć występu
grupy kabaretowej. W tym roku
tę cześć programu uświetnił
Bronisław Opałko z kabaretem
Pigwa. Wieczór muzyki rozrywkowej rozpoczął zespół „Tacy
sami” z Kielc, który prezentował piosenki kultowego zespołu
„Lady Pank”. Występ zespołu
został nagrodzony gromkimi
brawami, a publiczność doma-

gała się ciągłego bisowania.
Następnie zabawę zapewniła
gwiazda wieczoru zespół „Łobuzy”. Najwytrwalsi widzowie
mogli nocą potańczyć do muzyki prezentowanej przez zespół
„Stand-art”. O północy XXXIII
DNI BODZENTYNA zostały oficjalnie zakończone przez Marcina Sikorskiego dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie.
Organizacja tak dużej imprezy jak Dni Bodzentyna byłaby
niemożliwa bez pomocy sponsorów takich jak: PHU POLTRANS
-MATYSEK, PHU DOMAŃSKI,
PHU OBROLEX -Henryk Zwada, PHU MAGPOL- Mirosław
Grzejszczyk, Bank Spółdzielczy Kielce, Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów Auto-Serwis
Albert Adamczyk, PHU Elektroinstalator -Piotr Bukowski,
PHU OBET – Jan Jędrzejczyk,
EKO-KWIAT Sp. z o.o., PPUH
Dyk Sławomir, Pensjonat Łysica
Wellness Spa, Firma Handlowo
Usługowa Petro 1, Stacja Paliw
Myjnia Samochodowa-Dorota
i Sylwester Czaja, Bar KORFU.
Organizatorzy XXXIII Dni Bodzentyna składają gorące podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby nasze święto przebiegało, sprawnie, spokojnie i bezpiecznie.
/MGCKiT/
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Leśnianie już ćwierć wieku na scenie!
Zespół Pieśni i Tańca działa
przy Stowarzyszeniu Gospodyń
Wiejskich w Leśnej od 25 lat.
Obecnie liczy on 20 osób, w tym
czteroosobową kapelę. Znajduje
się w czołówce najlepszych zespołów ludowych województwa
świętokrzyskiego. Ich członkom
udało się w swoim artystycznym
programie wydobyć ze skarbca
kultury ludowej, to co było zapomniane i przenieś na scenę
miniony czas. W ich repertuarze
znajdują się najpiękniejsze pieśni, tańce i niepowtarzalne obrzędy regionu świętokrzyskiego.
Zespół odnosi liczne sukcesy
na przeglądach, konkursach
o czym świadczą liczne nagro-

dy. Do najważniejszych należy
zaliczyć: I miejsca w Buskich
Spotkaniach z Folklorem oraz
I miejsce w Międzynarodowych
Spotkaniach Folklorystycznych
„Pawie Pióro i Gliniany Dzban”
w Tarnowie. Przy tak utalentowanych członkach zespołu, sukcesy szybko się mnożą tworząc
wspaniałą i godną podziwu kolekcję osiągnięć.
W minioną niedzielę „Leśnienie” świętowali razem z zaproszonymi gośćmi swój 25-letni
Jubileusz. Podczas uroczystości padło wiele gorących i pełnych wzruszeń słów nie tylko
ze strony gości, ale również ze
strony stowarzyszeń działających na terenie Gminy Bodzentyn oraz publiczności.
Wśród gości pojawili się
m.in.: Poseł na Sejm RP Marzena Okła Drewnowicz - Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Kół
Gospodyń Wiejskich , Poseł na
Sejm RP Krystian Jarubas, Se-

nator Krzysztof Słoń, Wojewoda
Świętokrzyski Agata Wojtyszek,
Starosta Kielecki Michał Gadowski, Przewodniczący Rady
Powiatu Jan Cedro, Wicestarosta Zenon Janus, Członek
Zarządu Powiatu Kieleckiego
Józef Szczepańczyk, Radny
Powiatu Kieleckiego Janusz
Wojkowski,
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bodzentynie
Wojciech Kózka, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba, Radni Rady Miejskiej
w Bodzentynie, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Ksiądz proboszcz
Leszek Sikorski, prof. UJK Urszula Oettingen.
Każdy z wyżej wspomnianych gości, osobiście złożył
Jubilatom życzenia i wręczył
prezenty. Po ich wystąpieniach,
na scenie odbył się specjalny
jubileuszowy koncert Zespołu
Pieśni i Tańca „Leśnienie”.

W dalszej części programu
nie zabrakło prezentacji dorobku artystycznego Jubilatów oraz
wystąpień
zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń. Na scenie mogliśmy ujrzeć występy: Zespołu
Pieśni i Tańca „Wilkowianie”,
Stowarzyszeń: „Wzdolskie Kołowrotki”, „Świętokrzyskie Jodły”, „Dąbrowa”, śpiewaczego
zespołu „Wolanie” oraz Zespołu
Pieśni i Tańca „Furmani”.
Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla najmłodszych. Oprócz konkursów z nagrodami, dzieci mogły poszaleć
na dmuchanym zamku, który
przeżywał prawdziwie oblężenie. Publiczność również mogła
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w budce fotograficznej.
Jubilatom jeszcze raz życzymy samych sukcesów w kolejnych latach swej działalności.
Poniżej zapraszamy na fotorelacje.
/EŚ/

Zdjęcia: Archiwum Gminy, EŚ

W niedzielę 17 lipca
2016 roku przy Szkole
Podstawowej w Leśnej
Starej Wsi, Zespół Pieśni
i Tańca „Leśnianie”
świętował swój 25-letni
Jubileusz.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK VIII NR 7 (48)

9

Wybory Miss Lata w Wilkowie
Głównymi organizatorami imprezy było Echo Dnia, Gmina
Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Do konkursu zgłosiło
się 10 kandydatek i 4 kandydatów, a licznie zgromadzona publiczność każdy ich występ nagradzała gromkimi brawami. Jurorem
z Gminy Bodzentyn był burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiba. Należy nadmienić, że
dzięki hojności sponsorów, nagrody ufundowane przez Gminę
Bodzentyn dla zwycięzców konkursu, były bardzo atrakcyjne.
Sponsorami bonów upominkowych o wartości 400,00 i 300,00
złotych byli: PHU POLTRANS
Roman Matysek, PUH Witold

Zdjęcie: Echo Dnia

Niedziela, 10 lipca to dzień
kiedy po raz pierwszy
nad zalewem w Wilkowie
zostały zorganizowane
Wybory Miss i Mistera Lata
2016.

Wilkosz, PUH ELEKTROINSTALATOR Piotr Bukowski, Firma
Budowlano-Usługowa Susło Tomasz, Okręgowa Stacha Kontroli
Pojazdów AUTO SERWIS Albert
Adamczyk, Wypożyczalnia ro-

werów wodnych i kajaków „BOSMAN” w Wilkowie Damian Jaros.
Bardzo dobrze przygotowana
impreza oraz wspaniała pogoda
spowodowały, że debiut gminy
Bodzentyn w tym przedsięwzię-

ciu należy uznać za udany. Mamy
nadzieję, że Wybory Miss i Mistera Lata 2016 na stałe wpisze się
w kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych naszej gminy.
/MGCKiT/

Nasi sołtysi w Wąchocku

Gminę Bodzentyn reprezentowali sołtysi: Stanisława
Stefańczyk (Ściegnia), Jolanta

Moskwa (Podmielowiec), Czesława Czarnecka (Siekierno),
Jolanta Materek (Kamieniec),
Justyna Ledwójcik (Wzdół-Kolonia), Mariusz Matla (Wiącka),
Magdalena Ślusarczyk (Wzdół
Rządowy), Grażyna Pluta (Orzechówka), Aneta Mróz (Śniadka),
Grzegorz Harabin (Psary-Stara
Wieś), Krzysztof Arczewski (Psary – Podłazy), Beata Babiarz (Leśna), Alina Rdzanek (Podgórze),
Mariusz Pająk (Psary – Kąty).
W obradach Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Kieleckiej brało
udział ponad 420 osób, w tym

ponad 360 sołtysów, więcej niż
w ubiegłym roku.
Bardzo ważnym momentem
zjazdu jest ogłoszenie wyników
konkursu Sołtys Roku w województwie świętokrzyskim oraz
wręczenie wyróżnionym sołtysom cennych nagród, pucharów.
Rywalizacja o tytuł polega na
wyłonieniu najlepszych sołtysów
w poszczególnych gminach naszego województwa. Sołtysem
roku 2015 w naszej gminie okazały się Aneta Mróz ze Śniadki Drugiej – zgłoszona przez
mieszkańców i Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju wsi Śniadka
oraz Grażyna Pluta z Orzechówki. doceniona przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Krajowy
Turniej
Sołtysów trwał dwa dni, w czasie których rywalizowano w kilkunastu
konkurencjach. W finale Aneta
Mróz zajęła 8 miejsce.
Obu Sołtysom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju
i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.
/Redakcja/

Zdjęcie: Archiwum gminy

Przez trzy dni Wąchock
był zdominowany nie tylko
przez sołtysów, ale również
przez 10 młodych kabaretów
z całego kraju oraz skromne
imprezy estradowe.
W Wąchocku odbywały
się: Turniej Kabaretów,
XXII Zjazd Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Kieleckiej
oraz XIX Krajowy Turniej
Sołtysów.
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Najładniejszy
ogród 2016
Po raz dziewiąty w gminie
Bodzentyn odbył się
konkurs na najładniejszy
ogród przydomowy pod
nazwą „Gmina Bodzentyn
rozkwita 2016”.
Konkurs ma na celu promocję
efektów pracy lokalnych ogrodników-pasjonatów oraz zachęcenie innych mieszkańców do
dbania o otoczenie swoich posesji. Każdy ze zgłoszonych
ogrodów był wyjątkowy i niepowtarzalny, a ich właściciele poświęcając czas na pielęgnację
roślin często odnajdują spokój
i radość przebywając wśród zieleni.
Nakład pracy w pielęgnację roślin, barwne kompozycje kwiatowe, tworzone często
własnoręcznie przez właścicieli
rzeźby i ozdoby czy elementy
małej architektury można podziwiać na zdjęciach zamiesz-

czonych na stronie internetowej
Gminy: www.bodzentyn.pl .
Pierwsze miejsce przyznano dla ogrodu pani Justyny
Płaczkowskiej z msc. Parcelanci, drugie dla pani Karoliny Kozery z Psar-Starej Wsi,
trzecie zaś dla pana Krzysztofa Sajeckiego z Bodzentyna.
Komisja przyznała również
dwa wyróżnienia dla ogrodu
pani Marianny Harabin z PsarStarej Wsi oraz Renaty Milanowskiej z miejscowości Parcelanci.
Wszystkim
nagrodzonym
gratulujemy, życzymy satysfakcji i radości z przebywania
w swoich zielonych azylach.
Dziękujemy panu Janowi
Jędrzejczykowi, właścicielowi
firmy PPHU „OBET” z Bodzentyna, który już kolejny raz ufundował nagrody, tj. stylowe figurki
ogrodowe i donice.
/J. Gawlik/

I msc - ogród pani Justyny Płaczkowskiej z msc. Parcelanci

II msc - ogród pani Karoliny Kozery z Psar-Starej Wsi

III msc - ogród pana Krzysztofa Sajeckiego z Bodzentyna

Zapraszamy wszystkich mieszkańców
do wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym.
Zgłoszenia przyjmowane są w
sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie do dnia
30 września 2016 r.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia
dostępna na stronie internetowej
www.bodzentyn.pl oraz w Urzędzie.

Organizatorem konkursu jest:

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Wakacyjne zajęcia
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na
wakacyjne zajęcia, które odbywają od poniedziałku do
soboty.
Poniedziałek
Plener malarski, godz. od 15.00 do 16.00
Akademia Tańca „Zameczek”, godz.16.00 do 17.00
Wtorek
Warsztaty plastyczne, godz. od 15.00 do 16.00
Środa
Akademia Tańca „Zameczek”, od godz.16.00 do 17.00
Czwartek
Warsztaty. Rysunek a malarstwo, godz. od 15.00 do 16.00
Piątek
ZUMBA – dla dzieci 6-16 lat. godz. od 15.00 do 16.00
Akademia Tańca „Zameczek”, godz.16.00 do 17.00
Sobota
Warsztaty ceramiczne, godz.11.00 do 12.00
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W rocznicowych
obchodach uczestniczyli
mieszkańcy Michniowa,
przedstawiciele innych
spacyfikowanych
w czasie wojny polskich
wsi, kombatanci,
parlamentarzyści,
przedstawiciele
władz województwa
i samorządowcy.
Naszą Gminę reprezentowali
Burmistrz
Dariusz
Skiba, p. Jolanta Moskwa,
p. Jadwiga Dulęba oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza
Ojczyzna. Wśród pocztów
sztandarowych byli uczniowie Zespołu Szkół we Wzdole
Rządowym.

12 lipca 1943 r. Niemcy rozpoczęli dwudniową pacyfikację
Michniowa. W ciągu dwóch dni
wymordowali 204 osoby: 103
mężczyzn, 53 kobiety i 48 dzieci
- dziesięcioro z nich miało mniej
niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był
dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej
stodoły.
Położony w pobliżu Suchedniowa Michniów stał się symbolem 817 spacyfikowanych wsi
polskich - jest nazywany Golgotą wsi polskiej.
- Kara wymierzona michniowianom przez niemiecką
żandarmerie za wspieranie
ruchu
niepodległościowego
była aktem barbarzyństwa,

Zdjęcie: Archiwum gminy, EŚ

73. rocznica pacyfikacji Michniowa

czynem nie godnym człowieka. Michniów jest dziś symbolem cierpienia wszystkich
wymordowanych wsi polskich
w czasie II wojny światowej –
powiedział Janusz Karpiński

dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej.
Podczas uroczystości odprawiono Mszę Świętą w intencji
Ofiar Pacyfikacji.
/EŚ/

WYDAWCA: Miasto i Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
ADRES REDAKCJI: „Głos z Bodzentyna”, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 48(41) 31-15-010.
Redaktor naczelny - Ewa Ślęczek, ewa.sleczek@bodzentyn.pl
Szata graficzna skład i druk: ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04, www.artserwis.info. Nakład - 1700 egz.
Zdjęcia, artykuły oraz propozycje tematów można przesyłać na adres e-mail: ewa.sleczek@bodzentyn.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem.

12

głos z Bodzentyna

ROK VIII NR 7 (48)

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Harmonogram wywozu odpadów
Pojemniki i worki należy wystawić do godz. 7:00
Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkane (zabudowa
wielorodzinna) – deklarowany wywóz: 2 x w miesiącu (w okresie XI – XII.
2016), raz na tydzień (w okresie VII – X. 2016)
Bodzentyn
Miesiąc

Odpady komunalne, biodegradowalne
oraz popiół (w okresie XI - XII 2016)

Odpady
segregowane

Sierpień

5, 12, 19, 26

12

Wrzesień

2, 9, 16, 23, 30

9

7, 14, 21, 28

7

Listopad

4, 18

4

Grudzień

2, 16

2

Październik

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 06.09.2016 r.
Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkane (zabudowa jednorodzinna) – deklarowany wywóz: 1 x w mies. (w okresie XI – XII. 2016),
raz na 2 tyg. (w okresie VII – X. 2016)
Bodzentyn
Odpady komunalne, biodegradowalne
Odpady
Miesiąc
oraz popiół (w okresie XI - XII 2016)
segregowane
Sierpień
12, 26
12
Wrzesień
9, 23
9
Październik
7, 21
7
Listopad
4
4
Grudzień
2
2
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 06.09.2016 r.
Gospodarstwa domowe oraz nieruchomości zamieszkałe – deklarowany
wywóz 1 x w miesiącu
Święta Katarzyna, Wilków, Grabowa, Podgórze
Miesiąc

Odpady komunalne, biodegradowalne
oraz popiół (w okresie XI - XII 2016)

Odpady
segregowane

Sierpień
1
1
Wrzesień
5
5
Październik
3
3
Listopad
7
7
Grudzień
5
5
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 19.09.2016 r.

Leśna Stara Wieś, Siekierno, Psary Stara Wieś, Psary Podłazy,
Psary Kąty, Kamieniec, Cerle, Chrusty, Kamienna Góra, Parcelanci,
Podkonarze, Podlesie
Miesiąc

Odpady komunalne, biodegradowalne
oraz popiół (w okresie XI - XII 2016)

Sierpień
5
5
Wrzesień
2
2
Październik
14
14
Listopad
10
10
Grudzień
9
9
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 13.10.2016 r.
Wzdół Rządowy, Wzdół Kolonia, Wzdół Parcele, Wiącka, Hucisko,
Ściegnia, Orzechówka, Podmielowiec, Kamionka, Kapkazy, Nowa
Wieś, Stara Wieś, Skorucin
Miesiąc

Odpady komunalne, biodegradowalne
oraz popiół (w okresie XI - XII 2016)

Wzbudzają ogromne zainteresowanie zarówno ze strony
kupujących, jak również sprzedających. Na ostatnich dwóch
targach było gwarno i kolorowo.
Przybyli licznie hodowcy gołębi,
królików, psów oraz ozdobnego
drobiu.
Uwagę uczestników giełdy
przyciągnęły gołębie ozdobne

Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Celiny,
Wola Szczygiełkowa, Śniadka, Sieradowice, Trzcianka
Miesiąc

Odpady komunalne, biodegradowalne
oraz popiół (w okresie XI - XII 2016)

Odpady
segregowane

Sierpień
19
19
Wrzesień
16
16
Październik
28
28
Listopad
25
25
Grudzień
23
23
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 17.10.2016 r.

Zdjęcia: Archiwum gminy

i lotne, a także bażanty, kury
i drobny inwentarz. Można było
spotkać dzieci, które z zainteresowaniem oglądały króliki
o różnym umaszczeniu. Niektóre zwierzaki siedziały spokojnie
na zewnątrz klatki, gdyż były
oswojone.
Przybyli na giełdę zgodnie
przyznali, iż na terenie gminy
brakowało miejsca, gdzie hodowcy będą mogli kupić - sprzedać różne rodzaje ptactwa.
Ceny wahały się od kilku złotych
do nawet 1200 zł za parę gołębi
ozdobnych. Zaznaczmy, że dla
prawdziwych znawców cena ta
nie była wygórowana.

Odpady
segregowane

Sierpień
8
8
Wrzesień
12
12
Październik
10
10
Listopad
14
14
Grudzień
12
12
Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniu 22.08.2016 r.

Giełda gołębi
Różne rasy gołębi, ozdobne
kury, króliki oraz psy można
było oglądać i kupować
podczas giełdy gołębi
oraz zwierząt futerkowych.
Giełdy odbywają się w każdą
ostatnią niedzielę miesiąca.

Odpady
segregowane

- Dzięki giełdzie mieszkańcy
mają możliwość zobaczenia oraz
pokazania pięknego i różnorodnego ptactwa ozdobnego, hodowcy
gołębi mają natomiast możliwość
sprzedać swoje okazy, a także
podzielić się doświadczeniem
z innymi pasjonatami - cieszy się
miejscowy właściciel ptactwa.
- Mam ogromną nadzieję, że
giełda z gołębiami, ptactwem

ozdobnym oraz zwierzętami futerkowymi na stałe wpisze się
w grafik, a mieszkańcy nie będą
musieli przemierzać wielu kilometrów do miejscowości, w których tego typu giełdy odbywają
się już od wielu lat – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba.
/D.Z/

