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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom
życzymy wiele radości,
nadziei i spokoju,
wyjątkowych chwil
spędzonych wśród
najbliższych,
otuchy i wiary
na przyszłość.
Niech nadchodzący
Nowy Rok 2017
będzie dla Państwa
szczęśliwy, pełen udanych
przedsięwzięć
i spełnionych marzeń.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza

Wojciech Kózka

Przewodniczący Rady Miejskiej
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Radosne Mikołajki w gminie Bodzentyn
Na tak ważnym dla naszych
pociech wydarzeniu, nie zabrakło gospodarzy, a zarazem
organizatorów tej uroczystości:
Sekretarza Gminy Wojciecha
Furmanka, Dyrektora MGCKiT
Marcina Sikorskiego, Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bodzentynie Marty
Janickiej. Nagrody ufundowane
zostały przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
którego Kierownikiem jest Pani
Beata Dulęba. Gospodarze

przywitali wszystkich gości
i uczestniczyli razem z dziećmi w tym wyjątkowym dla nich
dniu.
W tym roku dzieci czekały
na jeszcze jedną niespodziankę, czyli Grupę Patigo, która
przedstawiła spektakl teatralny,
w którym zgromadzone maluchy bardzo aktywnie brały
udział, doskonale się bawiąc
i śledząc losy bohaterów bajki.
Przed przybyciem długo
oczekiwanego gościa dzieci uczestniczyły w zabawach
tanecznych, łapaniu baniek
mydlanych, układaniu literek
w krzyżówce, a także rzucaniu piłeczkami czy ubieraniu
świątecznej choinki. W końcu
nadszedł ten upragniony przez
maluchy czas, kiedy to przybył

Święty Mikołaj. Dzieci, które
były przez cały rok grzeczne, siadały na Jego kolanach
i otrzymywały prezent. Kilkoro
dzieci wyrecytowało wierszyk,

albo zaśpiewało Mikołajowi piosenkę.
Po otrzymaniu prezentów dzieci mogły dalej oddać się zabawie.
/EŚ/

Zdjęcie: e-bodzentyn

W tym roku Mikołaj
zawitał nieco wcześniej.
Dzieci spotkały się z nim
w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie,
2 grudnia 2016 r.

Listopadowe spotkanie Burmistrza
z mieszkańcami Bodzentyna
W dniu 13.11.2016 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn – Dariusz Skiba
spotkał się kolejny już raz
w tym roku z mieszkańcami
Bodzentyna.

Zdjęcie: MCKiT

Do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie licznie przybyli mieszkańcy, zainteresowani planami
rozwoju miasta oraz poczynionymi inwestycjami.
Na wstępie Pani Monika
Jamróz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zaprezen-

towała program odnawialnych
źródeł energii pt.: „Programy
wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii dla inwestycji
realizowanych u mieszkańców
województwa świętokrzyskiego”. Poinformowała o sposobach pozyskiwania pieniędzy
na montaż odnawialnych źródeł
energii oraz termomodernizację
budynków, a także o warunkach dofinansowania programu
dla osób fizycznych. Ponadto
zaprezentowała Działanie 3.1
„Wytwarzanie i dystrybucja
energii ze źródeł odnawialnych”,
w tym projekty parasolowe, po-

legające na możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych oraz
pomp cieplnych.
Następnie Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną na
temat realizowanych inwestycji
oraz planowanych na lata 20122018. W prezentacji ujęte zostały
m.in. planowane oraz zrealizowane inwestycje drogowe na terenie
Gminy Bodzentyn, plan gospodarki niskoemisyjnej, gospodarka
wodno-ściekowa, oraz projekty
rewitalizacji Bodzentyna. Ponadto szczegółowo omówiono bieżącą działalność Samorządu Miasta
i Gminy Bodzentyn. Przedstawiono wyniki badań satysfakcji pacjentów, które przeprowadzone
zostały w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.
W dalszej kolejności głos zabrał Sekretarz Miasta i Gminy
Bodzentyn - Wojciech Furmanek,
który w nawiązaniu do funduszu
sołeckiego omówił przyjętą przez
Radę Miejską uchwałę o utworzeniu Budżetu Obywatelskiego
dla mieszkańców Bodzentyna,
który jest wydzieloną częścią budżetu gminy, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio jego
mieszkańcy. Poinformował, iż

wnioski o jego utworzenie wpłynęły od przewodniczącej Społecznej Rady Kultury Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn - dr
hab. prof. UJK Urszuli Oettingen
oraz radnego Jana Zygadlewicza. Wnioski od osób fizycznych
oraz organizacji pozarządowych
poparte podpisami co najmniej
15 osób można składać do końca
lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy. Wybór wniosków do
realizacji odbędzie się poprzez
głosowanie mieszkańców na zebraniu w kwietniu 2017 r.
W drugiej części spotkania
mieszkańcy zadawali pytania,
składali wnioski, a w części dotyczącej „spraw różnych” dyskutowali nad bieżącymi problemami
mieszkańców. Pytania dotyczyły
przedstawionego wcześniej dofinansowania z WFOŚiGW, podatków od środków transportu,
szkół, służby zdrowia, rewitalizacji ulic Bodzentyna, oświetlenia oraz spółki komunalnej.
Na zakończenie spotkania
Pan Burmistrz podziękował
wszystkim mieszkańcom za
przybycie.
/DZ/
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Miasto i Gmina Bodzentyn ma
Patrona - Świętego Jana Pawła II

Burmistrz Bodzentyna podczas swojego wystąpienia powiedział, że ta niedziela na zawsze
już zapisze się w historii gminy.
Przypomniał również, że Papież, jeszcze jako Karol Wojtyła
w 1974 roku odwiedził bodzentyńską ziemię, podczas peregrynacji cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej. - Dla
mieszkańców, to wielki zaszczyt
i wyróżnienie, a także duże zobowiązanie wobec nauki Jana
Pawła II. To dzień wyjątkowy dla
naszego miasta i gminy Bodzentyn – dodał Dariusz Skiba.
Wśród zaproszonych gości
byli m.in. wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przedstawiciele parlamentu, samorządowcy, delegacje różnych
instytucji. Na tak ważną uroczystość przybył ksiądz Zbigniew
Kras, kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odczytał list Prezydenta adresowany do Burmistrza. Ponadto
jak powiedział ksiądz Kapelan,
Jan Paweł II patronem Bodzentyna był od dawna w sercach
mieszkańców, natomiast teraz
to się sformalizowało. – To pociąga za sobą jeszcze większe
zobowiązania dla mieszkańców
tej ziemi. Jednocześnie to nie
tylko zobowiązanie, ale też i zaszczyt. Ludzie wierzący patrzą
nie tylko na to, że mamy żyć ideami patrona, ale przede wszystkim jeżeli zdają sobie sprawę,
że jest to święty patron, to także mogą liczyć na błogosławieństwo za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II – dodał
duchowny.

Zdjęcie: T. Fąfara

W dniu 11 grudnia
2016 r., odbyły się
uroczystości, które
rozpoczęła nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej,
zorganizowana w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Bodzentynie. Podczas
sesji przekazany
został Dekret Stolicy
Apostolskiej. Dokument
ten potwierdza fakt wyboru
Świętego Jana Pawła II,
Papieża Polaka, na Patrona
przed Bogiem, dla Miasta
i Gminy Bodzentyn.

Wspomnienie o Janie Pawle
II wygłosiła prof. Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Urszula Oettingen.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa obrazów Witolda Combra,
który przypomniał w niej najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II.
Na zakończenie uczniowie Gimnazjum w Bodzentynie, przedstawili piękny program artystyczny pt.
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Następnie w uroczystym pochodzie, na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Bodzentyna, wszyscy zebrani udali
się pod pomnik Świętego Jana
Pawła II, który znajduje się przy
kościele pw. Ducha Świętego,
gdzie złożono wiązanki kwiatów.
Druga część uroczystości odbywała się w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Biskup Jan Piotrowski
przewodniczył
uroczystościom
wieńczącym kilkunastoletnie starania miasta Bodzentyn o oficjalny
Patronat Jana Pawła II. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów stosownym dekretem potwierdziła
postulat rady miasta i parafii.
W homilii biskup kielecki nawiązał do wizyty kard. Karola

Wojtyły w Bodzentynie, w 1974 r.
podczas peregrynacji obrazu jasnogórskiego oraz do Mszy św.
w Masłowie, podczas pielgrzymki
Jana Pawła II do ojczyzny, 25 lat
temu. Dodatkowo podkreślił jak
ważny dla historii i dla społeczeństwa Bodzentyna jest fakt nadania patronatu. - Dziś zaciągacie
wielkie zobowiązanie wobec
Boga i Kościoła, wobec historii i św. Jana Pawła II, waszego
przemożnego patrona i orędownika, aby prawdziwie żyć Chrystusem i Bożymi przykazaniami“
– mówił biskup kielecki.
Organizatorami święta byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Przewodniczący
Radny
Miasta
i Gminy w Bodzentynie oraz Ks.
Proboszcz Leszek Sikorski.
Na ręce Burmistrza, przewodniczący Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła
II w Bodzentynie pan Marian Romuald Rembelski przekazał pamiątkową księgę, do której można
się wpisywać. Księga ta wystawiona jest w holu Urzędu Miasta
i Gminy, przed tablicą pamiątkową z okazji nadania Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa
Miasta Bodzentyn w roku 2003.

Starania o Patronat Świętego Jana Pawła II były czynione
od 2014 r. kiedy to 15 września
2014 r. do Burmistrza MiG Bodzentyn oraz Rady Miejskiej
wpłynął wniosek Proboszcza
Ks. dr. Leszka Sikorskiego oraz
Pana mgr. Stefana Rachtana
Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Bodzentyna o ustanowienie Św.
Papieża Jana Pawła II Patronem
Miasta i Gminy Bodzentyn i wystąpienie do Jego Ekscelencji Ks.
Biskupa Ordynariusza o wszczęcie procedury kościelnej w tej
sprawie. Dnia 10 października
2014 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia woli ustanowienia św.
Jana Pawła II Patronem Miasta
i Gminy Bodzentyn.
Warto przypomnieć, że w tym
roku kościół w Bodzentynie
otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza relikwie krwi
Świętego Jana Pawła II.
Bodzentyn jest drugą miejscowością w diecezji kieleckiej,
której patronem jest święty, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Rok temu patronem
Jędrzejowa został bł. Wincenty
Kadłubek.
/EŚ/
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I Przegląd Pieśni Patriotycznych
Otwarcia dokonali organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn - Dariusz Skiba, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie - Marcin Sikorski oraz
Dyrektor Gimnazjum w Bodzentynie - Danuta Kolasa. Patronat
nad uroczystością objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwo
Powiatowe w Kielcach.
Swoją obecnością zaszczycili
nas: Poseł na sejm RP - Krzysztof Lipiec, Wicewojewoda Świętokrzyski - Andrzej Bętkowski,
Doradca Wojewody - Andrzej
Pruś, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bodzentynie - Wojciech Kózka, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy
Bodzentyn - Urszula Oettingen
wraz z przedstawicielami Rady,
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
samorządowcy
oraz licznie zgromadzona publiczność.
W I Przeglądzie Pieśni Patriotycznych
wzięło
udział
12 wykonawców w kategorii „solista” i 19 zespołów
w kategorii „zespół/chór” co dało

Zdjęcie: T. Fąfara

W dniu 6 listopada, 2016 r.,
w Gimnazjum im. mjr. Jana
Piwnika „Ponurego”
w Bodzentynie, odbył
się I Przegląd Pieśni
Patriotycznych.

ponad 200 uczestników tego
wydarzenia. Uczestnikami byli
wykonawcy z całego powiatu
kieleckiego w tym z gmin: Nowiny, Zagnańsk, Bieliny, Górno
i oczywiście licznie reprezentowanej gminy Bodzentyn.
W jury zasiedli: Jerzy Gumuła - główny instruktor ds. upowszechniania muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury, Danuta
Kolasa – Dyrektor Gimnazjum
im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, Urszula Oettingen - dr hab.
prof. UJK, którzy oceniali zespół i solistów podczas całego
wydarzenia. Długie obrady jury
świadczyły o wysokim poziomie
występów wszystkich uczestników Przeglądu. Po zakończeniu
obrad jury przyznało nagrody
finansowe w następujących ka-

tegoriach:
Solista:
I miejsce – Marek Stępień
II miejsce – Wiktoria Michta
III miejsce – Natalia Pepaś
Wyróżnienia – Julia Skrzeczyna, Weronika Winiarska
Zespół/chór:
I miejsce – Zespół „Chichoty”
II miejsce – Chór „Nowina”
III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”
Wyróżnienia – Młodzieżowy
Zespół Parafialny „Magnificat”,
Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”, „Bolechowiczanie”.
Przegląd ten był częścią obchodów zbliżającego się święta
11 listopada, upamiętniającego
odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Celem
organizatorów przeglądu była

popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzycznej o tematyce patriotycznej, integracja
wokół tematu Ojczyzna oraz
edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych i zapomnianych
już pieśni.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim
uczestnikom
za
udział i przyłączenie się do
wspólnego kultywowania tradycji patriotycznych. Głosy
pochwały i wsparcia dla tej inicjatywy zobowiązują nas do
kontynuowania i rozbudowywania tego wydarzenia w kolejnych
latach. Już teraz zapraszamy
wszystkich solistów i zespoły
z terenu powiatu kieleckiego do
występów w przyszłym roku.
/MGCKiT/

9 listopada, 2016 roku,
w nowo powstałym
domu seniora
w Bodzentynie odbyło
się spotkanie seniorów
z przedstawicielami
Narodowego Banku
Polskiego.
Zostało ono zainicjowane
wnioskiem o dofinansowanie
przez Narodowy Bank Polski
projektu z zakresu edukacji
ekonomicznej, złożonym przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
Głównym celem projektu jest

podniesienie świadomości finansowej ludzi starszych oraz wykreowanie postaw sprzyjających
bezpiecznemu korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych.
W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz MiG Bodzentyn - Dariusz
Skiba, Kierownik MGOPS – Beata
Dulęba, Dyrektor NBP - Grzegorz
Kłaczkiewicz, pracownik oddziału
- Łukasz Pastuszyński, Proboszcz
parafii pod wezwaniem Świętego
Stanisława Biskupa Męczennika
w Bodzentynie - Ksiądz dziekan
Leszek Sikorski oraz licznie przybyli seniorzy.
/DZ/

Zdjęcie: Archiwum gminy, DZ

„Senior w nowoczesnym banku”
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Święto Niepodległości w Bodzentynie
W Bodzentynie, podobnie jak
w całym kraju, 11 listopada obchodzono Święto Niepodległości.
W naszym mieście oficjalne
uroczystości upamiętniające 98.
rocznicę odzyskania suwerenności przez Polskę rozpoczęły
się od Mszy Świętej za Ojczyznę odprawionej w kościele parafialnym.
Kolejna część obchodów
miała miejsce w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki, gdzie
przybyłych mieszkańców przywitał Burmistrz Dariusz Skiba.
Następnie głos zabrała dr hab.
Urszula Oettingen, prof. UJK,
która przybliżyła wszystkim
szczegóły odzyskania niepodległości przez Polskę i dalsze
losy naszego kraju. Wspomniała również o roli jaką Bodzentyn
odegrał w Powstaniu Styczniowym i innych ważnych wydarzeniach dla naszego narodu.

Zdjęcie: T. Fąfara

Uroczyste Obchody
Święta Niepodległości
w Bodzentynie.

Tego dnia nie mogło zabraknąć inicjatywy młodzieży.
Uczniowie z Gimnazjum im. mjr.
Jana Piwnika Ponurego przygotowali uroczystą Akademię
z okazji 11 listopada. Również

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP dała wspaniały koncert
pieśni patriotycznych.
Zwieńczeniem uroczystości
obchodów Dnia Niepodległości
było złożenie kwiatów i zapalnie

zniczy na Grobie Nieznanego
Żołnierza i Antoniego Pałysiewicza przy ul. Kieleckiej, przez
delegację Samorządu Miasta
i Gminy Bodzentyn.
/EŚ/

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Święto
Niepodległości
w Sieradowicach
Z okazji Święta Niepodległości w świetlicy
wiejskiej w Sieradowicach odbyła się
uroczysta akademia.
Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był fakt,
że tak wiele osób zechciało wspólnie świętować.
Scenariusz tego wydarzenia przygotowała Marzanna Borek – sołtys sołectwa Sieradowice. W scenariuszu znalazły
się piękne i wzruszające wiersze, które deklamowały nie tylko
dzieci, ale również dorośli mieszkańcy naszej miejscowości. Duże
wrażenie na słuchaczach zrobił Patryk Kwieciński (uczeń klasy VI),
który sam napisał wiersz i go wyrecytował. Wszyscy poczuli dumę,
że w naszej wsi mieszka tak wybitnie zdolny chłopiec. Brawom i podziękowaniom dla wszystkich wykonawców nie było końca. Wiele
radości wszyscy zebrani czerpali ze wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych.
Mieszkanki Sieradowic jak zwykle przygotowały wspaniałe ciasta, których mogli skosztować uczestnicy uroczystości. Jesteśmy
przekonani, że takie inicjatywy na stałe wpiszą się w kalendarz imprez kulturalnych naszej małej społeczności, a mieszkańcy nadal
będą w nich licznie uczestniczyć. Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa wiersza Patryka Kwiecińskiego, abyście mogli sami
ocenić talent autora.
/Marzanna Borek/

Dziś 11 listopada - Dzień Niepodległości.
Odzyskaliśmy ją dzięki uporowi i wierności.
Choć naszym żołnierzom łamali kości,
Nasi przodkowie, mimo to nie wyparli się Polskości.
Po odzyskaniu jej było wiele radości.
Nauczmy się więc do Ojczyzny miłości.
Walczyli o nią polscy pisarze,
Jan Matejko i inni malarze.
Podnosili ludzi na duchu tak się wyrażę,
A o piękno budynków dbali murarze,
Inni robili cudowne witraże.
Po wielu latach męki i cierpienia
Nadeszła chwila zbawienia.
Lecz wymagało to ogromnego poświęcenia.
I już nikt nie ginie od strzałów – z naszego pokolenia.
W dowód naszej ogromnej wdzięczności
Czcijmy jak najlepiej Dzień Niepodległości.
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W niedzielę, 4 grudnia
2016 r. na scenie
Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach, odbyły
się jednocześnie dwa
przeglądy artystyczne,
w których brali udział
artyści ludowi z naszej
gminy.
Na VI Regionalnym Przeglądzie Gadek „Toto nase ludowe
godanie” naszą gminę reprezentowały: p. Helena Jędrzejczyk
i p. Barbara Latała z zespołu
„Dąbowa”, które mistrzowsko
wykonały swoje monologi. Tym
razem drugie miejsce za prezentację pt. „Diabły na wojciechowskim moście” „wygodała se” Barbara Latała. Należy to uznać za
wielki sukces, gdyż był to debiut
p. Barbary, a poziom konkurencji był bardzo wysoki. Naszym
wykonawczyniom
wsparcia
duchowego udzielały nie tylko
członkinie zespołu „Dąbrowa”,
ale także cała publiczność.
Natomiast podczas Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Wiejskich wystąpił zespół
„Świętokrzyskie Jodły” z obrzę-

dem „Zmówiny Świętokrzyskie”.
„Świętokrzyskie Jodły” to trzy
pokolenia wykonawców. Najmłodsze chodzi do przedszkola, a najstarsze dawno ma to
za sobą. Prezentacja naszego
zespołu spotkała się z dużym
aplauzem widowni, a Rada Artystyczna doceniła walory artystyczne, przyznając 3 miejsce
w konkursie. Należy nadmienić,
że poziom artystyczny był bardzo wyrównany i w obu konkursach nie przyznano nagrody
głównej. Kreacja kierownika
zespołu - Lucyny Lipczyńskiej
została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem przyznanym
przez Radę Artystyczną, która
doceniła kunszt artystyczny oraz
wkład pracy nad scenariuszem
widowiska. P. Lucyna jak i cały
zespół obiecali, że będą pracować nad kolejnymi obrzędami,
aby ocalić od zapomnienia zwyczaje naszych przodków.
Prezentacje konkursowe oceniała Rada Artystyczna w składzie:
prof. Stanisław Cygan – językoznawca, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach,

Zdjęcie: MGCKiT

Nasi wykonawcy na scenie WDK
w Kielcach

Janina Skotnicka – etnograf, kierownik Działu Sztuki
Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach, Agnieszka
Włodarczyk-Mazurek – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
oraz Michał Stachurski – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury
w Kielcach. Fundatorem nagród w konkursie było Staro-

stwo Powiatowe w Kielcach,
które reprezentował członek
zarządu - Józef Szczepańczyk.
Jesteśmy przekonani, że nasza gwara i obrzędy ludowe nie
odejdą szybko w zapomnienie,
jeśli mamy tak wspaniałych wykonawców na terenie naszej gminy.
/DS/

Zakończony sezon lotów gołębi

W obecnym sezonie zorganizowano w weekendy 14 lotów
gołębi dorosłych i 4 loty gołębi
młodych. Loty gołębi dorosłych
odbywały się od 30 kwietnia do
24 lipca z miejscowości położonych od gołębników o około 100
km (np. Bełchatów) do 750 km
(Braunschweig w Niemczech).
Gołębie tegoroczne wypuszczane były od 20 sierpnia do 11
września z miejscowości odda-

lonych od gołębników do 260
km. Dodatkowo odbyły się loty:
z Paryża dla gołębi dorosłych
i z Pyrzyc dla gołębi młodych,
organizowane przez Zarząd
Okręgu Kielce.
Gołębie wypuszczane na

poszczególne loty współzawodniczyły w różnych kategoriach;
sekcyjnych, oddziałowych, okręgowych i ogólnopolskich.
Najlepsi hodowcy, zarówno
sekcyjni jak i oddziałowi, zostali
nagrodzeni podczas podsumo-

wania sezonu lotowego, które
odbyło się 19 listopada, w Domu
Weselnym „Marianna” w Bronkowicach. Puchary zwycięzcom
wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.
/PT/

Zdjęcie: Archiwum Gminy

Oddział 0182 Suchedniów,
należący do Polskiego
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, liczy 108
hodowców. Członkowie
oddziału pochodzą
terytorialnie z trzech gmin:
Bodzentyn, Pawłów i Nowa
Słupia. Hodowcy należą do
dwóch sekcji: Bodzentyn
i Rudki.
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Blisko milion złotych na świetlice
środowiskowo-socjoterapeutyczne
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz
Skiba, 12 grudnia,
2016 r. podpisał umowę
na realizację projektu
„Utworzenie i rozwój sieci
świetlic środowiskowosocjoterapeutycznych na
terenie Miasta i Gminy
Bodzentyn” złożonego
przez partnera projektu
- Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej.
Głównym celem projektu jest
rozwój jakości usług dla osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz
ich otoczenia, w tym rodzin
i dzieci z terenu Miasta i Gminy
Bodzentyn poprzez utworzenie
i funkcjonowanie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych.
Projekt obejmuje wsparciem
165 osób będącymi beneficjentami pomocy społecznej i przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich
wychowaniu.

Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn powstaną 4 świetlice:
w Bodzentynie, Wzdole Rządowym, Leśnej Starej Wsi, Świętej
Katarzynie. Wszystkie obiekty
będą zlokalizowane w obiektach
samorządowych szkół podstawowych. W każdej świetlicy będzie zatrudniony wychowawca,
który z dziećmi i ich rodzinami
będzie pracował grupowo i indywidualnie. Oferta świetlic będzie
poszerzana o wycieczki edukacyjne, rajdy, imprezy okolicznościowe i akcje na rzecz społeczeństwa lokalnego.
Projekt składa się z działań
obejmujących m.in. utworzenie,
doposażenie i funkcjonowanie
świetlic
środowiskowo-socjoterapeutycznych, prowadzenie
profilaktyki społecznej skierowanej do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zapewnienie wsparcia
na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych
– zagrożonych wykluczeniem
społecznym i przeżywających
trudności w sprawowaniu opieki

nad dziećmi i ich wychowaniu.
W ramach projektu dodatkowo odbywać się będą zajęcia
w sferze edukacyjnej (zajęcia
językowe, rozwijające kompetencje: matematyczne, społeczne i obywatelskie oraz świadomości i ekspresji kulturalnej).
Osoby biorące udział w projekcie będą miały wsparcie psy-

chologiczno-socjoterapeutyczne, a także przewidziane są dla
nich zajęcia w grupach zainteresowań i z zakresu organizacji
czasu wolnego.
Całkowity budżet projektu
wynosi 986 625,00 zł. Okres
realizacji projektu: od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
/EŚ/

„Ważnym jest, by to, co się
robi, robić możliwie najlepiej. Ideałem zaś – uzyskanie akceptacji
otoczenia” – są to słowa usłyszane, ale jakże ważne i istotne w naszym życiu codziennym. Słowa,
którym bardzo trudno sprostać.
Nasze Stowarzyszenie „Miejska Góra” powstało w marcu 2016
roku, liczy 21 osób z Celin, Podgórza i Bodzentyna. Celem Stowarzyszenia była między innymi
poprawa życia, pomoc i wsparcie
dla mieszkańców naszych sołectw: Celin i Podgórza, ale także
mieszkańców gm. Bodzentyn.
Przyjemnie jest gdzieś pojechać jak zaproszą nasze stowarzyszenie, poznać nowych ludzi,
zaprezentować wśród innych
swoje umiejętności kulinarne czy
też artystyczne - co też robimy.
Zrobić kilka nowych zdjęć, żeby
zaistnieć, ale czy tylko to jest
w działaniu stowarzyszenia najważniejsze?
W ostatnim czasie Prezes
Stowarzyszenia „Miejska Góra”

podpisała dwie umowy z Bankiem
Żywności. Pierwsza dotyczyła
przekazania produktów rolnych,
druga dotyczyła realizacji zadania
z zakresu dystrybucji artykułów
spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w gminie
Bodzentyn. Dzięki naszym staraniom i włożonej pracy, wsparcie
w postaci żywności otrzymało ponad 800 osób, a około 2000 osób
otrzymało produkty rolne, które
jeszcze są dostarczane.
Mając na uwadze ogromne
zaangażowanie i pomoc w przywiezieniu, rozładunku i przekazywaniu artykułów spożywczych
i produktów rolnych, jak również
prace z prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej wydawanie
produktów, Stowarzyszenie „Miejska Góra” pragnie złożyć specjalne podziękowania dla p. Romana
Matyska z Bodzentyna – firma
POLTRANS, który nieodpłatnie
zajął się transportem ww. artykułów z Banku Żywności w Ostrowcu do gminy Bodzentyn. Podzię-

Podpisanie umowy przez
Prezesów Stowarzyszeń
kowania również przesyłamy dla
p. Grzegorza Harabina z Psar
Starej Wsi – firma „GREG” – za
nieodpłatny rozładunek, a także
dla radnych i sołtysów, i mieszkańców poszczególnych sołectw,
którzy włączyli się w pomoc przy
rozdysponowaniu
produktów.
Dziękujemy również włodarzom
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, Radnym Rady Miejskiej w Bodzentynie za udzielenie pomocy

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Żywność dla potrzebujących mieszkańców

finansowej dla Stowarzyszenia
Miejska Góra.
Nadmieniam, iż nie skorzystaliśmy z w/w środków, gdyż znaleźli
się ludzie o wielkich sercach, którzy zrobili to zupełnie bezinteresownie. Cieszę się, że na terenie
gminy Bodzentyn są tacy ludzie,
którzy służą pomocą innym.
Teresa Bzymek
Stowarzyszenie Miejska Góra
na Rzecz Celin i Podgórza
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Wyszedł spośród nas - wspomnienie o k
Mieszkańcy Śniadki ze zdumieniem i przerażeniem słuchali
bieżących wiadomości. „Buntowników”, jak wówczas mówiono
o strajkujących, wspierał modlitwą i obecnością nasz ziomek –
ksiądz Andrzej Wilczyński.
Tamto wydarzenie rozniosło
się echem po całym kraju. Do
dziś wiele osób potrafi wymienić
nazwiska księży, którzy odważyli
się bronić krzyża. To również zaważyło na ich dalszych losach.
Strajk we Włoszczowie był ważnym wydarzeniem w życiu młodego księdza Andrzeja.
A co działo się przed Włoszczową?
Oto garść wspomnień zasłyszanych od rodziny, kolegów ze
szkoły podstawowej i średniej,
kolegi kursowego z seminarium,
nauczycieli i mieszkańców wioski.
Śniadka.
Niewielka
wieś
na pograniczu gmin Bodzentyn – Pawłów. Idąc od kościoła
w Tarczku w kierunku Radkowic
mijamy Śniadkę Trzecią. Tutaj
w domu przy którym była kuźnia,
mieszkali Zofia i Antoni Wilczyńscy i tu urodził się, spędził dzieciństwo i wczesną młodość przyszły ksiądz Andrzej.
Rodzice byli ludźmi niezwykle
szlachetnymi i pracowitymi i za
to nasza społeczność ich szanowała.
Można powiedzieć, że o Andrzejka troszczyli się nie tylko
rodzice, ale i starsze od niego rodzeństwo. Był najmłodszy z nich,
a drobną sylwetką wyzwalał
w ludziach uczucie opiekuńczości, dlatego wszyscy, którzy Go
wspominają mówią o nim ANDRZEJEK.
Przyszedł na świat w 1955 r.
Był chłopcem drobnym, szczupłym, miał łagodne usposobienie
i jakąś powagę na twarzy.
Nauczyciele i koledzy ze
Szkoły Podstawowej w Śniadce
wspominają Go jako nieśmiałego
ale zdolnego ucznia i dobrego
kolegę.
Niezwykle wrażliwy nosił
w sobie godność i dumę, kiedy
czuł się skrzywdzony potrafił stanowczo zareagować. Nieśmia-

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Był grudzień roku 1984
- uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych we
Włoszczowie rozpoczęli
strajk w obronie krzyży.

łość i wrażliwość powodowała,
że często zamykał się w sobie
i przybierał rolę biernego obserwatora. Potrafił się też serdecznie śmiać, np. podczas zabaw
zimowych, kiedy to cała gromada zjeżdżała z górki na czym kto
miał, czy podczas przerw lekcyjnych pełnych ruchu i gwaru.
Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę
w liceum ogólnokształcącym
w oddalonym o 6 km Bodzentynie. Z tego okresu we wspomnieniach jednej z kuzynek pojawia się Andrzejek wędrujący
codziennie do szkoły. Często na
drodze, wówczas polnej i nierzadko błotnistej pojawiała się
mieszkanka Śniadki Drugiej,
kobieta starsza i samotna, która
wychodziła, aby Go zobaczyć
i zdanie z nim zamienić. A on
kiedyś wyraził najskromniejsze
z życzeń, że chciałby jej podarować choć jeden cukierek. Kilka
lat później odwdzięczył się niosąc na swoich barkach jej ciało
na wieczny spoczynek.
Ludzie starsi chyba wyczuwali w Andrzejku dobre serce i to,
że mimo młodego wieku widział
więcej niż rówieśnicy. Czy już
wtedy rozmyślał o drodze do kapłaństwa? W którym momencie
poczuł, że słowa Jezusa: „chodź
za mną” odnoszą się do Niego?
W liceum chodził do klasy,

w której było aż 23 chłopców,
a tylko kilka dziewcząt.
Dziś koledzy wspominają, że
był z nich najgrzeczniejszy. Nie
zawierał łatwo przyjaźni. Trochę
dystansował się od klasy. Podkreślają Jego skromność i nieśmiałość. Był uczniem pilnym,
koleżeńskim i emocjonalnie wyciszonym. Umiał jednak bronić
własnego zdania. Emanował jakąś cechą, którą trudno nazwać,
ale budził respekt. Rówieśnicy lubili Go. Cenili w Nim upór,
opanowanie i konsekwencję
w czasie lat nauki. Ci co dzielili
z przyszłym duchownym ławkę
szkolną twierdzą, że o Andrzejku
można mówić tylko pozytywnie.
Pytani czy kiedykolwiek wspominał o wyborze drogi kapłańskiej
nie przypominają sobie, by o tym
mówił. Raczej kręcił się wokół
chłopców planujących iść do
szkoły pożarnictwa.
Jednak po liceum wybrał się
do seminarium duchownego. Kolega kursowy wyraża się o księdzu Andrzeju w samych pozytywnych słowach. Jako kleryk był
obowiązkowy, bogaty duchowo
i bardzo zdolny.
Mszę prymicyjną odprawił
w czerwcu 1980 r. W swojej rodzinnej parafii, w pięknym kościółku w Tarczku. Była przy nim
rodzina, przyjaciele i mieszkańcy
Śniadki. Wszyscy przejęci tym,

że mamy księdza, który wyrósł
wśród nas, chodził po ścieżynach i dróżkach śniadeckich. Był
NASZ i był KSIĘDZEM.
Łatwo sobie wyobrazić jaką
radością napełniały się serca
rodziców i rodzeństwa, kiedy Andrzejek stanął przy ołtarzu.
A potem rozpoczęła się służba Bogu i ludziom. Jaki był ten
nasz ksiądz w pierwszych latach
kapłaństwa?
Na pewno wciąż rozwijał się
duchowo, cieszył z pełnienia
obowiązków
duszpasterskich
i głosił coraz piękniejsze kazania. Czasem odwiedzał swój
rodzinny dom. Wtedy odprawiał
Mszę św. w naszym kościele. Witał nas ciepłymi słowami,
chwytał za serce przenikliwością myśli przekazywanych na
kanwie Pisma Świętego. W drodze do domów komentowano
Jego słowa. I chyba wszyscy
w skrytości ducha cieszyli się,
że Andrzejek tak mądrze mówi.
W bezpośrednim kontakcie trudno było oprzeć się wrażeniu, że
w Jego przenikliwych oczach
był smutek. A może powaga?.
Jeden z kolegów wspomina, że
ksiądz Andrzej udzielał mu ślubu. Ówczesna młoda para była
pod wrażeniem skierowanych do
nich słów. Wspominają tę chwilę
z rozrzewnieniem.
Jako wikariusza pamiętają

księdzu Wilczyńskim
Go wierni z Wolbromia, z parafii
św. Wojciecha w Kielcach i Sędziszowa. Od czerwca 1984 r.
został wikariuszem we Włoszczowie.
To miejsce i tamten czas wyznaczyły tragiczne losy naszego
rodaka. Wspólnie z księdzem
Markiem Łabudą zostali katechetami w Zespole Szkół Zawodowych. Nie ograniczali się tylko
do zajęć w salkach katechetycznych, ale organizowali młodzież
w zespół grający i śpiewający na
Mszach św., a tym samym integrowali młodzież, ich rodziców
i chętnych do zajęć w zespole.
Młodzi ludzie zaufali księżom
i powierzyli sprawę bardzo ważną, dotyczącą usuniętych krzyży
z klas. Jesienią 1984 r., samorząd szkolny postanowił konsekwentnie walczyć o ponowne
zawieszenie krzyży. Pierwszego
grudnia 1984 r., zdeterminowani
ciągłą odmową uczniowie postanowili nie opuszczać szkoły.
Razem z nimi pozostali księża
prefekci – Andrzej Wilczyński
i Marek Łabuda. Szesnastego
grudnia po przybyciu do budynku ZSZ bpa Mariana Jaworskiego i odczytaniu „Słowa biskupów
kieleckich” zakończono strajk.
Krzyże
zostały
zawieszone
w centralnych punktach korytarzy. To nie był koniec kłopotów
na linii władza – kościół. Rozpoczęły się represje. Księży opiekujących się młodzieżą podczas
strajku ukarano pozbawieniem
wolności.
Po rewizji wyroku wykonanie
kary bezwzględnego więzienia
zawieszono na trzy lata, nałożono też dotkliwe kary pieniężne.
Należy podkreślić ogromne
cierpienie, które spadło na matkę i rodzeństwo księdza Andrzeja. Społeczeństwo Śniadki było
także poruszone i oburzone. Te
wydarzenia i ich skutki rodzą do
dzisiaj wiele pytań.
Po wyczerpujących przeżyciach ksiądz Andrzej został wysłany do dalekiego Zairu. O tym
czasie bardzo niewiele mówił.
Wiadomo, że było tam bardzo
ciężko. Od śmierci uratowała
Go Opatrzność rękami francuskich żołnierzy. Takim sposobem los sprawił, że ostatnie
lata spędził we Francji. Krewni
i koledzy wspominają, że cieszył
się z duszpasterstwa w dalekim
kraju. Pozostawił po sobie pięk-

ne świadectwo, o czym świadczą słowa listu skierowanego do
księży i parafian przez przedstawicieli kościoła z Laguenne. Czytamy: „Ojciec Andrzej był człowiekiem szczerym i pokornym...
emanował naturalną dobrocią...
nosił w sobie głęboką wiarę...”.
Wiele osób pytanych o spotkania z księdzem Andrzejem,
kiedy przyjeżdżał na krótkie urlopy z Francji, opowiadają, że dziwiła ich ogromna zmiana w jego
zachowaniu. Stał się otwarty, radosny, skory do rozmów. Zapraszał do swojej francuskiej parafii.
Niektórzy wybierali się w odwiedziny, jednak nie zdążyli. Tylko
jedna z koleżanek będąc we
Francji odwiedziła Go i przywiozła stamtąd wspomnienie o serdeczności przyjęcia.
W czasie zjazdu koleżeńskiego w LO w Bodzentynie z niespotykaną dotychczas śmiałością wtrącał się do rozmów,
szukał kontaktu z bliskimi Mu
ludźmi. Tak samo zachowywał
się na zjeździe wychowanków
SP w Śniadce. Starał się rozmawiać ze wszystkimi nauczycielami, wspominał lata tu spędzone.
Z tych spotkań pozostał taki radosny w pamięci wielu z nas.
Nagle 17 grudnia, 2000 r.
Śniadką wstrząsnęła tragiczna
wieść – ksiądz Andrzej Wilczyński nie żyje. Jak trudno było w to
uwierzyć! Miał dopiero 45 lat.
Przybył do rodzinnych stron,
aby tu spocząć na zawsze. Jego
pogrzeb odbył się w przededniu
wigilii i nie było osoby, która nie
zapłakała podczas ostatniego
pożegnania.
Pochowano
Andrzejka
w tarczkowskiej ziemi. Straciliśmy NASZEGO KSIĘDZA.
Ilekroć idziemy główną aleją
cmentarza, przechodzimy obok
płyty nagrobnej i czytamy:
„Po tym poznaliśmy miłość,
że On oddał za nas życie swoje”
Jakże często chwila refleksji po
przeczytaniu epitafium rodzi pytanie: Czy tak musiało być?
Trudno uwierzyć, że człowiek
o Jego posturze mógł uczynić
tyle ważnych i dobrych rzeczy,
znieść tyle cierpienia.
Żył wśród nas i z nas pochodził,
„... a myśmy Go nie poznali...”.
Nie zapomnijmy o Nim. Zasłużył na pamięć i cześć.
/Mieszkanki Śniadki/
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Odnowiony krzyż
na Łysicy – ziemi
Świętego Krzyża

Zdjęcie: e-bodzentyn
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W dniu 12 listopada,
2016 roku, w 1050.
rocznicę przyjęcia chrztu
przez Mieszka I, stary
zniszczony krzyż został
odnowiony.
„Nieśmiertelnemu Królowi
Wieków Jezusowi Chrystusowi głosi cześć i chwałę Puszcza Jodłowa”.
Od lat 30. XX wieku na Łysicy, najwyższym szczycie Gór
Świętokrzyskich, stoi krzyż,
przypominający o historii tej ziemi i o Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego przechowywanych
w najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu.
W dniu 12 listopada, 2016
roku, w 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I,
stary zniszczony krzyż został
odnowiony.
Inicjatorami
wydarzenia
w uzgodnieniu ze
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
byli: ks. proboszcz w Świętej
Katarzynie Jarosław Majka
wraz z parafianami, Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Stowarzyszenie
Przyjaciół Świętej Katarzyny
i Doliny Wilkowskiej, Grupa
A.A. „Lubrzanka” z Mąchocic
Scholasterii.
Uroczystości
rozpoczęły
się Mszą Świętą w kościele
w Świętej Katarzynie, podczas
której został poświęcony krzyż.
Następnie zgromadzeni ponieśli drewniany modrzewiowy

krzyż na Łysicę.
Ten wielki znak naszej wiary
dźwigali inicjatorzy przedsięwzięcia, strażacy z Bodzentyna, Wzdołu Rządowego, Psar,
członkowie grup trzeźwościowych z diecezji kieleckiej,
członkowie
Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Górno na
czele z prezesem Grzegorzem
Skibą, Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato, członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza
Ojczyzna, osoby przybyłe na
ten ważny akt i turyści, pokazujący przywiązanie do religii katolickiej i ziemi świętokrzyskiej.
Po wniesieniu krzyża na szczyt
został on zamocowany w pierwotnym miejscu.
W trakcie jego wnoszenia po
pnącej się w górę kamienistej
ścieżce, w scenerii ośnieżonych jodeł, zatrzymywano się
i modlono przy symbolicznych
stacjach drogi krzyżowej męki
Jezusa Chrystusa, prowadzonego na śmierć.
Postawienie odnowionego
krzyża na Łysicy stanowi ważne wydarzenie sakralizujące
przestrzeń Gór Świętokrzyskich i Państwa Polskiego. Pamiętajmy o słowach Papieża
Św. Jana Pawła II: Krzyż jest
wpisany w życie człowieka (…)
Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia,
jeżeli pójdziesz za Chrystusem
aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!
/Urszula Oettingen/

PÓŁMETEK KADENCJI
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Podsumowanie dwóch lat kadencji
Burmistrza Dariusza Skiby

„Głos z Bodzentyna”: Jak ocenia Pan ostatnie dwa
lata?
Dariusz Skiba, Burmistrz
MiG Bodzentyn: - Dokładnie
1 grudnia 2014r. w obecności
radnych i mieszkańców obecnych na sali konferencyjnej
urzędu gminy złożyłem ślubowanie związane z rozpoczęciem kadencji na stanowisku
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. Po dwudziestu latach
kierowania naszą gminą przez
poprzednika przyszedł czas na
wprowadzenie zmian dotyczących lepszego funkcjonowania
i zarządzania naszego samorządu. Te dwa lata oceniam
jako czas ogromnej pracy, planów, wyzwań oraz przygotowań do składania wniosków do
nowej perspektywy finansowej
ze środków unijnych.
GzB: - Co było dla Pana zaskoczeniem, czymś dziwnym
zaraz po objęciu stanowiska
Burmistrza?
- Dla mnie ogromnym zaskoczeniem było utworzenie
w urzędzie gminy międzyzakładowych związków zawodowych skupiających członków
z m.in. pracowników naszego
urzędu, placówek służby zdro-

wia, oświaty oraz Starostwa
Powiatowego w Kielcach. Według mojej wiedzy w tamtym
okresie byliśmy jedyną gminą
miejsko-wiejską lub wiejską
w Polsce, w której założone
zostały tego typu organizacje.
Nie dziwi mnie również fakt
ograniczonego zaufania większości pracowników urzędu do
mojej osoby. Niektóre z moich
działań związane były z reor-

szczeblu samorządu się ona
znajduje. Bardzo dziwi mnie
fakt uporczywych, notorycznych interpelacji, skarg, doniesień i innych form kontrolnych
czynionych przez osoby, które
w latach ubiegłych miały duży
wpływ na działalność naszej
gminy, a teraz szukają we mnie
intruza, który chce wykorzystać
stanowisko do swoich prywatnych celów. Ciągłe tłumacze-

ganizacją urzędu. Zostały połączone trzy referaty w jeden.
Zamiast trzech kierowników
został jeden. Kilka osób niestety musiało pogodzić się z utratą
swoich stanowisk, co wiązało się z procesami sądowymi
w sądzie pracy. Z 69 etatów
zostały obecnie 62 etaty.
Osobiście jestem zwolennikiem, patrzenia władzy na
ręce, bez względu na jakim

nie się związkom zawodowym
oraz kilku niezadowolonym
radnym sprawia, że w związku
z tym trzeba zlecać dodatkowe czynności prawnikom oraz
niektórym pracownikom. Jest
to kosztowne i w dużej części
obciąża budżet gminy. Ogrom
zaniedbań pewnych osób pracujących w urzędzie przez
ostatnie lata funkcjonowania
samorządu doprowadził do

Fot. archiwum gminy

Dokładnie 1 grudnia
minęły dwa lata
od zaprzysiężenia
Dariusza Skiby na
Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn.
W rozmowie z „Głosem
z Bodzentyna”,
gospodarz
podsumowuje ten
czas, wskazuje co
udało się zrobić,
które z podjętych
przez siebie działań
najważniejsze.

konieczności przeprowadzenia
szczegółowych kontroli pracy urzędników i wyciągnięcia
wniosków na przyszłość tak
aby pozbyć się podejmowania
pochopnych,
nieprzemyślanych decyzji. Takim przykładem
może być budowa wodociągów
bez pozwolenia na budowę,
dróg na gruntach nie należących do gminy, boisk bez odpowiednich dokumentów, kanalizacji, która przez wiele lat
była obiektem przedstawiania
nieprawdziwych informacji ze
strony urzędu. W 18 miejscowościach wykonano dokumentację projektową na przyłącza,
która na dzień dzisiejszy jest
nieaktualna. Zbierano od zwykłych ludzi (poprzez społeczne
komitety) pieniądze, obiecując
im rychłe inwestycje. Należy
jeszcze wspomnieć o wydatkowanych kilkuset tysiącach
złotych z budżetu gminy na
projekty sieci kanalizacyjnych.
Pierwszy okres mojej pracy
wiązał się właśnie z zapoznaniem struktury urzędu oraz
w jak największym stopniu weryfikacją zaległych działań oraz
przygotowaniem do nowych
celów.
GzB: - Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom Gminy Bodzentyn podsumowując dotychczasową pracę?
- Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować mieszkańcom za to, że
obdarzyli mnie tak ogromnym
zaufaniem i odważyli się oddać
głos na mnie podczas wyborów samorządowych w 2014r.
Większość z mieszkańców wie,
że ostatnie 20 lat było zdominowane przez określoną grupę ludzi, która miała ogromny wpływ
na „samopoczucie” naszego
społeczeństwa. W przeciwień-
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stwie do moich poprzedników
nie zatrudniam swoich najbliższych krewnych. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że
nie jestem tu po to aby zostać
karierowiczem. Moim celem
jest pracować dla dobra naszej
gminy oraz godnie służyć naszym mieszkańcom.
Zdaję sobie sprawę, że wybierając mnie na Burmistrza,
mieszkańcy oczekują pozytywnych zmian. Proces naprawczy
działalności samorządu, który
wdrażam z moimi współpracownikami trwa i będę robił
wszystko aby na koniec kadencji przedstawić nasze sukcesy,
które w wymierny sposób przełożą się na kondycję naszej
gminy.
GzB: - Czy 2016 rok może
Pan zaliczyć do udanych?
- Mijający rok był dla mnie
sporym wyzwaniem, a to z racji
wydarzeń jakie się działy wokół mojej osoby. Warto przypomnieć, że mój poprzednik
ciągle nie umie pogodzić się
z werdyktem wyborców i do
tej pory napisał szereg skarg
na moją osobę m.in. do Wojewody, Urzędu Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komisarza
Wyborczego. We wszystkich
tych
instytucjach musiałem
się tłumaczyć. Najciekawsza
była sytuacja z Komisarzem
Wyborczym, który w sierpniu
wygasił mi mandat wraz z innymi pięcioma włodarzami gmin
naszego województwa. Z tym
werdyktem nie zgadza się Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Moja sprawa w dalszym ciągu
jest rozpatrywana w Warszawie tak samo jak sprawy pozostałych
samorządowców.
Cały czas trwa kontrola moich oświadczeń majątkowych
w Urzędzie Kontroli Skarbowej.
Poza tym incydentem sądzę,
że wszystko idzie zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Przede wszystkim zostało złożonych wiele
projektów o dofinansowanie ze
środków UE oraz przygotowanych wiele różnych dokumentów i materiałów niezbędnych
do kolejnych naborów i konkursów.
Sądzę, że rok 2016r. mimo
wielu trudnych chwil można
uznać za udany. Wszelkie nasze działania i moje decyzje
z pewnością zaowocują w kolejnych latach. Będziemy państwa na bieżąco o naszych po-

czynaniach informować.
GzB: - Niedawno minęły
dwa lata od objęcia przez
Pana funkcji Burmistrza.
Które z punktów Pana programu udało się w tym okresie zrealizować?
- Na pewno jeśli chodzi
o moje przedwyborcze zapowiedzi to sądzę, że mój kontakt ze społeczeństwem jest
na odpowiednim poziomie.
Dla mnie poniedziałek godz.
8.00. -16.30. w kalendarzu
jest dniem pracy w urzędzie
zdominowany przyjmowaniem
interesantów. W ciągu dwóch
lat z powodu wyjazdów służbowych bądź urlopu byłem nieobecny w ten dzień może kilka
razy. Z powagą podchodzę do
kontaktu z klientami naszego
urzędu. Przy współpracy z rad-

dzentynie oraz Stomatologiem
we Wzdole.
- Wprowadzono strategię
modernizacji dróg gminnych
(nowe drogi asfaltowe w Śniadce Parcelach, Wilkowie, Psarach, Śniadce Drugiej – Trzeciej). W roku przyszłym kolejne
inwestycje drogowe.
- Realizowano w jak największym stopniu fundusze
sołeckie oraz wydzielono budżet obywatelski dla miasta
Bodzentyn.
- Realizowano współpracę
inwestycyjno - drogową z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym.
- W zdecydowany sposób
poprawiono działalność placu
targowego oraz przeniesiono
małą targowicę w pobliże kościoła w Bodzentynie.

Nowa droga w Wilkowie
nymi posiedzenia rady miejskiej co jakiś czas prowadzone
są na wyjeździe tj. w szkołach
i świetlicach wiejskich. Wiosną
i jesienią, zgodnie z obietnicą,
dwukrotnie oficjalnie w ciągu
roku odwiedzam każde z 23
sołectw oraz miasto Bodzentyn.
Ponadto:
- W celu poprawy funkcjonowania naszego urzędu uruchomiono anonimowe ankiety,
w których mieszkańcy i nie
tylko, mogą zamieścić swoje
uwagi, podpowiedzi co do pracy urzędników.
- Złożono kilka poważnych
wniosków o dofinansowanie
ze źródeł zewnętrznych – kilka
z nich już jest realizowane.
- Zatrudniono dwóch pediatrów do Ośrodków Zdrowia oraz prywatnie podpisano
umowę z kardiologiem w Bo-

- Mimo krążącej wokół opinii
o złej współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym,
udało się wykonać zaległy
remont odcinka drogi wojewódzkiej ze Św. Katarzyny do
Podgórza oraz podpisano porozumienie, na budowę ścieżki
rowerowej biegnącej przez teren Parku.
- Uruchomiono gminny program usuwania azbestu, od
dwóch lat gmina odbiera od
mieszkańców eternit, posiłkując się w 85% środkami pozyskanymi z WFOŚ. Mieszkańcy
nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.
- Z uwagi na brak legalizacji
przystanków w naszej gminie,
na mój wniosek rada miejska
w ciągu dwóch lat podjęła ponad 47 uchwał w sprawie wyznaczenia blisko 84 miejsc
przystankowych dla komuni-

kacji publicznej. Przystanki te
były wcześniej zamontowane
bez zachowania odpowiednich
procedur prawnych.
- Zmniejszono wydatki na
odławianie bezdomnych zwierząt. W roku 2014r gmina poniosła koszty ponad 200 tys. zł.
W roku 2015 już ok. 100 tys.,
a w 2016r. planujemy zmieścić
się w kwocie 90 tys. zł.
- Podjęto decyzje o dowozie
wszystkich dzieci z gminy do
naszych placówek oświatowych. Przypomnę, że w przeszłości nie wszystkie dzieci były
dowożone do szkół. W przeciągu dwóch lat na dowóz uczniów
Gmina wydatkowała już ponad
471 178,00 zł.
GzB: - Co dobrego udało się zrobić w ciągu tych
dwóch lat?
- Katalog inwestycji jest naprawdę spory. Obawiam się, że
wszystkich nie jestem w stanie
wymienić.
Bardzo
ważnymi
inwestycjami są małe inwestycje
z funduszu sołeckiego, które
dla mieszkańców poszczególnych sołectw mają olbrzymie
znaczenie. W 2015 r. na realizację funduszu sołeckiego wydano: 339 571,19 zł, a w roku
2016 będzie to podobna kwota.
Należy pamiętać, że faktury za
realizację zadań z funduszu
sołeckiego wciąż wpływają do
Urzędu.
W ciągu dwóch ostatnich lat,
dla poszczególnych sołectw
udało się zrealizować następujące zadania:
Podgórze - przygotowano
dokumentację projektową na
oświetlenie uliczne. W planach
zakup gruntu pod potrzeby
społeczności lokalnej Podgórza.
Wilków - zagospodarowano
teren wokół Ośrodka Zdrowia
w Św. Katarzynie oraz teren
wokół świetlicy wiejskiej w Wilkowie. Zakupiono buty dla Zespołu Pieśni i Tańca Wilkowianie.
Psary Podłazy - zakupiono
bilety miesięczne na dowóz
dzieci do szkoły, zakupiono
i zamontowano parapety do SP
w Psarach Starej Wsi. Zagospodarowano i wyremontowano w części budynek położony
na działce 522/2.
Psary Stara Wieś - zakupiono budynek na działce nr
156/2, zakupiono i zamontowano parapety do szkoły oraz
zakupiono materiał na altankę.
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Otwarcie przepustu w Leśnej
Zamówiono dodatkowe elementy placu zabaw przy szkole
podstawowej w Psarach Starej Wsi. Ponadto ze środków
budżetu gminy doposażono
samochód strażacki, wykonano instalację grzewczą oraz
zakupiono materiały, z których
wykonano elewację na budynku OSP.
Wzdół Parcele - wyremontowano drogi w kierunku Skorucina oraz przepust na drodze
gminnej. Wykonano ogrodzenie w Samorządowym Przedszkolu we Wzdole Rządowym
i wyremontowano „Klub Rolnika”.
Dąbrowa Dolna – zagospodarowano plac na działkach
nr 290/2 i 290/3 (wyrównano
teren oraz wykonano ogrodzenie). Zagospodarowano plac
na tych działkach z przeznaczeniem na boisko poprzez
wyrównanie terenu oraz wykonano ogrodzenie.
Święta Katarzyna - wyremontowano Ośrodek Zdrowia,
wymieniono bramę wjazdową przy Szkole Podstawowej
w Świętej Katarzynie. Wykonano regulację geodezyjną dróg

gminnych sołectwa Święta Katarzyna.
Leśna - doposażono plac
zabaw przy Szkole Podstawowej w Leśnej, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej
oświetlenia ulicznego wraz
z jego częściowym wykonaniem z miejscowości Leśna
Stara Wieś do Kamiennej Góry.
Siekierno - wymieniono okno
i wyposażono świetlicę. Zakupiono urządzenia zabawowe
na plac zabaw przy świetlicy
wiejskiej.
Psary Kąty i Podlesie Pokryto koszty dojazdu dzieci
z klas 1-6 do Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi. Dofinansowano montaż parapetów,
wyremontowano drogę gminną
Psary-Kąty – Psary-Podlesie.
Celiny – Zakupiono działkę
rolną.
Podmielowiec – Zmodernizowano oświetlenie w miejscowościach
Podmielowiec
i Nowa Wieś, wykonano projekt oświetlenia ulicznego wraz
z przyłączami w miejscowości
Kamionka i Skorucin. Zmodernizowano oświetlenie uliczne
w Sołectwie Podmielowiec.

Wola Szczygiełkowa - zakupiono tablicę interaktywną
i komputery. Wykonano częściowy remont szkoły. Zakupiono zastawę stołową, przenośne
stoliki z krzesełkami oraz namiot. Trwają prace przygotowawcze do remontu budynku
na świetlicę wiejską.
Sieradowice - wyposażono
świetlicę wiejską, wyremontowano garaż OSP Sieradowice,
wykonano instalację grzewczą
w remizie OSP i świetlicy wiejskiej w Sieradowicach, zamówiono elementy wyposażenia
placu zabaw przy remizie OSP
i świetlicy wiejskiej w Sieradowicach.
Hucisko
wykonano
w części oświetlenie uliczne, wyremontowano budynek
w miejscowości Psary-Podłazy
z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską.
Śniadka - wybudowano
plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Śniadce Drugiej,
zakupiono i zamontowano zewnętrzną siłownię.
Wzdół Kolonia – wymieniono pokrycie dachowe oraz wyremontowano łazienkę w świetlicy wiejskiej. Wybudowano
parking przy Ośrodku Zdrowia
we Wzdole.
Wzdół Rządowy - wyremontowano drogi gminne we
Wzdole Rządowym, wybudowano parking przy Ośrodku
Zdrowia we Wzdole, a także
zamówiono elementy placu
zabaw przy Przedszkolu we
Wzdole.
Ściegnia - wykonano mostek na drogach nr 292/1,
293/2 oraz na drodze dojazdowej do 3 posesji, położono
płyty betonowe oraz wyrównano drogę dojazdową do pól pomiędzy posesjami. Wykonano
ogrodzenia wokół przedszkola

Ogrodzenie Przedszkola we Wzdole

Stara Wieś.
Orzechówka - wykonano
oświetlenie dla części sołectwa
i trwają dalsze prace projektowe.
Kamieniec - przeprowadzono remont odcinka drogi gminnej w obrębie sołectwa.
Wiącka - ocieplono budynek, wykonano elewację i wymieniono pokrycie dachowe.
Wybudowano parking przy
Ośrodku Zdrowia we Wzdole.
Dąbrowa Górna - wykonano
plac zabaw dla dzieci, zamontowano siatkę ogrodzeniową
przy boisku oraz piłko-chwyty.
Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw.
Kolejnymi inwestycjami są
drogi lokalne i tu projekty takie
jak:
- „Przebudowa drogi gminnej
nr 311026T Psary Kąty - Podlesie i drogi gminnej Wiącka
- Wzdół Rządowy, gmina Bodzentyn”, przyznana kwota dofinansowania 209.835,00 zł co
stanowi 63,63% wartości całkowitej wynoszącej 329.775,49
zł (w 2016r. przebudowano
drogę Psary Katy-Podlesie).
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół-Parcele,
Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków
nr 311021T i 311022T, gmina
Bodzentyn”, przyznana kwota
dofinansowania 218.862,00 zł,
wartość ogółem 343.960,46 zł
(w 2016r. przebudowano drogi
w Wilkowie).
- „Przebudowa drogi gminnej nr 311011T Śniadka Druga - Śniadka Trzecia, gmina
Bodzentyn”, przyznana kwota
dofinansowania 62.741,00 zł,
wartość ogółem 98.603,93 zł
(zrealizowano w 2016r.).
- „Przebudowa drogi w msc.
Wzdół - Kolonia (przysiółek
Kopciowiec), gmina Bodzentyn”, przyznana kwota dofinansowania 47.531,00 zł, wartość
ogółem 74.700,36 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul.
Błotna i Podgórska), Śniadka
Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T,
Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska - Grabowa nr 311015T
i Święta Katarzyna (ul. Spacerowa i Świętokrzyska)”, przyznana kwota dofinansowania
795.611,00 zł, wartość ogółem
1.250.372,49 zł.
Łączna wartość tych inwestycji wynosi: 2 097 412,73 zł
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zaś dofinansowanie ze środków UE wynosi: 1 334 580,00
złotych.
Następne projekty i inwestycje to:
„Program
Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata
2016-2023”. Przyznana dotacja w wysokości 32.922,00
zł pochodzi ze środków Unii
Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020. Całkowita wartość
projektu to 36.580,00 zł (dofinansowanie 90%).
- Ścieżka rowerowo-piesza
w ramach projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie
obszaru Natura 2000 Łysogóry
poprzez budowę ścieżki pieszo
-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. (Św. Katarzyna – Podgórze teren ŚPN)
Wnioskowane dofinansowanie

WŚ Działania 4.4 „Zachowanie
dziedzictwa naturalnego i kulturowego” jest wniosek Gminy
Bodzentyn pt. „Rewaloryzacja
wzgórza zamkowego w Bodzentynie z pozostałościami
Zamku Biskupów Krakowskich
wraz z przystosowaniem dla
zwiedzających”. Wartość projektu to 2.704.764,00 zł w tym
wnioskowane dofinansowanie
2.163.811,20 zł.
- Gmina realizuje projekt złożony przez Fundację Centrum
Europy Lokalnej, gdzie Gmina Bodzentyn występuje jako
partner. Projekt realizowany
jest w ramach RPOWŚ 20142020 Działania „Zwiększenie
dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej oraz
kształcenia
podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”. Projekt pn. „Klucz
do lepszej edukacji – wsparcie

Ogrodzenie boiska w Celinach
2.654.708,95 zł stanowi 85%
kosztów kwalifikowanych wynoszących 3.123.187,00 zł.
- Adaptację budynku OSP
na potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki,
którego szacunkowa wartość
to 1.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.200.000,00 zł.
- Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Św.
Katarzynie. Wartość projektu to 6.173.299,05 zł w tym
wnioskowane dofinansowanie
4.015.153,86 zł (tj. 80% kosztów kwalifikowanych netto).
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”, którego całkowity koszt wyniósł 29 450,00
zł z czego dofinansowanie
z WFOŚiGW w Kielcach wyniosło 26 505,00 zł.
Projekty oświatowe i kulturalne:
- Na liście rezerwowej RPO-

szkół podstawowych w Gminie
Bodzentyn”, którego całkowita
wartość to 630.823,75 zł, w tym
dofinansowanie 567.148,75 zł
jest realizowany w szkołach
podstawowych w Bodzentynie,
Woli Szczygiełkowej, Psarach
i Wzdole Rządowym.
- Drugi projekt pn. „Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją” jest realizowany
w gimnazjum w Bodzentynie.
Jego wartość to 480.885,30 zł
w tym wnioskowane dofinansowanie 432.785,30 zł. 10%
wkład własny w w/w projektach
to wkład niepieniężny.
- Kolejny projekt, którego
Gmina Bodzentyn jest partnerem, zaś wnioskodawcą
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, złożony został do
Poddziałania 9.2.1 „Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ i dotyczy

Nowa droga w miejscowości Psary Kąty – Podlesie
„Utworzenia i rozwoju sieci
świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”. Świetlice mają powstać w szkołach
podstawowych w Bodzentynie,
Św. Katarzynie, Leśnej i Wzdole Rządowym. Całkowita wartość projektu to 999.550,00 zł,
w tym wnioskowane dofinansowanie 922.750,00 zł.
Inwestycje w służbie zdrowia
to zakupy sprzętu i wyposażenia oraz remonty.
Złożony
został
również
projekt pn. „Poprawa jakości
świadczonych usług poprzez
ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia
w Gminie Bodzentyn”, którego celem jest poprawa jakości
świadczonych usług poprzez
przebudowę infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia
w Gminie Bodzentyn (w Bodzentynie, Świętej Katarzynie,
oraz Wzdole Rządowym), co
pozwoli na rozszerzenie i podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych. Wartość ogółem: 753 369,83 zł,
kwota dofinansowania ze środ-

ków UE: 624 732,87 zł.
Są również inne, ważne projekty m.in: „Przebudowa drogi
gminnej nr 311018T w msc.
Stara Wieś polegająca na budowie chodnika” zgłoszona
do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
Całkowita wartość zadania
451.113,57 zł, wnioskowane
dofinansowanie 225.556,00 zł.
GzB: - Które z Pana dokonań w tym czasie uważa Pan
za najważniejsze?
- Z pewnością ilość złożonych wniosków o dofinansowanie robi wrażenie. Wartość inwestycji wynosi 19 034 941,19
zł, wartość dofinansowania
14 246 984 zł. Większość tych
wniosków zostało złożonych
w 2016 r., a to dopiero początek naszej przygody ze środkami unijnymi. Rok 2015 był
okresem intensywnych przygotowań do aplikacji tychże wniosków.
Jeśli chodzi o działania,
z ostatniego okresu to chyba
jestem zadowolony z pozyskanych środków na remonty dróg.

Parking przy Ośrodku Zdrowia we Wzdole
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Wymienione pokrycie dachowe
na świetlicy w Psarach Podłazach
Z perspektywy czasu żałuję,
że nie wpisaliśmy do projektu
więcej odcinków dróg niż tych
16 zgłoszonych. Pewne osoby
namawiały mnie abym zrezygnował z takiej ilości rekomendowanych o dofinansowanie
dróg z uwagi na zbyt małą ilość
środków finansowych zabezpieczonych w naborze. Jednak
wszystkie nasze propozycje
zostały zakwalifikowane.
Realizacja funduszy sołeckich za rok 2015 i 2016 była
moim sztandarowym założeniem. W latach ubiegłych
fundusz sołecki był wirtualny,
a mieszkańcy byli zwodzeni
obietnicami, które nie zostały
wykonane.
Cieszy mnie również współpraca z Dyrekcją Zakładu Opieki Zdrowotnej. Po raz pierwszy
od kilku lat SZPOZ nie wykazuje strat mimo zatrudnienia
lekarzy oraz dość sporych wydatków na inwestycje.
Wdrożenie Programu Usuwania Azbestu jest dla mnie też
satysfakcjonujące, ponieważ
byliśmy jedną z nielicznych
gmin w województwie, która

była daleko w tyle w tej dziedzinie, co wykazała w swoim
protokole kontrola NIK, wiosną
2015 r. Gmina na ten cel uzyskała dotychczas dofinansowanie w kwocie 72.637,27 zł przy
całkowitej wartości zadania
94.445,45 zł. Kwota ta została
wykorzystana na zdjęcie, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest w 134 gospodarstwach.
Ścisła współpraca z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Bodzentynie, Jednostkami Straży
Pożarnej oraz Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki, a także ze stowarzyszeniami działającymi na terenie
gminy wydaje się być na dość
wysokim poziomie. Wszystkie
organizacje traktuję w sposób
jednakowy.
GzB: - Których punktów
Pana programu przez te dwa
lata nie udało się wprowadzić w życie i kiedy zamierza
je Pan zrealizować?
- Na pewno jednym z takich trudnych założeń mojego
programu jest pomoc osobom
bezrobotnym. Urząd gminy nie

Siłownia zewnętrzna w Śniadce Drugiej

jest instytucją, która przyjmuje
do pracy nieograniczoną liczbę osób. Zdając sobie z tego
sprawę, staram się pomagać
potrzebującym mieszkańcom
w sposób jak najmniej kosztowny dla budżetu naszej gminy, posiłkując się środkami
zewnętrznymi: głównie z Powiatowego Urzędu Pracy, mam
na myśli staże, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, prace interwencyjne.
Z uwagi na przedłużający
się czas ogłaszania naboru
wniosków do programów unijnych nie zostało zrealizowane
jeszcze szereg inwestycji. Proces przygotowawczy każdego
z projektów jest czasochłonny
oraz wymaga bardzo szczegółowych analiz i wsparcia zewnętrznych firm. Sądzę, że rok
2017 będzie w naszej gminie

Czy w tej kadencji możliwa
jest realizacja śmiałych dużych inwestycji?
- Po objęciu stanowiska
Burmistrza zastałem zadłużenie w kwocie blisko 18 mln zł
oraz około 0,5 mln zobowiązań
wymagalnych. Obecnie zadłużenie spadło do kwoty około
15,5, mln zł. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja finansowa naszej
gminy nie jest wesoła. Aby myśleć o realizacji inwestycji na
terenie naszej gminy podjąłem
zdecydowaną decyzję o konsolidacji zadłużenia i wydłużenia
czasu spłat kredytu, który był
w kilku bankach. W ten sposób
zostało uwolnione około 2 mln
zł na bieżące potrzeby naszych
mieszkańców. Środki te muszą
pozwolić nam na wkłady własne do planowanych projektów
oraz do zabezpieczenia utrzy-

Nowe pokrycie dachowe oraz
elewacja na domu wiejskim w miejscowości Wiącka
rokiem budowy.
Taką dużą inwestycją, na
którą czekają nasi mieszkańcy
jest przebudowa drogi wojewódzkiej z Podgórza do Bodzentyna (budowa ronda) oraz
do Dąbrowy Górnej. Pojawiła
się informacja publiczna, że
spośród 12 dużych inwestycji w naszym województwie ta
właśnie droga będzie niebawem przebudowywana. Zgodnie z informacjami od dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Kielcach
p. Damiana Urbanowskiego,
przetarg na realizację tego
przedsięwzięcia zostanie ogłoszony do końca kwietnia 2017
r. Nasza gmina zgodnie z porozumieniem wykonała wszelką
dokumentację projektową, środowiskową wydatkując na ten
cel ponad 230 tys. zł.
GzB: - Jak Pan ocenia sytuację finansową Gminy?

mania oświaty.
Do takich śmiałych inwestycji na pewno trzeba zaliczyć
gospodarkę wodno-ściekową.
Obecnie przygotowywany jest
wniosek, który zostanie złożony do 28 lutego 2017r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie oraz budowę
około 80 km sieci kanalizacyjnej w 17 miejscowościach
w naszej gminie, które kwalifikują się do kryteriów zawartych w programie (Dąbrowa
Górna, Dąbrowa Dolna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga,
Śniadka Trzecia, Sieradowice
Pierwsze, Sieradowice Drugie,
Leśna Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka,
Stara Wieś, Wzdół Rządowy,
Hucisko, Psary Podłazy), wraz
z budową trzech studni rezerwowych tj. Wzdół oraz Bodzentyn: ul. Suchedniowska

BODZENTYN DWA LATA PO WYBORACH
ROK VIII NR 11-12 (52-53)
15
głos z Bodzentyna 2014-2016

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
i ul. Opatowska. Z pełną odpowiedzialnością oświadczam,
że z własnych środków gminy
tego nie można by było zrealizować, dlatego cały ciężar
inwestycji i finansowania przejmie nowo powstałe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Bodzentynie Sp. z.o.o podległe całkowicie samorządowi
Miasta i Gminy Bodzentyn.
Z pewnością trochę mniejszą inwestycją jest również
gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracji Św. Katarzyna.
Tam przewidziana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, na
którą otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 4 mln
zł oraz dokończenie budowy
sieci kanalizacyjnej w Św. Katarzynie (tzw. Wzorki). Możliwa
jest również budowa sieci kanalizacyjnej w pobliżu oczysz-

przyjąć jak najwięcej pacjentów.
Jeśli chodzi o oświatę to
przyjdzie czas na poważną
dyskusję, gdyż szykuje się jak
wszyscy wiedzą poważna reforma, z którą wszyscy musimy
się zmierzyć dla dobra dzieci, rodziców i nauczycieli, aby
wcielić ją w życie bezboleśnie.
Wracając do zdrowia to niepokojąca jest sytuacja wody
w sieci w Bodzentynie i Dąbrowie, woda często ma zabarwienia. W miejscowościach Św.
Katarzyna, Wilków i Bodzentyn z uwagi na wiekową sieć
jest zwiększona częstotliwość
awarii. Dlatego właśnie jesteśmy na etapie przygotowań
dokumentacji
projektowych
w celu przebudowy szeregu
odcinków wodociągowych.
Bardzo ważnym elemen-

Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP we Wzdole
czalni w miejscowości Grabowa, którą można sfinansować
dzięki pożyczkom z WFOŚ
i w większości dzięki środkom
własnym.
GzB: - Które z planowanych przedsięwzięć uważa
Pan w tej kadencji za priorytetowe i dlaczego?
- Wszystkie obszary działalności gminy są bardzo istotne
dla funkcjonowania mieszkańców ale jak zawsze trzeba
wybrać priorytety. Dla mnie
najważniejsza jest służba zdrowia i oświata bo przecież to są
wyznaczniki rozwoju naszego
społeczeństwa. Martwią mnie
kolejki do lekarzy w ośrodku
zdrowia w Bodzentynie. Mimo
zatrudnienia dodatkowych lekarzy często jeszcze słyszę od
niektórych osób, że mają problemy z rejestracją w ośrodku.
Ciągle monitoruję pracę lekarzy, którzy robią co mogą, aby

tem działalności gminy jest
inwestowanie w drogi. Jestem
zdeterminowany, aby co roku
zwiększać wydatki na eliminacje dróg szutrowych i wykonywanie dróg asfaltowych.
Ciągłe dowożenie kruszywa
na dziurawe drogi nie przynosi
żadnych efektów. Lecz aby to
móc prawnie realizować musimy zakończyć regulację stanu
geodezyjnego granic działek
gminnych na tych drogach.
Proces ten trwa już 1,5 roku.
Jestem zwolennikiem ścisłej współpracy z samorządami na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim oraz współpracy
z Wojewodą. W przypadku powiatu są wyraźne przykłady dobrej współpracy. Mam na myśli współfinansowanie w 50%
inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Strategiczną inwestycją jest przebudowa
dróg wojewódzkich 751, 752

Altana przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie
w miejscowościach Podgórze
–Bodzentyn (rondo) – Dąbrowa oraz we Wzdole. Gmina ze
swojej strony wykonała wszelkie zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego związane z tą inwestycją.
Dla mnie ważna jest również
realizacja funduszy sołeckich
w 23 sołectwach oraz nowo powstały budżet obywatelski dla
miasta Bodzentyn.
Dla zachowania dziedzictwa
kulturowego,
historycznego
i przyrodniczego oraz podniesienia prestiżu dla naszej
gminy jest realizacja projektów
p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzentyn” oraz „Rewaloryzacja
wzgórza zamkowego z pozostałościami Zamku Biskupów
Krakowskich”. Tutaj nieodzowna jest współpraca z różnymi
instytucjami takimi, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski, Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Park Narodowy,
Świętokrzyski
Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
Trwają również zaawansowane prace w celu złożenia
wniosków na termomoderni-

zację obiektów użyteczności
publicznej takich jak: budynek
urzędu gminy, budynek gminny
na ul. Kieleckiej, budynki szkół
w Psarach oraz we Wzdole
Rządowym, jak również budynki trzech Ośrodków Zdrowia
(Bodzentyn, Św. Katarzyna,
Wzdół St .Wieś).
GzB: - Czego chciałby Pan
życzyć sobie i mieszkańcom
w nadchodzącym nowym
roku?
- Sobie to przede wszystkim
zdrowia i wytrwałości. Mieszkańcom chciałbym życzyć
przede wszystkim zdrowia,
spokoju, dostatku oraz cierpliwości w oczekiwaniu na realizację inwestycji, na które tak
czekają. Mojej rodzinie, którą
bardzo kocham, a która mnie
mocno wspiera - wyrozumiałości.
Chciałbym na zakończenie wywiadu przytoczyć słowa
Świętego Jana Pawła II, patrona naszego Miasta i Gminy:
„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość”.
GzB: - Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
/EŚ/

Boisko w miejscowości Dąbrowa Dolna
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Uroczyste obchody „Cecyliady”

Uroczystość zainaugurowała
liturgia sprawowana przez ks.
dra Leszka Sikorskiego, proboszcza bodzentyńskiej parafii
w Kościele Parafialnym pw. św.
Stanisława B. M. w Bodzentynie. Wierni modlili się w intencji
Chóru Parafialnego oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
w Bodzentynie, która uświetniła
mszę świętą swoim repertuarem
muzycznym. Podczas kazania
ksiądz proboszcz przypomniał,
iż 23 listopada, 2016 roku przypada kolejna już rocznica nadania Świętemu Janowi Pawłowi II
tytułu Honorowego Obywatela
Bodzentyna.
Tuż po nabożeństwie odbył
się koncert, podczas którego
Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Zdjęcie: e-bodzentyn

20 listopada, 2016 roku
odbyła się kolejna już
edycja „Cecyliady”. Miała
ona miejsce przy okazji
liturgicznego wspomnienia
Świętej Cecylii – patronki
muzyki i śpiewu
kościelnego.

OSP w Bodzentynie pod przewodnictwem dyrygenta Kazimierza Podrazy zaprezentowała
utwory sakralne i filmowe przygotowane specjalnie na tę okazję. Przedstawiono następujące
kompozycje: „Wysoka Katedra”,
„Budujemy Kościół Boży”, „Niebiosa Głoszą”, „The Young
Amadeus”, „Modlitwa o Pokój”,
„Ammerland”, „Laudate Domi-

num”, „1492: The Conqest of
Paradise” oraz „Barkę”- utwór,
który bez wątpienia najbardziej
poruszył przybyłą widownię, zadedykowany Świętemu Janowi
Pawłowi II.
Koncertu wysłuchali Dariusz
Skiba - Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Marcin Sikorski
- Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Turystyki

w Bodzentynie, radni oraz licznie przybyli mieszkańcy.
Na zakończenie Burmistrz –
Dariusz Skiba w swoim przemówieniu podziękował Orkiestrze
za wspaniały występ oraz za
zaangażowanie w uświetnianiu
uroczystości odbywających się
na terenie Gminy Bodzentyn.

Szkoła Podstawowa we Wzdole
Rządowym
Miejsce III: Bartłomiej Kowalik (kl.
II) Szkoła Podstawowa w Świętej
Katarzynie
W kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej
Miejsce I: Maja Marzec (kl. IV)
Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
Miejsce II: Jakub Gwardyś (kl. VI)
Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
Miejsce III: Jan Bartkiewicz (kl. IV)
Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
W kategorii klas I-III Gimnazjum
Miejsce I: Joanna Pióro (kl. I) Gimnazjum w Bodzentynie

Miejsce II: Matylda Miernik (kl.I)
Gimnazjum w Bodzentynie
Miejsce III: Wiktoria Kopyś (kl. II)
Gimnazjum w Bodzentynie
Na wystawę oraz ogłoszenie
wyników przybyli uczniowie szkół
wraz z opiekunami oraz laureaci
z dumnymi rodzicami. Zwycięzcy
otrzymali z rąk Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn – Dariusza
Skiby oraz Wójta Gminy Bieliny
- Sławomira Kopacza gratulacje,
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie
a laureatom serdecznie gratulujemy!
/DZ/

/DZ/

16 listopada, 2016 roku,
w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie, odbyła się
wystawa prac zgłoszonych
na konkurs plastyczny pt.
„Z ekologią przez Góry
Świętokrzyskie”, połączona
z uroczystym wręczeniem
nagród przez Wójta Bielin
Sławomira Kopacza oraz
Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusza Skibę.
Można zrobić „coś z czegoś”,
ale czy można zrobić „coś z niczego”? Oczywiście, że tak! Udowodnili to młodzi artyści, którzy wzięli
udział w konkursie plastycznym pt.
„Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie”. Zadaniem uczniów, którzy
zgłosili się ze szkół podstawowych
oraz gimnazjów znajdujących się
na terenie gminy Bodzentyn, było
wykonanie plakatu z surowców
wtórnych, na temat selekcjonowania odpadów lub wykonanie „Eco
-pojazdu” (samochodu, samolotu)
z jak największej ilości różnorodnych surowców wtórnych.
Konkurs zorganizowany został

przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, z udziałem 9 gmin.
Nagrody dla zwycięzców zostały
dofinansowane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Współorganizatorem konkursu był
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, do siedziby którego do dnia
26.09.2016 roku wpłynęło 98 prac,
z których jury wybrało po trzy zwycięskie w trzech kategoriach wiekowych.
Celem konkursu była promocja
zachowań proekologicznych w zakresie selekcjonowania odpadów,
a także pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów
w dziedzinie ekologii oraz zwrócenie ich uwagi na ochronę przyrody
i środowiska.
Najwyższe miejsca zajęli:
W wyniku oceny, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:
W kategorii klas 0-III Szkoły Podstawowej
Miejsce I: Oliwia Sikora (kl. III)
Szkoła Podstawowa w Bodzentynie
Miejsce II: Bartosz Kiljan (kl. II)

Zdjęcie: e-bodzentyn

Z ekologią za pan brat!
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Biblioteka Zespołu
Szkół we Wzdole
Rządowym uczestniczyła
w Ogólnopolskim
Konkursie „Biblioteka
Przyjazna Uczniowi”,
organizowanym
przez Studium Prawa
Europejskiego
w Warszawie.
Głównym zamierzeniem tego
projektu była popularyzacja
wśród uczniów czytelnictwa,
rozwijanie kompetencji czytelniczych, a także zainteresowań
literackich i artystycznych dzieci
i młodzieży. W ramach konkursu nauczyciele bibliotekarze
we współpracy z Kołem Przyjaciół Biblioteki, Samorządem
Uczniowskim oraz Gronem Pedagogicznym naszej szkoły zrealizowali wiele przedsięwzięć
i zadań przewidzianych Regulaminem konkursu. Działania

obejmowały m.in.: analizę zainteresowań i preferencji czytelniczych uczniów, zorganizowanie
spotkań z ciekawymi ludźmi,
przeprowadzenie
konkursów
czytelniczych, literackich, plastycznych oraz recytatorskich.
Realizację projektów edukacyjnych na każdym poziomie nauczania, przygotowanie i przeprowadzenie dni wspólnego
czytania, a także przeprowadzenie pogadanek na temat pozytywnego wpływu czytania na
rozwój intelektualny i poznawczy ucznia, i wiele innych.
Udział
w
ogólnopolskim
konkursie „Biblioteka Przyjazna Uczniowi” jeszcze bardziej
uatrakcyjnił pracę biblioteki
z uczniem. Podejmowane działania pokazały, że biblioteka to
nie tylko pomieszczenie, ale
przede wszystkim tworzący ją
czytelnicy. Czytelnicy, którzy
znają różnorodne możliwości

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Biblioteka przyjazna uczniowi

wykorzystania
bibliotecznej
oferty – jej zbiorów, dostępu do
Internetu, warunków do pracy
intelektualnej i twórczego wykorzystywania swoich zdolności
i umiejętności.
Certyfikat
BIBLIOTEKA
PRZYJAZNA UCZNIOWI jest

dużym wyróżnieniem dla naszej
szkolnej biblioteki. Stanowi także motywację do podejmowania
kolejnych inicjatyw i wyzwań na
rzecz rozwoju ucznia czytelnika.
/Biblioteka szkolna Zespołu
Szkół we Wzdole Rządowym/

II miejsce w Pucharze Tymbarku
24 października uczniowie
Szkoły Podstawowej ze Wzdołu Rządowego uczestniczyli
w eliminacjach powiatowych
turnieju „Z podwórka na sta-

dion o Puchar Tymbarku”, które odbyły się w Daleszycach.
W zawodach uczestniczyło
11 drużyn z powiatu kieleckiego. W pierwszym meczu zawodnicy naszej szkoły pokonali zespół S.P. z Rudek 2:0.
W kolejnym meczu zawodnicy
ze Wzdołu Rządowego zwyciężyli z zespołem z Chmielnika
2:0. W ostatnim meczu S.P. we
Wzdole Rządowym pokonała

S.P. w Kostomłotach 4:2, awansując do finału turnieju. W finale
turnieju zawodnicy ze Wzdołu
Rządowego zagrali z zespołem z Daleszyc remisując 1:1.
W kolejnym meczu, mimo bardzo dobrej gry naszym zawodnikom nie udało się pokonać
zespołu Wicher Kostomłoty,
z którym przegraliśmy 1:2,
ostatecznie zajmując drugie
miejsce w turnieju.

Zespół Szkoły Podstawowej
we Wzdole Rządowym wystąpił
w następującym składzie: Filip
Skowron, Kacper Makowski,
Wiktor Gołębiowski, Mikołaj Gołąbek, Kacper Skarbek, Mikołaj Szmalec, Kacper Szmalec,
Dominik Sokół, Dominik Durlej,
opiekunem drużyny jest mgr Roman Pytel.
Ze sportowym pozdrowieniem
/mgr Roman Pytel/

Zdjęcie: Archiwum szkoły

II miejsce uczniów Szkoły
Podstawowej we Wzdole
Rządowym w eliminacjach
powiatowych turnieju
„Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”
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Awans drużyny chłopców

żoga, Mikołaj Pierzchała, Damian
Chojnacki, Dominik Komorowski,
Mikołaj Gawlik, Kacper Wzorek,

Osiągnięcia wokalne
uczennic gimnazjum
Działający w bodzentyńskim
gimnazjum zespół wokalny,
znany jest z aktywnego
udziału w apelach oraz
akademiach szkolnych
i środowiskowych. Ostatnio
dziewczyny śpiewały
podczas uroczystości
związanych z Narodowym
Świętem Niepodległości,
gdzie swoim śpiewem
wzbudziły duże
zainteresowanie wśród
publiczności.

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Uczennice chętnie biorą udział
w konkursach. W bieżącym roku
szkolnym, w I Przeglądzie Pieśni
Patriotycznych Bodzentyn 2016
r., Natalia Pepaś wyśpiewała III
miejsce, Julia Skrzeczyna I wyróżnienie a II wyróżnienie Wero-

nika Winiarska.
12 listopada 2016 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie, odbył się I Wojewódzki
Przegląd Pieśni Patriotycznej
i Religijnej pod hasłem „W pieśni
historia zaklęta”. „Złotą nutkę”
zdobyła Weronika Winiarska, perfekcyjnie wykonując piosenkę pt.
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze
jeden głos”. Weronika reprezentowała również nasze gimnazjum
w IV Festiwalu Piosenki Wojskowej „Żołnierska nuta”.
Wspaniałym śpiewem i ciekawą interpretacją utworów, dziewczęta z zespołu zdobywają serca
publiczności i jurorów. Jestem
z nich dumna i mam nadzieję, że
jeszcze nie raz o nich usłyszymy.
/Opiekun artystyczny
Maria Joanna Paluch/

Kacper Iwan, opiekun Jarosław
Szczurek, Kamil Dadziak, Antoni
Lesisz, Marcin Lesisz, Sebastian

Niemaszewski, Jakub Wnętrzak,
Mikołaj Kiczor.
/J. Szczurek/

III miejsce ULKS „ORŁY”
Bodzentyn w MP

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Wystąpiły trzy drużyny: z Woli
Jachowej, Sadowa oraz z Bodzentyna. Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym”. Drużyna
chłopców zremisowała z drużyną z Woli Jachowej oraz wygrała
z drużyną z Sadowej (6:0). Po
dwie bramki strzelili M. Pierzchała, M. Lesisz, po jednej A. Lesisz
i K. Iwan. Dzięki udziałowi w tych
rozgrywkach awansowaliśmy do
pierwszej dwunastki przyszłorocznego turnieju.
Skład drużyny: Konrad Domagała, Piotr Łakomiec, Patryk Dulęba, Maciek Skiba, Przemek Po-

Zdjęcie: Archiwum prywatne

W październiku na stadionie
„Łysicy” odbyły się
eliminacje do „Mini Euro 2017”.

W październiku, w Bałtyckim
Centrum Bilardowym
w Kętrzynie, odbyły się
XIX Mistrzostwa Polski
Uczniowskich Klubów
Sportowych.
ULKS „ORŁY” Bodzentyn
reprezentowany był przez zawodniczki które uczestniczyły
w grach drużynowych, jak również w grach indywidualnych
oraz zawodnika który wziął
udział w grach indywidualnych.
Pierwszego dnia, w sali bilardowej Stowarzyszania Bilardowego w Mrągowie, został rozegrany turniej drużynowy dziewcząt.
Wystartowało 12 drużyn z 9 województw. Oto wyniki jakie osiągnęła żeńska drużyna:

Dzięki trzem wygranym meczom, dziewczyny rozegrały
mecz półfinałowy, w którym wygrały 1:2. Ostatecznie drużyna
ULKS „Orły” zajęła 3 miejsce
w Drużynowych Mistrzostw Polski w bilardzie.
Skład drużyny: Tola Szczurek, Kinga Góżdż, Wiktoria
Świetlik, Weronika Michta.
W grach indywidualnych
dziewcząt zajmowaliśmy następujące miejsca: IX - Kinga
Góżdż, Tola Szczurek, XVII Wiktoria Świetlik, XXV - Weronika Michta.
Wśród juniorów wystąpił Paweł Stępień, plasując się na
XXV miejscu.
/Opiekun Jarosław Szczurek/
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Zdjęcie: Archiwum szkoły

VII Rajd Edukacyjny
„Puszcza Jodłowa” za nami...

Niekwestionowanym
zwycięstwem uczniów
ze Szkoły Podstawowej
w Bodzentynie
zakończył się tegoroczny
październikowy Rajd
Edukacyjny „Puszcza
Jodłowa”.
Został on zorganizowany
przez Świętokrzyski Park Narodowy. Czteroosobowa drużyna
w składzie: Lena Bujak i Natalia
Matysek z kl. 5 „a”, oraz Maria
Maniara i Krzysztof Telka z kl.
6 „b”, wyłoniona w wewnątrz-

szkolnej rywalizacji, zdeklasowała rywali z 15 okolicznych
podstawówek, uzyskując wynik
46 punktów na 50 możliwych do
zdobycia.
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły dowiedli, że nie mają
sobie równych w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy
o Świętokrzyskim Parku Narodowym. Oczywiście zwycięstwo
nie byłoby możliwe bez zaangażowania pań: Bożeny Pożogi, Beaty Dadziak i Katarzyny
Telki – nauczycielek przyrody,
które zorganizowały etap szkol-

ny konkursu oraz przygotowały
drużynę do finałowego starcia.
Trud i praca dzieci, które zaowocowały konkursowym sukcesem, zostały hojnie nagrodzone
przez organizatora. Za zajęcie
I miejsca każdy z uczniów otrzymał wspaniałe nagrody w postaci radioodtwarzacza CD oraz piłki do siatkówki. Ze strony szkoły
nagroda mogła być tylko jedna
- zwycięzcy dostali po ocenie
celującej z przyrody.
Szkoła otrzymała także nagrodę - stół do tenisa.
Katarzyna Telka

Sukcesy naszych pierwszoklasistów

W dniu 15 listopada 2016
roku dziewczynka otrzymała
z rąk pracowników Parku cenną
nagrodę - radioodtwarzacz oraz
dyplom. Organizatorem konkursu był Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie. W konkursie brały udział dzieci ze Szkół
Podstawowych
zlokalizowanych w sąsiedztwie ŚPN.
24 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Targów
Kielce” odbyła się gala finałowa

II edycji konkursu plastycznego
pt. „Owocowo - warzywna rewia
mody”. Organizatorem konkursu plastycznego była Agencja
Rynku Rolnego w Kielcach.
Uczniowie kl. I: Franczak
Igor i Lipczyński Wojciech ze
Szkoły Podstawowej w Woli
Szczygiełkowej zostali laureatami konkursowych zmagań.
Na uroczystą galę zaproszone
zostały dzieci, które otrzymały
wyróżnienia oraz laureaci. Podczas gali dzieci mogły bawić się
wspólnie z innymi oraz obejrzeć
program artystyczny, którego tematem było zdrowie, aktywność
ruchowa i bezpieczeństwo. Dla
dzieci i zaproszonych gości
przygotowano również owocowo - warzywny poczęstunek. Na
zakończenie gali laureaci wraz
z opiekunami zostali zaprosze-

ni na wieżę widokową Centrum
Kongresowego Targów Kielce.
Zwycięzcy odebrali cenne nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Agencję
Rynku Rolnego.
Grażyna Miernik

Zdjęcie: Grażyna Miernik

Uczennica kl. I Karolina
Zielińska ze Szkoły
Podstawowej w Woli
Szczygiełkowej zajęła
I miejsce w konkursie
plastycznym pt.
,,Świętokrzyski Park
Narodowy w różnych
porach roku”.
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Nasi uczniowie
w finale konkursu
bezpieczeństwa
W listopadzie, drużyna w składzie: Lena Bujak, Katarzyna Surowiec i Bartek Koziołek reprezentowała Szkołę Podstawową
w Bodzentynie na drugim etapie
powiatowym konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”.
Trzyosobowa drużyna musiała
wykazać się wiedzą w wielu dziedzinach: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo
osobiste, pierwsza pomoc przedmedyczna,
bezpieczeństwo
w gospodarstwie rolnym. Wiedza
ich została sprawdzona w teście
teoretycznym.
Następnym etapem rozgrywek
konkursowych był tor przeszkód,
który trzeba było pokonać na rowerze. Ostatnią konkurencję stanowiła praca plastyczna pod hasłem
„Daj się zobaczyć” wykonana własnoręcznie przez dzieci i opatrzona ustnym komentarzem w wykonaniu przedstawiciela grupy. Nasi
uczniowie pokonali 26 drużyn
z całego powiatu i uplasowali się
na pierwszym miejscu, awansując tym samym do finału konkursu
wojewódzkiego. Dzieci wróciły do
szkoły dumnie trzymając w dłoniach puchar otrzymany za zdobycie pierwszego miejsca, dyplomy
i nagrody w postaci kasków rowerowych i dzwonków do rowerów.
Okazało się, że bezpieczeństwo
w naszej szkole jest na piątkę!
Joanna Szyda

Pamiętajmy
o naszych bohaterach
Tuż przed Świętem Zmarłych,
uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie porządkowali mogiłę mieszkańców Bodzentyna, którzy polegli 1 czerwca, 1943
roku, podczas pacyfikacji miejscowości.
Po uporządkowaniu zapalili znicze i zmówili modlitwę za zmarłych.
Pani M. Lesisz przedstawiła także
krótką informację na temat tych tragicznych wydarzeń. Uczniowie odwiedzili także inne groby, np. patrona
szkoły, pana Antoniego Wacińskiego, mogiłę powstańców styczniowych z 1863 roku oraz grób rodziny
Zalewskich, byłych zarządców folwarku w Sieradowicach, w którym to
grobowcu odbywały się tajne konspiracyjne spotkania w okresie II wojny
światowej i po jej zakończeniu.
Małgorzata Lesisz
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Decyzje Starosty Kieleckiego dotyczące
Ponad półtora roku temu
rozpoczęty został proces
regulacji stanu działek,
które są w użytkowaniu
gminy (głównie dróg).

Do tej pory, decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, 110
działek o powierzchni 31,73
ha, zostało zatwierdzone po
nabyciu przez Gminę Bodzen-

tyn własności tychże nieruchomości. Ponadto złożono
kolejne wnioski do Starosty
Kieleckiego o uznanie nieruchomości za mienie gminne

(chodzi o 207 działek o pow.
37,21 ha). Bez tych formalnych
prac naszej gminie trudno jest
się rozwijać. Należy dodać, że
te działania powinny być pod-

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN
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e Miasta i Gminy Bodzentyn
jęte wiele lat temu.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 z dnia
29 czerwca 1963 r. ustawy o
zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych Dz.U. Nr 28, poz.

169 z późn. zm.: „Decyzję o
ustaleniu, które nieruchomości
stanowią mienie gromadzkie,
podaje się do wiadomości w
sposób zwyczajowo przyję-

ty w danej miejscowości oraz
ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie
powiatowym na okres 14 dni,
a także zamieszcza się w Biu-

letynie Informacji Publicznej
gminy i powiatu oraz w prasie
lokalnej.”
/DZ/
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Zakończenie projektu „Pamiętajmy
o naszych bohaterach”
Projekt prowadzono przy
wsparciu Burmistrza Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusza
Skiby oraz grona pedagogicznego szkoły w Leśnej. W jego
ramach uczniowie uczestniczyli w trzech wycieczkach
edukacyjno-historycznych
do Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Narodowego w Kielcach
oraz Muzeum Historii Kielc.
W trakcie zwiedzania tych placówek uczniowie wysłuchali
informacji na temat dziejów
Kielc i regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza walk narodowowyzwoleńczych w XIX i XX
wieku.
W niedzielę 13 listopada
w Szkole Podstawowej w Leśnej odbyło się podsumowanie
i zakończenie projektu. Połączono je z uroczystościami
poświęconymi 98. rocznicy
odzyskania
niepodległości.
Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego zgromadzeni obejrzeli słowno-muzyczny występ
uczniów poświęcony drodze
Polaków do niepodległości
w latach I wojny światowej,
przygotowany pod kierunkiem
nauczycielki języka polskiego
Pani Anny Łapki.
Następnie głos zabrała prof.
Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza
Ojczyzna, która mówiła o polskiej walce o wolność w różnych okresach historycznych.
Po tym wystąpieniu Państwo
Urszula i Mirosław Oettingen
podziękowali Pani Dyrektor
szkoły Beacie Kózce oraz
nauczycielom i rodzicom za
zaangażowanie w realizację
projektu.

Zdjęcie: M. Oettingen

W 2016 r. Stowarzyszenie
Siekierno Nasza Ojczyzna
i Szkoła Podstawowa
w Leśnej realizowali
projekt „Pamiętajmy
o naszych bohaterach”.

Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca
Leśnianie, który zaprezentował
pieśni
patriotyczne.
Część artystyczną zakończyło
widowisko kostiumowe o początkach Państwa Polskiego
w wykonaniu uczniów szkoły,
przygotowane pod kierunkiem nauczycielki nauczania
początkowego Pani Barbary
Czernikiewicz.
W trakcie uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Prace
konkursowe
wykonywali
uczniowie w trakcie warsztatów plastycznych, które miały
miejsce w odwiedzanych muzeach. Przedstawiają one dwie
ważne postaci walk o niepodległość: Tadeusza Kościuszkę
i Józefa Piłsudskiego.
Komisja
konkursowa
w składzie: Maria Paluch – nauczycielka plastyki w Szkole
Podstawowej w Leśnej, prof.
Urszula Oettingen, Marcin
Sikorski – Dyrektor Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

wytypowała najlepsze prace.
I miejsce zajęła Gabriela Milanowska, II miejsce Wiktor Bzymek, III miejsce Igor Sepioło.
Wyróżnienia otrzymali Kacper
Staniec i Konrad Koprowski.
Podkreślono walory estetyczne pozostałych prac i duże
zaangażowanie uczniów w ich
wykonanie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki wręczone przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę oraz prof. Urszulę Oettingen. Wystawę prac
można obejrzeć w Miejsko
-Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie oraz
w Szkole Podstawowej w Leśnej.
Podczas
patriotycznego
spotkania Rada Rodziców
oraz uczniowie i grono pedagogiczne szkoły wyrazili
podziękowanie Pani prof. Urszuli Oettingen za kierowanie
projektem. Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba podkreślił znaczenie zaangażowania lokalnej społeczności w kultywowanie pamięci

historycznej o ważnych wydarzeniach polskich dziejów.
W uroczystości udział wzięli
okoliczni mieszkańcy, wśród
nich także ci, których przodkowie walczyli o wolność.
Uczestnikami wojny polsko
-bolszewickiej byli: Antoni
Pałysiewicz, Jacenty Pałysiewicz, Stanisław Kuś – dziadek
mieszkańca Bodzentyna Witlolda Combra, Bogumił Romuald Rembelski – ojciec Mariana
Rembelskiego, społecznika,
opozycjonisty z lat. 80. XX w.,
mieszkającego w Dąbrowie
Górnej. Żołnierzami Legionów
Polskich byli urodzeni w Bodzentynie: Stanisław Dziuba,
Jan Piwowarczyk, Wincenty
i Piotr Wiśniewscy.
Wspominając wielkich znanych bohaterów walk o wolność powinniśmy pamiętać
również o zwykłych żołnierzach, którzy oddali swoje życie na polach bitewnych w imię
miłości Ojczyzny.
Urszula Oettingen
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