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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
mieszkańcom życzymy wiele radości, nadziei i spokoju,
wyjątkowych chwil spędzonych wśród najbliższych.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2018 będzie
dla Państwa pełen spełnionych marzeń.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza
Wojciech Kózka
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Wielkie pieniądze na kanalizację

Głos z Bodzentyna: - Czternastego listopada brał Pan udział
w spotkaniu, podczas którego
miało miejsce podpisanie przez
Marka Kitlińskiego - Prezesa PUK
Bodzentyn Sp. z o.o. umowy o dofinansowaniu projektu pod nazwą
„Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Bodzentyn”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach programu operacyjnego
„Infrastruktura i środowisko”, kwotą blisko 40 milionów złotych (39
932 224,37 zł). 21,5 mln stanowi
wkład własny, pochodzący z pożyczki uzyskanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Wartość projektu to blisko 80 milionów (78 832 886,31 zł). Budżet
gminy Bodzentyn to przeszło 40
milionów rocznie. Czy Gminę stać
na realizację tak dużego projektu?
Dariusz Skiba: - Gminy przede
wszystkim nie jest stać na płacenie wysokich kar za zatruwanie
środowiska naturalnego. Wszyscy
wiemy, że aglomeracje muszą posiadać sieć kanalizacji sanitarnej,
a ścieki muszą być oczyszczane
zgodnie z przepisami. Oba wymogi
w naszej gminie nie są spełniane.
Istniejące oczyszczalnie wymagają w zasadzie ich wybudowania
od nowa - poza tym, że je wybudowano nic w nich nie robiono aby
utrzymać je w należytym stanie,
a stopień skanalizowania aglomeracji Bodzentyn jest niski. Ponadto
mamy problem z jakością wody.
Obejmując pod koniec 2014 roku,
urząd Burmistrza Miasta i Gminy
Bodzentyn stanąłem przed ogromnym wyzwaniem. Wiedziałem, że
koniecznością jest przeprowadze-

nie dużego programu inwestycyjnego w gminie; polegającego
na budowie kanalizacji, budowie
i remontach dróg, termomodernizacji obiektów. Jednocześnie
miałem świadomość, że jest to
jedna z bardziej zadłużonych gmin
w województwie świętokrzyskim.
Rozpocząłem intensywne poszukiwania rozwiązań tego kluczowego problemu, jakim był brak środków finansowych na inwestycje
oraz na bieżące funkcjonowanie
gminy. Skala problemu wymagała zwrócenia się do konsultantów
zewnętrznych specjalizujących się
w inżynierii finansowej. Efektem
współpracy było powstanie w trzecim kwartale 2015 roku „Programu
finansowania inwestycji komunalnych” – przygotowanego przez lidera w tej dziedzinie, firmę Aesco-

kreślić, zajęte 1 miejsce w Polsce
na równi z Bielskiem-Białą, Warszawą i Poznaniem, była to jedyna
słuszna decyzja. Na 47 wniosków,
które uzyskały dofinansowanie tylko 23 % było złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zdecydowana większość została
złożona przez Przedsiębiorstwa
Komunalne w formie spółek.
GzB: - Tak duży projekt może
być zrealizowany wyłącznie przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o. o.,
której Gmina jest właścicielem.
Gmina nie miała, ani możliwości
finansowych (ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia) ani organizacyjnych na przygotowanie
i wdrożenie tak dużego projektu.
Jedyną szansą było powołanie
przez Gminę Przedsiębiorstwa

Group Sp. z o. o. z Warszawy.
Dwie najważniejsze rekomendacje
i wnioski programu dotyczyły: przeprowadzenia w pierwszej kolejności restrukturyzacji i konsolidacji
zadłużenia gminy oraz utworzenia spółki komunalnej działającej
w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Dzięki przeprowadzonej pod
koniec 2015 roku restrukturyzacji
zadłużenia uwolniłem z budżetu
gminy blisko dwa miliony złotych
na wkłady własne do przyszłych
projektów inwestycyjnych. W lutym 2016 roku większością głosów
Rady Miejskiej w Bodzentynie
przyjęta została uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia
przez Gminę spółki działającej pod
firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Biorąc pod
uwagę wyniki oraz Listę rankingową - II aktualizacja - konkursu nr
POIiŚ.2.3/3/2016, tego w którym
wzięliśmy udział, i co warto pod-

Usług Komunalnych, które miało
możliwość pozyskania środków
i ma możliwość skutecznego przeprowadzenia tej inwestycji.
Dariusz Skiba: - Inwestycja ta
to budowa 55 kilometrów kanalizacji sanitarnej w 16 miejscowościach (Dąbrowa Górna, 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); rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Bodzentynie; rozbudowa i modernizacja
2 stacji uzdatniania wody; budowa
nowych i wymiana istniejących
odcinków sieci wodociągowej
o łącznej długości przeszło 6 km;
montaż 5 zaworów redukcyjnych;
montaż nowych hydrantów - blisko
900 sztuk stworzenie komputerowego systemu informacji geode-
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Gmina Bodzentyn otrzymała
prawie 40 milionów złotych
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska na budowę
55 kilometrów kanalizacji
w 16 miejscowościach.
Wybudowane zostanie
także 6 kilometrów sieci
wodociągowej. To rekordowe
dofinansowanie pozyskane
przez Gminę Bodzentyn. Na
co dokładnie przeznaczone
zostaną pieniądze oraz kiedy
inwestycja ruszy – o tym
w wywiadzie z Burmistrzem
Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariuszem Skibą.

zyjnej (GIS). Miejscowości, które
nie zostały uwzględnione w projekcie (gdyż nie spełniały warunki
koncentracji liczby mieszkańców
na kilometr) będą sukcesywnie
uwzględniane w dalszej perspektywie w miarę możliwości.
GzB: - Z czego wynika i czy jest
faktycznie potrzebny tak duży zakres inwestycji?
Dariusz Skiba: - Zakres inwestycji jest podyktowany koniecznością spełnienia wymogów
prawa polskiego i unijnego w zakresie skanalizowania aglomeracji, oczyszczania ścieków, dostarczania mieszkańcom dobrej wody
do picia. We wszystkich tych obszarach aglomeracja Bodzentyn
nie spełnia wymogów prawnych.
Czym grozi nieprzestrzeganie prawa - wiemy. Stopień skanalizowania jest niski – wynosi mniej niż 50
%, powinien utrzymywać się w granicach 100%, oczyszczalnia nie
usuwa biogenów, czyli azotu i fosforu, do tego jest w fatalnym stanie
technicznym a wodę na stacjach
uzdatniania chlorujemy zamiast
używać innej, bezchlorowej metody. Na początku lutego 2017 roku
otrzymałem do wiadomości pismo
ze Starostwa Powiatowego w Kielcach w sprawie wszczęcia przez
Starostę, na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Kielcach,
postępowania w sprawie cofnięcia
Spółce pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Powodem były fatalne
wyniki ścieków oczyszczonych;
ich dopuszczalne normy były kilkukrotnie przekroczone. Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego
groziło nałożeniem wysokich kar.
Oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie przez kilkadziesiąt lat nie była
modernizowana. Przez wiele lat
pracowała tylko na jednym ciągu
technologicznym. Spółka podjęła
doraźne działania i udało się odroczyć cofnięcie pozwolenia. Stan
sieci kanalizacyjnej jest bardzo zły.
Bodzentyńska oczyszczalnia ścieków, przez wieloletnie zaniedbania
moich poprzedników jest w chwili
obecnej tykającą „bombą biologiczną”.
Aglomeracja Bodzentyn jest
skanalizowana w przeszło 40%.
W mojej ocenie, w porównaniu
do innych ościennych gmin jest to
niski poziom. Dyrektywa ściekowa
91/271/EWG nakazuje spełnienie
wymogu skanalizowania aglome-

racji na poziomie bliskim 100%.
Dzięki realizacji projektu skanalizowanych będzie aż 83% obszaru, co w znaczący sposób przybliży nas do spełnienia stawianych
wymagań oraz stworzy możliwość
uniknięcia płacenia zwiększonych
aż o 500 % opłat za korzystanie ze
środowiska.
Odczuwam wstyd, kiedy do
mojego biura oraz na spotkania,
mieszkańcy przynoszą w słoikach
wodę o rdzawym zabarwieniu
i intensywnym zapachu chloru.
Za taką jakość wody odpowiadają
braki w systemie wodociągowym
oraz „niestandardowe” rozwiązania zastosowane na stacji uzdatniania wody przy ulicy Opatowskiej
w Bodzentynie. Wybudowanie
SUW-u bez zbiorników, w których
chlor mógłby odparować, spowodowało iż ludzie często się skarżą
na intensywny, drażniący zapach
wody.
Tak duży zakres inwestycyjny
wynika z ogromnych niedoborów ilościowych w systemie oraz
z bardzo złego stanu istniejącej
infrastruktury, która przez lata była
niedofinansowana i w chwili obecnej jest w fatalnym stanie technicznym. Realizacja tego projektu
jest konieczna ze względu na fakt,
iż bez tej inwestycji nie spełnimy
wymagań stawianych przez prawo
polskie i unijne i będziemy musieli
płacić kary.
GzB: - Panie Burmistrzu, tak
kluczowa inwestycja dla gminy
zapewne cieszy się szerokim poparciem ze strony radnych oraz
mieszkańców?
Dariusz Skiba: - Na sukces,
który do tej pory osiągnęliśmy,
czyli pozyskanie blisko 40 milionów dofinansowania ze środków
Funduszu Spójności, ciężko pracowaliśmy przez ostatnie 2 i pół
roku. Aby podpisanie umowy było
możliwe musieliśmy przeprowadzić wielowątkowy i wieloetapowy
proces, którego przebieg koordynował Pan Mirosław Kimla, obecny Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w PUK Bodzentyn Sp.
z o. o.. Pierwszym etapem było
zdiagnozowanie niedoborów systemu oraz wypracowanie wariantu
rozwiązania problemu. Powstała
„Koncepcja gospodarki ściekowej
aglomeracji Bodzentyn”. Kolejnym etapem była restrukturyzacja zadłużenia gminy, mająca na
celu uwolnienie środków na wkład
własny do projektów. Po restrukturyzacji przyszedł czas na utworzenie Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.
o. a kolejnym krokiem stało się po-

wierzenie spółce zadań własnych
Gminy Bodzentyn z zakresu usług
związanych z zaopatrywaniem
mieszkańców w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków a także wyposażenie jej
w niezbędny do funkcjonowania
kapitał. Koniecznym, do przeprowadzenia całego procesu, było
podjęcie przez Radę Miejską szeregu uchwał. Dlatego też w tym
miejscu pragnę podziękować zdecydowanej większości radnych za
zrozumienie istoty i powagi sytuacji
oraz okazane poparcie i zaufanie.
Odczuwam niestety pewien smutek ze względu na fakt, że pomimo moich starań, przedstawienia
powagi i złożoności problemu nie
powiodła się moja próba stworzenia szerokiej koalicji zrzeszającej
wszystkich radnych. Praktycznie
od samego początku realizacji
tego złożonego procesu natrafiałem na zdecydowany sprzeciw
ze strony jednego radnego, Pana
Dariusza Świetlika. Rozumiem, że
tak duże przedsięwzięcie może
budzić lęk i obawy, rozumiem, iż
można mieć odmienne zdanie.
Jednak mając świadomość złego
stanu, w jakim jest system wodnościekowy, oraz kar które trzeba
będzie zapłacić za niespełnienie
wymogów stawianych przez prawo polskie i unijne, niezrozumiała
jest postawa totalnej opozycji. Tym
bardziej, że ze strony Pana Radnego Świetlika brak było konstruktywnych, alternatywnych propozycji rozwiązania problemu.
Jeżeli chodzi o poparcie ze
strony mieszkańców to budowa
kanalizacji jest wyczekiwana od
kilkunastu lat. Blisko 4000 osób
z niecierpliwością czeka, kiedy ta
inwestycja ruszy. Przez wiele lat,
kiedy to stanowisko piastował mój
poprzednik a przewodniczącym
Rady Miejskiej był właśnie Pan
Radny Świetlik, ludzie, delikatnie
mówiąc, byli zwodzeni wizją wybudowania kanalizacji. Właśnie
na mieszkańców ówcześnie rządzący przerzucili ciężar związany
z przygotowaniem dokumentacji
projektowej na wykonanie sieci.
Powstało kilkanaście projektów
autorstwa różnych projektantów.
Projekty straciły ważność, ludzie
stracili pieniądze, a kanalizacji
ani szansy na jej wybudowanie
nie mieli aż do teraz. Dlatego tym
większa jest ranga sukcesu pozyskania tak dużego dofinansowania
na tę inwestycję.
GzB: - Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dariusz Skiba: - Dziękuję.
Artur Olszewski
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Nowa droga przy Świetlicy
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Prace związane z przebudową drogi w miejscowości Siekierno
właśnie się zakończyły.
50 m odcinek prowadzi
do świetlicy wiejskiej,
z której często korzystają mieszkańcy.
Ze względu na to, że występuje tam duże nachylenie
terenu, dotychczas były pro-

blemy z podjazdem i wciąż
pojawiającym się błotem.
Zmodernizowana droga pokryta została asfaltem. Kosz
Modernizacji drogi wyniósł
17 884,20 złotych brutto –
fundusze w całości pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą prac był Zakład Robót
Drogowych DUKT.
Artur Olszewski

Szlak Benedyktyński
będzie w naszej gminie!
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i naturalnego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, szlak
„Śladami kultury benedyktyńskiej"
w gminach Bodzentyn, Bieliny,
Pawłów i Łagów będzie realizowany!
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego postanowił zwiększyć
środki z 16 mln 150 tys. złotych
do 29 milionów złotych. Dzięki
zwiększonej alokacji szlak „Śladami kultury benedyktyńskiej"
oraz Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi otrzymają dofinansowania.
Oba projekty przeszły ocenę
formalną i merytoryczną spełniając
kryteria dopuszczające i uzyskujące
wymaganą liczbę punktów,
z tym, że projekt przygotowany przez Związek Gmin
Gór Świętokrzyskich, zakładający utworzenie szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej" został wyżej
oceniony, dzięki czemu
otrzymał 80% dofinansowania. Całkowita wartość

zadania wynosi 20 mln 33 tys.
złotych, z czego gmina Bodzentyn
otrzyma ok. 6 mln 300 tys. złotych!
Projekt zakłada stworzenie
szlaku kulturowego opartego na
dziedzictwie kulturowym i historycznym rejonu Gór Świętokrzyskich,
którego ważnym punktem oddziałującym na cały obszar byli Benedyktyni - założyciele opactwa na
Świętym Krzyżu. W ramach Szlaku
Benedyktyńskiego planowane są
między innymi: rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu
Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, stworzenie galerii produktów
lokalnych, utworzenie regionalnego
Ośrodka Dokumentacji Historii, czy
powstanie ogrodu sensorycznego
oraz zimowego ogrodu kultury wraz
z elementami multimedialnymi.
/Oprac. EŚ/
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Budżet Obywatelski w Bodzentynie
Minął termin składania
projektów w ramach
drugiej edycji Budżetu
Obywatelskiego Miasta
Bodzentyn. W tym roku
budżet gminy na ten cel
wynosi ponad 80 tysięcy
złotych. Do Urzędu Miasta
i Gminy wpłynęło pięć
wniosków. Teraz trwa ich
szczegółowa weryfikacja.
W zeszłym roku pula Budżetu Obywatelskiego wyniosła
66 481,40 zł. Pieniądze zostały rozdzielone pomiędzy dwa
zwycięskie projekty. Pierwszy
z nich „Żyj zdrowo i aktywnie
w Bodzentynie” dotyczył budowy siłowni zewnętrznej na
terenie Gminy, natomiast drugi
„Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni zielonej
Dziennego Domu Pobytu dla
osób starszych”, w swoich założeniach miał przede wszystkim udogodnienia dla osób
starszych, które na co dzień
przebywają w placówce. Tegoroczny Budżet Obywatelski
wynosi aż 80 143,93 zł.
W tym roku do UMiG

w Bodzentynie wpłynęło pięć
projektów. Pierwszy z nich
dotyczy modernizacji sześciostopniowej strzelnicy na broń
ostrą w Bodzentynie, która
mieści się przy Powiatowym

nie i przy boisku „Orlik". W założeniach jest wybudowanie
wiaty grillowej, utwardzenie
podłoża kostką brukową oraz
zachowanie elementów małej architektury, w tym ławek,

Zespole Szkół, kolejny budowy chodnika przy ul. Południowej w Bodzentynie, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców. Dalszy dotyczy zagospodarowania terenu
przy gimnazjum w Bodzenty-

stolików, koszy, hamaków oraz
stojaków na rowery. Czwarty

projekt związany jest z zagospodarowaniem części działki
w Bodzentynie na potrzeby
osób odwiedzających cmentarz parafialny (plac położony
przy południowym wejściu na
cmentarz). Ostatni ze złożonych projektów to „Żyj zdrowo - Nowoczesna Fizjoterapia
w Samorządowym Ośrodku
Zdrowia w Bodzentynie”, który
polegałby na zakupie niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii.
Wszystkie złożone projekty,
przejdą teraz dokładną weryfikację, mającą na celu sprawdzenie, czy spełniają wszelkie
wymagania formalne. Ten etap
potrwa do końca grudnia. Jeżeli projekty pomyślnie przejdą
weryfikację, zostaną poddane
w styczniu pod głosowanie
mieszkańców Gminy Bodzentyn. Głosowanie odbędzie się
do końca stycznia.
Artur Olszewski

Duże zmiany w trzech szkołach w Gminie Bodzentyn
Pieniądze pochodzą z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej”. Dzięki tym funduszom, w trzech szkołach swoje oblicze
zmieni infrastruktura edukacyjna. Łączna
wartość projektu to blisko 800.000 zł.
Wniosek złożony przez Gminę Bodzentyn pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
na terenie Gminy Bodzentyn” znalazł się
na pierwszym miejscu listy rankingowej.
W maju 2017 roku została podpisana pre
-umowa, a obecnie po dostarczeniu kompletu dokumentów, właściwa umowa o dofinansowanie unijne projektu. Projekt ten dotyczy
modernizacji budynków – malowania wnętrz,
lakierowania i cyklinowania parkietów, wymiany wykładzin z tworzyw sztucznych,
wymiany stolarki drzwiowej, baterii natryskowych i umywalkowych, ale także zakupienia nowych sprzętów elektronicznych
w tym komputerów, monitorów, projektorów
multimedialnych, podłóg interaktywnych, po-

mocy naukowych, sprzętu nagłaśniającego
oraz wielu innych. Cały projekt składa się
z dwóch etapów: pierwszym z nich, który jest
już zrealizowany, dotyczy zakupu wyposażenia, natomiast drugi modernizacji bloków
sportowych i będzie realizowany w 2018 r.
Projekt obejmuje trzy placówki z terenu
Gminy Bodzentyn: Zespół Szkół we Wzdo-

le Rządowym, Budynek Gimnazjum w Bodzentynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bodzentynie.
Wartość całego projektu wyniesie
795.221,01 zł, z czego prawie 600 tys.
zł (75% ) to dofinansowanie unijne.
Oprac. Artur Olszewski
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Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba podpisał 23 listopada
umowę na dofinansowanie rozwoju
infrastruktury edukacyjnej.
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie, piątego
grudnia odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miejskiej,
podczas której nadano
tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
Tytuł nadano Józefowi Szermentowskiemu, uznanemu artyście malarzowi pochodzącemu
z Bodzentyna. Na uroczystości
pojawili się: burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie Wojciech Kózka,
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół
oraz zaproszeni goście.
Józef Szermentowski urodził
się w 1833 r., był malarzem i rysownikiem, jednym z prekursorów
realizmu w nurcie malarstwa pejzażowo-rodzajowego w sztuce

polskiej. Jego prace znane są na
całym świecie. Pobierał lekcje rysunku u Franciszka Kostrzewskiego. Ukończył gimnazjum w Kielcach, a w latach 1853-57 kształcił
się w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych u Marcina Zaleskiego
i Chrystiana Breslauera. W tym
czasie poznał Juliusza Kossaka,
z którym pracował przy retuszowaniu i kolorowaniu zdjęć na zlecenie zakładu fotograficznego.
Dzięki znajomości z Kossakiem
i Wojciechem Gersonem wszedł
do tzw. grupy Marcina Olszyńskiego, w historii sztuki określanej
też mianem pierwszej cyganerii
warszawskiej. Tematyką jego prac
były krajobrazy, przyroda, sceny
rodzajowe. Natchnieniem - przede
wszystkim pejzaże stron rodzinnych. W „warszawskim okresie”
malował widoki okolic nadwiślańskich i świętokrzyskich (Widok

Sandomierza), w następnych latach w swoich dziełach umieszczał także motywy leśne (Las
dębowy), górskie, parkowe oraz
te, które ściśle nawiązywały do codziennego życia na wsi i w małych
miastach (Oracz, Pogrzeb chłopski, Widok rynku w Szydłowcu).
Osiedlenie się we Francji, kontakt
z malarstwem barbizończyków
oraz dziełami siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich
wzmocniły realistyczne tendencje
i walory ekspresyjne w jego malarstwie. Twórczość Szermentowskiego słabo znana i niedoceniana w kraju, po śmierci artysty dość
szybko uległa zapomnieniu, chociaż był on jednym z najwybitniejszych pejzażystów swojej generacji, wytyczającym nowe kierunki
rozwoju tego nurtu w malarstwie
polskim. Artysta zmarł 6 września
1876 r. w Paryżu.

- Bardzo się cieszę, że taka
inicjatywa została podjęta. Józef
Szermentowski to wybitny artysta i nietuzinkowa postać, ważna
przede wszystkim dla historii związanej z Miastem i Gminą Bodzentyn. Bardzo istotne jest, aby ludzie
posiadali jak najwięcej informacji
na temat Szermentowskiego –
jego życia i twórczości. Nadanie
tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Bodzentyn z pewnością
jest ku temu wspaniałą okazją –
mówił burmistrz Dariusz Skiba.
Podczas uroczystej sesji obecne były szkolne poczty sztandarowe ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w Bodzentynie.
Młodzież gimnazjalna zaprezentowała wspaniałe przedstawienie
o Honorowym Obywatelu Miasta.
Wszystkim ukazano najważniejsze
wydarzenia z życia artysty, a w specjalnie przygotowanej prezentacji
pokazano gościom najważniejsze
dzieła, które stworzył malarz.
Po uroczystej części spotkania burmistrz Dariusz Skiba,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie Wojciech Kózka,
radni oraz zaproszeni goście,
udali się pod tablice oraz pomnik pamiątkowy przy kościele
Świętego Ducha, gdzie oddali
hołd wielkiemu artyście - Józefowi Szermentowskiemu.
Podczas wydarzenia, radni
podjęli także uchwałę w sprawie
ustanowienia roku 2018, rokiem
Józefa Szermentowskiego na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.
Artur Olszewski

W środę 6 grudnia młodzież z Gminy Bodzentyn
oddawała głosy na swoich
kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Swoje głosy wyborcy mogli oddawać w dwóch lokalach
wyborczych: w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie oraz w Szkole
Podstawowej imienia Poetów
Doliny Wilkowskiej w Świętej
Katarzynie. Wyboru musiały się
odbyć, ponieważ dotychczasowy
skład Młodzieżowej Rady Miej-

skiej w Bodzentynie składał się
z 9 członków – brakowało więc
6 osób, które ten skład zasilą.
Po ostatecznym zliczeniu głosów przez Okręgową Komisję nr
4 (MGCKiT), wybrani zostali: Aleksandra Białek, Szymon Marzec,
Karol Bzówka, Mateusz Sikora.
Natomiast w Okręgowej Komisji
Wyborczej nr 5 (Święta Katarzyna):
Dominik Żmuda, Patryk Adamczyk.
Nowym radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Artur Olszewski
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Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Bodzentynie
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Radni o swojej kadencji
W tym miesiącu, jako że
jest to czas podsumowań,
postanowiliśmy zapytać
dwoje radnych, jakie inwestycje udało się osiągnąć
na ich terenach.
Pan Jan Zygadlewicz w czasie swojej kadencji dążył
między innymi do poprawy
stanu dróg w Bodzentynie.
Ale to nie wszystko....
„Głos z Bodzentyna”: Panie

Radny, jakie inwestycje udało
się osiągnąć dla mieszkańców
Bodzentyna, które były zgodne
z Pana obietnicami?
Jan Zygadlewicz: - Uważam,
że dzięki moim staraniom poprawia się stan dróg w Bodzentynie
– mianowicie ulica Błotna, Armii
Krajowej i Miejska zyskały nawierzchnię asfaltową. Na początku przyszłego roku zostanie zrealizowana nakładka asfaltowa na
ulicy Podgórskiej, a pieniądze na
ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie gminnym na rok
2018. Wykonanie niezbędnych
pomiarów geodezyjnych, spowodowane koniecznymi uzgodnieniami z mieszkańcami posesji,
dotyczącymi szerokości drogi
spowodowało niestety opóźnienia. Niebawem ruszy przebudowa drogi wojewódzkiej, a wraz
z nią powstanie rondo i chodniki.
Dzięki tej inwestycji powstaną
chodniki od Pogórza wzdłuż uli-

cy Kieleckiej, Szermentowskiego
i Świętokrzyskiej. Wspólnie z Powiatem wykonano remont ulicy
Żeromskiego obejmujący położenie nowej nakładki asfaltowej.
Ponadto na ulicy Szermentowskiego wykonano długo oczekiwany wodociąg dla kilku domów.
Na targowicy wymieniono popękane płyty betonowe, które zagrażały bezpieczeństwu zwierząt
i położono asfalt.
Bardzo mnie cieszy, że udało się pozyskać dofinansowanie
na modernizację i rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Bodzentynie, która to inwestycja niebawem ruszy. Kolejnym ważnym
działaniem jest drugi etap rewitalizacji Bodzentyna. Wniosek,
który został złożony przeszedł
już ocenę formalną, a w kwietniu
2018 r. będą wyniki oceny merytorycznej. Mam nadzieję, że uda
się pozyskać niezbędne dofinansowanie dla tego działania.
GzB: - Panie Radny, jak Pan
ocenia swoją działalność w Radzie Miejskiej?
Jan Zygadlewicz: - Szanowni Państwo, jako radny dążyłem
do wypełnienia swoich obietnic
przedwyborczych. W mniejszym
bądź większym stopniu przyczyniłem się ich realizacji. Mam nadzieję, że spełniają one Państwa
oczekiwania, natomiast ocenę
mojej pracy w Radzie Miejskiej
pozostawiam Państwu.
GzB: - Dziękuję bardzo za wypowiedź.

jak być powinien – z korzyścią
dla mieszkańców. Dzięki niemu
na terenie Szkoły Podstawowej
w Leśnej udało się doposażyć
i oświetlić plac zabaw, a także założyć monitoring. Dla zespołu Pieśni i Tańca „Leśnianie” zakupiono
zastawę stołową oraz akcesoria
kuchenne. Dodatkowo przygotowano dokumentację projektową
oświetlenia ulicznego wraz z jego
częściowym wykonaniem na odcinku z miejscowości Leśna Stara
Wieś do Kamiennej Góry, a teraz
przygotowywana jest dokumentacja dla odcinka Leśna Stara Wieś
– Siekierno. W Siekiernie wymieniono okno i wyposażono świetlicę, a do placu zabaw zakupiono
piaskownicę, urządzenia zabawowe i sprawnościowe. Z budżetu
gminnego powstał asfaltowy podjazd do świetlicy. Ze względu na
duże nachylenie terenu, dotychczas były problemy z podjazdem
i wciąż pojawiającym się błotem.
Dlatego cieszymy się z tego odcinka. W trakcie realizacji jest projekt na budowę świetlicy w Siekiernie. Dzięki pomocy finansowej
Gminy, udało się wyremontować
w ubiegłym roku przepust w ciągu drogi powiatowej na strumyku.
Należy zaznaczyć, że wsparcie
finansowe gminy to aż połowa
sumy kosztu prac remontowych.
GzB: - Pani Radna, jakie są
zaplanowane inwestycje w nadchodzącym roku dla mieszkań-

Zapytaliśmy również Panią
Radną Katarzynę Sikorę o to,
co dobrego udało się zrobić
dla mieszkańców z jej okręgu.
Katarzyna Sikora: - Bardzo
się cieszę, że fundusz sołecki w końcu jest realizowany tak

ców sołectw Leśna i Siekierno?
Katarzyna Sikora: - W ramach przyszłych inwestycji zaplanowano już zakupienie komputerów na użytek dzieci ze
szkoły w Leśnej, wyremontowanie boiska szkolnego oraz uregulowanie stanu prawnego dróg
gminnych na terenie sołectwa
Leśna.
Jeśli chodzi o poprawę stanu dróg powiatowych na terenie sołectw Leśna i Siekierno to
w dalszym ciągu staramy się o to
u Starostwa. Większość dróg jest
pod jego zarządem, dlatego też
gmina nie może samowolnie ich
remontować. Na dzień dzisiejszy
brak jest jakichkolwiek zapewnień ze strony Starostwa.
Ogromnie się cieszymy, iż
w Leśnej odbędzie się budowa
kanalizacji sanitarnej. Niestety
z uwagi na to, że miejscowość
Siekierno nie spełniała warunków do uwzględnienia w dofinansowanym projekcie, będziemy
szukać innych możliwości, aby
skanalizować tę i pozostałe miejscowości.
W czasie tej kadencji udało się
zrobić dużo dobrego. Dlatego też
bardzo dziękuje mieszkańcom,
Pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Leśnej oraz Panu
Burmistrzowi za dobrą współpracą i wykazywane zrozumienie
w wielu aspektach.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę, aby
wypełnione one były radością,
miłością oraz niosły ze sobą spokój i odpoczynek. Życzę Wam
również w Nowym Roku spełnienia wszystkich marzeń, optymizmu, zdrowia i szczęścia.
GzB: Dziękuję bardzo za rozmowę.
/EŚ/

Regulacje prawne dotyczące działek na terenie Gminy
To co przez kilkadziesiąt lat
było niemożliwe, dziś nareszcie się udało. Przez dwa
lata obecna władza dokonała regulacji prawnych aż 110
działek, które położone są
na terenie Gminy Bodzentyn. Obecnie trwają starania
o dokonanie regulacji kolejnych działek – to pozwoli na
realizację jeszcze większych
działań inwestycyjnych.

Dużym problemem, z jakim
musiał zmierzyć się Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn po
objęciu stanowiska było uregulowanie stanu prawnego działek
na terenie Gminy Bodzentyn.
Bez dokonania tych czynności
prawnych niemożliwe byłoby realizowanie ważnych dla mieszkańców i turystów inwestycji,
przede wszystkim tych związanych z budową nowych dróg

oraz modernizacją dróg starych
i zniszczonych. Proces regulacji
stanu prawnego działek, które
są w użytkowaniu gminy, został
rozpoczęty już dwa lata temu. Do
tej pory aż 110 działek o łącznej
powierzchni 31,73 ha stało się
własnością Gminy Bodzentyn.
W ostatnim czasie pracownicy urzędu sporządzili także karty
inwentaryzacyjne,
zawierające
dokładny spis nieruchomości, któ-

rych stan prawny nadal nie jest
uregulowany. W tym celu urzędnicy już teraz przygotowują wnioski
do Wojewody z prośbą o wydanie
decyzji komunalizacyjnej, stwierdzającej własność poszczególnych nieruchomości. Wniosek
obejmuje 210 działek o łącznej
powierzchni 37,21 ha. To pomoże
zrealizować w przyszłości jeszcze
więcej ważnych inwestycji.
Artur Olszewski
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Ostatnio do Prokuratury
Rejonowej w Starachowicach trafiła skarga dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa przez
organy gminy Bodzentyn,
przy zakupie działek na
terenie Gminy Bodzentyn
w miejscowościach: Celiny
(boisko), Święta Katarzyna
(parking) oraz działki od
Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, na potrzeby
realizacji gminnych inwestycji przeznaczonych dla
mieszkańców.
Informujemy, że wszelkie procedury podczas zakupu wskazanych w oskarżeniu działek
zostały zachowane, zarówno te
związane z negocjacjami, wycenami rzeczoznawcy, jak i przyjętymi uchwałami.
Warto dodać, że np. działka
w Celinach, na której powstało
boisko a w planach jest wybudowanie świetlicy oraz placu zabaw, zakupiona została w części
ze środków funduszy sołeckich
z 2015, 2016 i 2017 roku. Natomiast działka w Św. Katarzynie została zakupiona od Sióstr
Bernardynek w sposób zgodny
z przepisami prawa. W skardze
pada także zarzut, że Gmina
zakupiła działki, które następnie
przekazała na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego – co
oczywiście jest nie prawdą!

Poprosiliśmy Panią Teresę
Bzymek, o krótki komentarz dotyczący zakupy gruntu w Celinach. „– Nie rozumiem dlaczego
oskarżyciele doszukują się drugiego dnia, którego tak naprawdę nie ma. Jest to przysparzanie
dodatkowej pracy pracownikom,
którzy cofają się w tył nie mogąc
zająć się bieżącymi sprawami,
bo muszą przygotować stos wyjaśniających materiałów. Zakup
gruntu przyczyni się do rozwoju
naszego sołectwa Celiny, a nie
zmarnowania pieniędzy gminnych. 70% ceny zakupu gruntu
to środki pochodzące z funduszu
sołeckiego. Dodam, iż w ostatnim
czasie została podpisana umowa przez prezes Stowarzyszenia
„Miejska Góra” Alinę Rdzanek.
Stowarzyszenie pozyskało środki unijne (bez wkładu własnego)
na budowę świetlicy wiejskiej ok. 256 000 złotych (bez posiadania własnego gruntu byłoby to
niemożliwe). Dziękuję wszystkim
pracownikom za pomoc w przygotowaniu wniosku. Jeśli podsumujemy dotychczasowe prace to
okazuje się, iż mimo przeciwności losu, dokonanych jest wiele
inwestycji z korzyścią dla mieszkańców, a niektóre będą już niebawem realizowane.”
Urzędnicy UMiG w Bodzentynie już przygotowali całą niezbędną dokumentację (m.in.:
plany, porozumienia, umowy,
akty notarialne, dokumentację
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Przeciwnicy kwestionują zakup
nieruchomości przez gminę

W celu wyjaśnienia skargi urzędnicy
przygotowali całą niezbędną dokumentację w tej sprawie
księgową, uchwały RM), która
ma na celu jak najszybsze wyjaśnienie fałszywych oskarżeń
i umorzenie dochodzenia.
Przez ostatnie dwudziestolecie, nieruchomości należące do
Gminy Bodzentyn były wyprzedawane, ale warto zauważyć, że
w tym czasie nikt się temu nie
sprzeciwiał, nikt nie kwestionował zasadności zbycia oraz procedury i formy sprzedaży.
Jak informuje Teresa Bzymek – sołtys miejscowości Celiny – w czasie, gdy stanowisko
burmistrza objął Dariusz Skiba
sukcesywnie odkrywano wiele
nieprawidłowości, które znacznie
skomplikowały rozwój naszych
sołectw i zahamowały inwestycje
– te problemy narastały przez kilkanaście ostatnich lat. W związku z tym, nastąpiła cała gama

problemów związanych z wyjaśnianiem, prostowaniem i regulacją stanów prawnych. Teraz na
bieżąco jest to naprawiane, aby
w przyszłości usprawnić proces
związany z powstawaniem nowych inwestycji w Gminie.
Burmistrz Miasta i Gminy jest
pewien, że: „W roku 2018 – wyborczym, nasilą się podobne tego
typu kłamliwe oskarżenia i zgłoszenia do różnego rodzaju organów ścigania”. Dodatkowo od momentu objęcia stanowiska walczy
o to, aby majątek gminy cały czas
się powiększał. Nieruchomości,
których zakupu dokonuje Gmina
mają przede wszystkim służyć
mieszkańcom i ich potrzebom tj.:
budowa dróg gminnych, placów
zabaw, świetlic, siłowni, boisk,
czy ścieżek rowerowych.
A. Olszewski

Dobiegły końca prace związane
z budową przepustu oraz dojścia
do pomnika w miejscowości Wola
Szczygiełkowa. Łączny koszt inwestycji wyniósł 41 858,37 zł.
Pierwsza inwestycja w Woli Szczygiełkowej związana była z budową obszernego przepustu, po którym nareszcie będzie
można przejeżdżać samochodem. W tym
miejscu do tej pory zbierała się woda, która zalewała pobliskie pola, wszystko przez
przepływający strumyk. Nieopodal znajduje się także szkoła. Prace polegały na

budowie 6 m przepustu, o średnicy 80
cm. Dodatkowo umocniono rów płytami
ażurowymi. Koszt tych prac wyniósł 25
505,28 zł brutto.
W ramach drugiej inwestycji wykonano dojście do pomnika ofiar hitlerowskiego terroru. Nowa nawierzchnia wykonana jest z płyt betonowych. Teren został
odpowiednio wyrównany i uporządkowany. Długość dojścia to 27 mb. Koszt tej
inwestycji to 16 353,09 zł brutto.
Środki na te inwestycje przeznaczone
zostały z budżetu Gminy Bodzentyn.
Artur Olszewski
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Zakończono dwie inwestycje
w Woli Szczygiełkowej

TRZY LATA PO WYBORACH
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Podsumowanie trzech lat kadencji
Burmistrza Dariusza Skiby

„Głos z Bodzentyna”: Panie
Burmistrzu, koniec 2017 roku to
również koniec trzeciego roku
sprawowania obowiązków Burmistrza. Jak Pan ocenia trzy lata
swojej pracy?
Burmistrz: - Trzy lata pracy
w samorządzie na stanowisku
burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oceniam jako czas intensywny i pracowity. Był to czas
poświęcony działaniom zmierzającym do lepszej organizacji
pracy, przygotowań wniosków
o środki unijne jak również przygotowań do inwestycji. Dzięki
zwiększonej mobilizacji pracowników oraz skupieniu udało się
pozyskać ponad 60 milionów zł
dofinansowania. Dlatego sądzę,
że ten czas nie był zmarnowany. Z pewnością brakuje go na
wszystko, gdyż każde z zagadnień jest absorbujące i czasochłonne. Określone ustawami
procedury utrudniają działania
wszystkim samorządom. Ale nie
poddajemy się i ciągle idziemy
do przodu.
GzB: Czy zatem 2017 rok
może Pan uznać za udany?
Burmistrz: - Rok 2017 to
okres dalszych prac związanych

z pozyskiwaniem środków unijnych. Ogromnym sukcesem dla
całej społeczności Gminy Bo-

wanie powiększą atrakcyjność
naszego regionu. Jest to historyczna chwila, od ponad dwustu

wych gminy, zrozumieli potrzebę
naszych działań i bardzo pozytywnie wywiązali się ze swoich

dzentyn było uzyskanie blisko
40 milionów złotych na rozbudowę długo oczekiwanej kanalizacji. Tak więc jest to z pewnością
rok udany. Poza tym udało się
również pozyskać dofinansowanie na prace przy ruinach bodzentyńskiego zamku. Wniosek
złożony przez Związek Gmin
Gór Świętokrzyskich na cztery
gminy: Bodzentyn, Bieliny, Łagów i Pawłów, został pozytywnie oceniony i Gmina Bodzentyn uzyska ponad 6,3 miliona
złotych. Bardzo się cieszymy
z otrzymanego dofinansowania,
gdyż prace na wzgórzu zamkowym w Bodzentynie zdecydo-

lat po raz pierwszy nasz zabytek będzie stopniowo uzyskiwał w części dawną świetność.
Ogromnym ryzykiem była moja
decyzja o przejęciu tej nieruchomości na rzecz gminy Bodzentyn w marcu 2015 r. Zakładam,
że to ważna inwestycja w przyszłość naszej gminy.
GzB: Z jakich osiągnięć jest
Pan najbardziej dumny?
Burmistrz: - Uważam, że
takim osiągnięciem było nawiązanie pozytywnej współpracy
z większością radnych, głównie
z dziesięcioma, którzy pomimo
różnych trudności i zdając sobie
sprawę z zobowiązań finanso-

obowiązków. Dziękuję im zatem
za wyrozumiałość i cierpliwość
w oczekiwaniu na realizację inwestycji na ich terenach.
Kolejnym osiągnięciem, które będę podkreślał cały czas, to
fakt, iż w ciągu głównie dwóch
lat, w 2016 i 2017 roku, pozyskaliśmy bardzo dużą ilość
środków zewnętrznych. To jest,
powtórzę, ponad 60 milionów
złotych i jest to duże osiągnięcie
w skali tak małego samorządu.
Pozyskane środki finansowe
obejmują wiele obszarów naszej
działalności: służbę zdrowia, inwestycje drogowe, gospodarkę
wodnościekową, oświatę, po-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Rok 2017 zmierza ku końcowi. W każdym samorządzie przychodzi moment
dokonania podsumowań
i kreślenia planów na przyszłość. Rozmowa z Burmistrzem Bodzentyna jest
próbą spojrzenia na minione trzy lata jego kadencji
oraz naświetlenia wizji
na lata przyszłe. Wszystkich naszych Czytelników
zapraszamy do zapoznania
się z dotychczasowymi
dokonaniami oraz strategią
rozwoju gminy na przyszły
rok.
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moc społeczną, dziedzictwo kulturowe, turystykę.
GzB: Gdzie napotkał Pan
największe trudności?
Burmistrz: - Od początku kadencji przez trzy lata borykamy
się z różnego rodzaju roszczeniami osób, które nie zgadzają
się z moimi działaniami i notorycznie zaskarżają do różnych
instytucji nasze postępowanie,
podjęte uchwały, a także moje
decyzje. Trudności również dostrzegam w głosowaniu dwóch
panów radnych: pana Dariusza
Świetlika i pana Józefa Kołomańskiego, którzy ciągle podważają nie tylko moje decyzje,
ale również moją obecność
w samorządzie. To ciągłe kwestionowanie moich działań jest
uciążliwe i utrudnia pracę nam
wszystkim. Mam wrażenie, że
z braku solidnych argumentów
panowie drażnią się w sposób
małostkowy, jednocześnie zapominają, że poprzez swoją działalność samorządową w latach
ubiegłych niewiele wnieśli w rozwój naszej gminy, przyglądając
się biernie wątpliwym działaniom mojego poprzednika.
W 2016 roku wszyscy byliśmy świadkami próby odwołania mnie z funkcji burmistrza.
Mój poprzednik Stanisław Marek Krak złożył skargę do komisarza wyborczego oraz wojewody, dotyczącą rzekomego
złamania przeze mnie prawa,
zarzucając mi łączenie dwóch
funkcji – pracownika Świętokrzyskiego Parku Narodowego
oraz burmistrza. Co oczywiście
jest nieprawdą, gdyż obecnie
jestem na bezpłatnym urlopie
i nie świadczę pracy na rzecz
Parku Narodowego. Sądzę, że
był to przejaw zemsty i złośliwości oraz braku pogodzenia się
z przegraną w wyborach samorządowych.
Niedawno kilka osób na czele z radnym Józefem Kołomańskim w sposób bezpardonowy
wprowadzało opinię publiczną
w błąd w sprawie wydzierżawienia części działki w Świętej
Katarzynie na inwestycję o nazwie Centrum Kultury i Turystyki
w Świętej Katarzynie. Sugerując
wręcz powiązania korupcjogenne mojej osoby z inwestorem oraz powielając nieprawdę
związaną z planami tej inwestycji. Cała sytuacja ogromnie podzieliła mieszkańców i wprowadziła niepokój narażając mnie
na utratę zaufania społecznego,
do czego od dwóch lat zmierzał

pan radny Kołomański.
Cały czas oczekujemy z niepokojem na decyzję wojewody
w związku z umorzeniem, bądź
nie, nałożonej opłaty legalizacyjnej za nielegalne wybudowanie czterech odcinków wodociągu w miejscowości Podgórze,
w 2014 r. Przypomnę, decyzją
pana Stanisława Marka Kraka
i pani Barbary Pałysiewicz-Błachut służby Zakładu Usług Komunalnych wykonały inwestycję
kanalizacyjną bez wymaganego
pozwolenia na budowę. W odpowiedzi na to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
nałożył na gminę opłatę legalizacyjną w kwocie 800 tysięcy
złotych. W chwili obecnej nie
będzie nas stać na takie obciążenie finansowe.
Kolejnym problemem jest
brak uregulowania własnościowego gruntów będących
w zarządzie gminy. Sytuacja ta
przyczynia się do ogromnych
trudności związanych z planowanymi inwestycjami, głównie
drogowymi, ale też modernizacją obiektów publicznych. Przez
ostatnie trzy lata byliśmy zmuszeni prostować ten stan rzeczy.
Budynki oraz działki placówek
szkolnych w Psarach i Śniadce, budynek na ulicy Kieleckiej,
Budynek OSP w Bodzentynie
i wiele dróg gminnych miały nie
uregulowany stan prawny.
W latach ubiegłych nasi poprzednicy w sposób nieprawidłowy realizowali inwestycje na
gruntach, które są własnością
prywatną, własnością Lasów
Państwowych czy też Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Cały czas borykamy z tym
problemem, szukając sposobu
na rozwiązanie owych zaszłości. Ponadto budowano boiska
i inne urządzenia małej architektury bez odpowiednich dokumentów.
W akcie zemsty, za upublicznienie wszystkich nieprawidłowości, wszelkimi sposobami moi
przeciwnicy próbują mnie zdyskredytować poprzez nieustanne
zgłaszanie do organów ścigania
różnych doniesień na rzekomo
moje nadużycia prawne.
Obecnie policja prowadzi
śledztwo w sprawie wymiany
i zakupu gruntów na potrzeby
mieszkańców. Sprawa dotyczy
gruntów w Celinach - z przeznaczeniem na budowę boiska
i świetlicy, Świętej Katarzynie –
z przeznaczeniem pod parking
oraz wymiany gruntów ze Świę-

tokrzyskim Parkiem Narodowym
na potrzeby budowy ścieżki rowerowej i wymiany gruntów pod
drogi.
To są bardzo trudne chwile, gdyż cały czas musimy się
tłumaczyć z różnych decyzji,
uchwał i działań, które moim
zdaniem mają wspierać samorząd, a nie utrudniać jego pracę. Dziwię się tej sytuacji, dlatego że w dawnych latach, ponad
piętnaście,
dwadzieścia
lat
temu, grunty gminne w majestacie prawa były zbywane przez
samorząd gminy. Wtedy nikt
tego nie kwestionował. Wiele
hektarów ziemi zostało sprzedane osobom prywatnym i nikt nie
zgłaszał oficjalnych pretensji do
tych działań. My robimy odwrotnie, zakupujemy grunty na rzecz
gminy, zwiększając tym samym
majątek gminy, a te działania
są nam podważane. To jest dla
mnie niezrozumiałe. Trudno w to
uwierzyć, że tak może się dziać.
GzB: W wywiadzie zamieszczonym w zeszłorocznym, grudniowym wydaniu „Głosu z Bodzentyna” mówił Pan, że „rok
2017 będzie w naszej gminie rokiem budowy”. Jakie inwestycje
budowlane udało się już w tym
roku zrealizować?
Burmistrz: - Przede wszystkim to inwestycje drogowe. Cały
czas realizujemy projekty z Programu Obszarów Wiejskich na
co pozyskaliśmy środki unijne. Duża część naszych prac
i zaangażowania była skupiona
właśnie na remontach dróg,
również ze środków gminnych.
Jak powiedziałem, mamy wieloletnie zaszłości w postaci nieuregulowanego stanu prawnego
działek drogowych, który na bieżąco regulujemy, wyłącznie po
to, żeby można było inwestować
i robić nowe nawierzchnie asfaltowe. Poza tym działania związane z drogami, które zostały
podjęte na początku kadencji,
będą
również
realizowane
w przyszłości. To, że zrobiliśmy
już kilkanaście kilometrów dróg
gminnych w asfalcie, nie znaczy że na tym poprzestaniemy.
W dalszym ciągu będziemy realizować te zamierzenia. Niegospodarnością było co roku
kupowanie kamienia i zlecanie
firmom wysypywanie kruszywa,
które funkcjonuje tylko na krótką
metę. Wszyscy już wiemy, że po
dwóch - trzech tygodniach takie
drogi są na nowo uszkodzone
i dziurawe. Dlatego staramy się,
aby inwestycje drogowe były

trwałe i realizowane w jak największym zakresie. Zależy nam,
aby infrastruktura drogowa ułatwiała
życie
mieszkańcom
i przede wszystkim zapewniała
im większe bezpieczeństwo.
Dodatkowo na uwagę zasługują te wszystkie inwestycje,
które realizowane są w ramach
funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego. Realizujemy je na bieżąco, przez cały
rok i zawsze chcemy doprowadzać do końca.
GzB: Zgodnie z jedną z obietnic przedwyborczych dwukrotnie
w roku organizuje Pan spotkania
z mieszkańcami wszystkich sołectw. Czy kontakt z mieszkańcami jest dla Pana ważny?
Burmistrz: - Przed wyborami
w 2014 roku i jeszcze wcześniej
zauważyłem, że mój poprzednik
stracił kontakt z mieszkańcami
i często unikał spotkań z nimi.
Mieszkańców sołectw to oburzało, dlatego że trudno było im
się czegokolwiek dowiedzieć
nawet w urzędzie. Brakowało
szczegółowych informacji dotyczących ich bieżących spraw.
Ja postanowiłem mieć stały
kontakt z mieszkańcami nie tylko w urzędzie, ale również wyjść
do ludzi. Dlatego spotykam się
z mieszkańcami każdego sołectwa dwa razy w roku. Dzięki tym
spotkaniom mogę wysłuchać ich
potrzeb, odpowiedzieć na nurtujące ich pytania, ustosunkować
się do ich uwag, a nawet pretensji. Te spotkania stwarzają możliwość dialogu z mieszkańcami,
który jest dla mnie bardzo ważny. Dlaczego akurat dwa razy?
Ponieważ na wiosnę – w marcu
i w kwietniu– kiedy jesteśmy
po uchwaleniu budżetu, jestem
w stanie przekazać mieszkańcom informacje dotyczące inwestycji na rok bieżący. A jesienią
– we wrześniu i w październiku
– głównym tematem spotkania
jest uchwalenie funduszu sołeckiego na rok następny. Na obu
zebraniach mieszkańcy mogą
porozmawiać ze mną oraz powiedzieć co myślą o mnie, o naszych działaniach oraz przede
wszystkim swobodnie mogą wyrażać swoje opinie.
GzB: Czy uważa Pan, że
spotkania z mieszkańcami są
owocne, a kontakt z nimi jest
dobry?
Burmistrz: - Prawdę mówiąc
liczyłem na trochę większą frekwencję mieszkańców w tych
spotkaniach. Choć w różnych
miejscowościach jest różna fre-
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kwencja. Mogę to odczytywać
jako sygnał, że część ludzi nie
do końca wierzy we władzę,
jaka by ona nie była. Uważam,
że przenosi się to z góry, od
tej większej polityki. Dlatego,
że gdy mieszkańcy obserwują
co się dzieje w sejmie, senacie i jaki wizerunek wypaczonej władzy kreują media, to nie
mają już zaufania do żadnej innej władzy. Trudno z tym się pogodzić, bo jako samorządowiec
chcę z całego serca dobrze
pracować dla mieszkańców
i samorządu. Z drugiej strony
rozumiem, że nie wszyscy mają
czas na spotkania, potrzebę,
czy też chęć na spotkanie ze
mną. Natomiast pragnę podkreślić, że nawet jeśli na zebraniu
będzie jedna osoba to i tak będę
jeździł, bo uważam, że warto
jechać i spotkać się z tą osobą,
porozmawiać, a dodatkowo jeżdżąc po gminie, przekonać się
osobiście jak wyglądają drogi,
poszczególne miejscowości, co
się zmieniło, co trzeba jeszcze
zrobić. I to nie tylko przed wyborami, ale przez cały rok, żeby
dobrze wykonywać swoją pracę.
GzB: Jednym z trudniejszych
zadań jest pomoc osobom bezrobotnym. Jak w tym roku poradził
sobie Pan z tym zagadnieniem?
Burmistrz: - Przed prawie
trzema laty stopa bezrobocia
w powiecie kieleckim według
stanu na koniec stycznia 2016
roku była na poziomie 16,7%.
Według stanu na koniec października 2017 roku zmalała do
11,1%. Cieszę się, że koniunktura w Polsce w końcu jest na
dobrym poziomie, a firmy potrzebują rąk do pracy.
Natomiast cały czas mnie
martwi sytuacja, iż duża grupa
osób spośród naszych mieszkańców ciągle chce uzyskać
pracę w urzędzie gminy lub
placówkach podległych gminie
i tym samym nie chce korzystać
z ofert przedsiębiorców. Niektórzy mieszkańcy nie do końca rozumieją, że urząd gminy nie jest
jakąś przetwórnią czy fabryką.
Praca w urzędzie ma charakter
służby dla mieszkańców. Nie
zawsze każdy może uzyskać
taką pracę, bowiem są określone etaty, stanowiska. Trudno sobie wyobrazić, żeby dodatkowo
duża grupa ludzi mogła pracować w urzędzie, czy w szkołach
czy w innych palcówkach podległych gminie. Z drugiej strony
cieszę się, że niektóre z osób,
które przychodziły do urzędu

obecnie już znalazły pracę w innych miejscach.
Ważne jest natomiast, że
gmina pomaga bezrobotnym
ludziom poprzez realizację
szeregu projektów związanych
z pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami,
niekiedy zleceniami. Jest ich
kilkadziesiąt w ciągu roku. To
bardzo duża liczba osób, które
otrzymują wsparcie ze strony
gminy i Powiatowego Urzędu
Pracy. Na tyle ile możemy, staramy się pomagać cały czas
bezrobotnym i nie przestaniemy
tego robić.
GzB: Jak obecnie wygląda
sytuacja finansowa gminy? Niektórzy zarzucają Panu niegospodarność finansową. Co Pan
o tym sądzi?
Burmistrz: - Przez ostatnie
dwa lata byliśmy skupieni na
intensywnych przygotowaniach
różnych inwestycji, projektów,
wniosków, studiów wykonalności, koncepcji, planów i innych
niezbędnych dokumentów do
składania wniosków o dofinansowania ze środków unijnych.
Powiem szczerze, że wśród
pracowników urzędu nie wszyscy byli w stanie podołać tym
różnym wyzwaniom i potrzebom
związanym właśnie z pozyskiwaniem środków unijnych. Dlatego też, wszystkie tego typu
działania wymagały uwzględnienia wynagrodzeń dla osób,
firm wykonujących w należyty
sposób tę specjalistyczną dokumentację. Z racji tego, że nie
byliśmy w stanie sami temu podołać, nieodzowna była inwestycja w osobowe wynagrodzenia.
Niektórzy zarzucają mi przez
to niegospodarność finansową,
ale dla mnie ważniejsze jest to,
ile pozyskaliśmy środków zewnętrznych dzięki tym dodatkowym wynagrodzeniom. W sumie
dla naszej Gminy udało się uzyskać ponad 60 milionów złotych
dofinansowania, wydatkując te
kilkaset tysięcy złotych w ciągu
trzech lat.
Wydatki wzrosły proporcjonalnie do naszej działalności.
Ilość inwestycji w różnych obszarach, rozwój działalności
kulturalnej, mnogość realizowanych projektów unijnych powoduje, że wydatki automatycznie
wzrastają.
Na pewno martwi nas wzrost
wydatków na oświatę w związku
z jej reformą. Ktoś powiedział
kiedyś, że jest ona bez kosztowa
dla samorządów, ale nie jest to

prawdą. Jako samorząd musimy
z własnych funduszy doposażyć szkoły i poszczególne klasy.
Subwencja się nie zwiększyła,
a my musimy dopasować się do
ustawy wykonując między innymi prace remontowo-inwestycyjne czy doposażyć pracownie
przedmiotów ścisłych. Wszystkie
te działania kosztują, dlatego wydatki wzrosły. Ponadto, aby nie
dzielić dzieci na lepsze bądź gorsze, postawiliśmy objąć dowozem wszystkie dzieci do szkół.
Wszyscy wiemy, że ustawa co
innego, a życie co innego...
GzB: Które zaplanowane
działania na rok przyszły są
priorytetowe?
Burmistrz:- Na pewno wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację w 16 miejscowościach oraz rozbudowę
i modernizację oczyszczalni
ścieków w Bodzentynie, dokończenie i dalsza realizacja przebudowy dróg gminnych - zmiany nawierzchni szutrowej na
asfaltową w miejscowościach
Święta Katarzyna na ulicach:
Kieleckiej, Spacerowej, Świętokrzyskiej, w Bodzentynie na
ulicy Podgórskiej, Siekiernie –
Przedgrabiu, Śniadce Parcele,
Grabowej I, Wilkowie – Krajnie, Kamieńcu, Wzdole Parcele. Przeprowadzimy również
remont drogi na Orzechówce
oraz dalszy etap remontu drogi
Psary – Grabowa.
Priorytetem będzie również
głęboka
termomodernizacja
siedmiu budynków użyteczności publicznej: trzech ośrodków
zdrowia: w Bodzentynie, Świętej
Katarzynie i we Wzdole, Urzędu
Miasta i Gminy w Bodzentynie,
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie, Szkoły
Podstawowej w Psarach Starej Wsi oraz Zespole Szkół we
Wzdole Rządowym.
Dużą inwestycją będzie przebudowa dróg wojewódzkich
Podgórze – Bodzentyn – Dąbrowa wraz z budową ronda w Bodzentynie. Powstaną chodniki
i ścieżki rowerowe.
Chcemy rozpocząć budowę
ścieżki rowerowej na odcinku Święta Katarzyna – Podgórze oraz budowę parkingu
wraz zapleczem sanitarnym
i turystycznym w Świętej Katarzynie. Priorytetowe również
będzie uzupełnienie projektów
oświetlenia ulicznego w kilku
sołectwach, gdyż nie udało się
zebrać niezbędnej ilości dokumentów dla wszystkich zaplano-

wanych sołectw w tym roku. Docelowo częściowe oświetlenie
uliczne będzie na ponad czternastu
kilometrach,
między
innymi w miejscowościach:
Orzechówka, Śniadka Parcele, Psary Kąty, Psary Podlesie,
Psary Stara Wieś, Święta Katarzyna, Wzdół Parcele, Wilków,
Bodzentyn, Leśna - Siekierno,
Wzdół Kolonia (Kopciowiec),
Celiny - Dąbrowa, Podgórze.
Ważne jest wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę
pieszo-rowerową na odcinku
Święta Katarzyna – Wilków.
Spróbujemy wykonać częściowo chodniki przy drogach powiatowych w Psarach Starej
Wsi i Siekiernie oraz zmianę
nawierzchni na drodze powiatowej w Leśnej Starej Wsi – o ile
pozwoli współpraca finansowa
ze Starostwem Powiatowym
w Kielcach. Na pewno zostanie
wykonany długo oczekiwany remont drogi powiatowej na Hucisku od strony cmentarza.
W przyszłym roku wybudujemy świetlicę wiejską w Celinach
i oczywiście jak co roku będziemy realizować fundusz sołecki
oraz budżet obywatelski miasta
Bodzentyn. Z kolei do końca
przyszłego roku musimy dokonać modernizacji oczyszczalni
ścieków w Świętej Katarzynie.
Wykonamy również dokumentację projektową na kanalizację w części miejscowościach:
Psary Kąty, Święta Katarzyna
„Wzorki” oraz Grabowa.
Planujemy wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Bodzentynie przygotować wnioski do Regionalnego
Programu Operacyjnego w celu
pozyskania środków na kanalizację dla pozostałej części gminy.
GzB: Panie Burmistrzu, czy
jest jeszcze coś, co chciałby
Pan powiedzieć Mieszkańcom?
Burmistrz: - Drodzy Mieszkańcy, dziękuję Wam za wyrozumiałość, wsparcie, wszelkie
uwagi i podpowiedzi, którymi się
ze mną dzielicie. Również dziękuję za krytykę, która w pewnych obszarach mojej działalności mnie mobilizuje.
Korzystając z okazji życzę
Wam Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej
pomyślności zarówno w życiu
osobistym jak i zawodowym.
GzB: - Dziękuję bardzo za
rozmowę.
/EŚ/
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Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem
trzech lat działalności samorządu.
INWESTYCJE
W ramach środków własnych i uzyskanych dofinansowań przebudowano kilkanaście odcinków dróg gminnych
(Psary Kąty – Podlesie i Wiącka – Wzdół Rządowy, Śniadka
Parcele, Kapkazy, dwa odcinki dróg w Wilkowie, Śniadka
Druga – Śniadka Trzecia, ulice
Błotna, Armii Krajowej i Miejska
w Bodzentynie, Śniadka Pierwsza, Orzechówka, Kopciowiec,
Celiny, Wzdół Rządowy, Sieradowice
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków budżetu
państwa wybudowano chodnik
w Starej Wsi. W ramach prac
wykonano 26 zjazdów do posesji, przedłużono 4 przepusty

szlak „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Zaplanowane prace
obejmą m. in. częściową odbudowę niektórych elementów,
powstanie nowoczesnej ekspozycji opartej na wirtualnej rzeczywistości, utworzenie punktu widokowego i przestrzeni
wystawienniczej z elementami
przeszklonymi. Całkowita wartość zadania wynosi 20 mln 33
tys. złotych, z czego po stronie
gminy jest prawie 8 mln zł. Wartość dofinansowania dla gminy
Bodzentyn to około 6 mln 300
tys. złotych!
W ramach uzyskanych dofinansowań powstały świetlice
socjoterapeutyczne dla dzieci,
które zostały odpowiednio wyposażone dla potrzeb ich wychowanków. Nie można pomi-

Zakup kontenera w Celinach
pod koroną drogi, umocniono
rów, ustawiono barierki ochronne i wymieniono 7 zasuw wodociągowych.
Niebawem rozpoczną się długo oczekiwane prace przy budowie Małej Pętli Świętokrzyskiej,
w ramach których na najbardziej
newralgicznym
skrzyżowaniu
w Bodzentynie powstanie rondo. To bardzo ważna inwestycja
drogowa, która znacznie upłynni
ruch, ale też zwiększy komfort
oraz przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Obecnie ukończono prace ratunkowe zabezpieczające mury
pałacu biskupów krakowskich
w Bodzentynie. Całość prac
jest wstępem do kolejnych, zaplanowanych, dzięki którym ruiny dawnego pałacu biskupów
krakowskich staną się ciekawsze dla odwiedzających Gminę
turystów. Zostanie utworzony

nąć wyposażenia klas szkolnych
w meble oraz liczne pomoce
dydaktyczne, które urozmaicają
lekcje nauk ścisłych.
Drugim projektem realizowanym przez Związek Gmin Gór
Świętokrzyskich jest „Adaptacja
części budynku OSP na potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie”. Na tę inwestycję wydano już pozwolenie na budowę,
a wartość dofinansowania wynosi 1 200 000,00 zł.
BUDŻET OBYWATELSKI
W zeszłym roku po raz pierwszy utworzono w naszej Gminie
Budżet Obywatelski dla Miasta
Bodzentyn. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w drodze głosowania zwyciężyły dwa
projekty.
Przy
Gimnazjum
w Bodzentynie powstała siłownia zewnętrzna wraz z ławkami.

Zajęcia warsztatowe dla dzieci
uczęszczających do świetlic
socjoterapeutycznych
Niebawem zostanie zagospodarowany teren i zamontowana
zostanie wiata z ławeczką przy
„Dziennym Domu Pobytu dla
Osób Starszych” w Bodzentynie
(przy tzw. „organistówce”).
W tym roku również został
ogłoszony Budżet Obywatelski
dla Miasta Bodzentyn. Na rok
2018 zaplanowano 80 143,93
zł. Obecnie zgłoszono 5 wniosków, które są w trakcie weryfikacji, a głosowanie odbędzie się
w styczniu 2018 r.
FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki w latach
2015 i 2016 praktycznie został
w całości zrealizowany. Dzięki wybraniu tańszych ofert zaoszczędzono część pieniędzy
z zaplanowanych kwot na ich
realizację. W obecnym roku
zaplanowane działania również
zostały zrealizowane. Poszczególne działania tylko czekają
na ostatecznie zakończenie.
Spowodowane jest to faktem, iż
niektóre sołectwa bardzo późno

ją kolejne faktury za realizację
zadań tegorocznego funduszu
sołeckiego, dlatego ostateczna
kwota z jego realizacji nie jest
jeszcze znana.
W sumie Gmina zleciła wykonanie map do celów projektów
oświetlenia ulicznego, jak również zlecono wykonanie projektów oświetlenia na odcinkach
o łącznej długości około 14 km
w miejscowościach: Orzechówka, Śniadka Parcele, Psary Kąty,
Psary Podlesie, Psary Stara
Wieś, Święta Katarzyna, Wzdół
Parcele, Wilków, Bodzentyn, Leśna - Siekierno, Wzdół Kolonia
(Kopciowiec), Celiny - Dąbrowa
Dolna, Podgórze.
Dokumentacja ta zawiera
techniczne projekty wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami z PGE
i mieszkańcami, mapy projektowe, decyzje o lokalizacji celu
publicznego oraz pozwolenia
na budowę jeśli wymagają tego
przepisy.
Projekt na oświetlenie uliczne dla miejscowości Podgórze

Zagospodarowano teren przy Kapliczce w Wilkowie
w roku bieżącym dokonywały
zmian zadań. Obecnie do Urzędu Miasta i Gminy wciąż spływa-

obecnie oczekuje na pozwolenie na budowę od Starostwa
oraz konserwatora zabytków.
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SŁUŻBA ZDROWIA
Nowym kierownikiem został
pan Jarosław Dziedziński. Pani
Małgorzata Szymańska zrezygnowała z pracy.
W ciągu trzech lat udało się
wyposażyć gabinety lekarskie,
zakupić niezbędny sprzęt medyczny i inne rzeczy. Poniżej
przedstawimy jakie działania
zostały zrealizowane w służbie
zdrowia w Gminie Bodzentyn.
Zakupiono
kardiotokograf,
agregat prądotwórczy, licencję ks-somed, chłodziarkę do
przechowywania szczepionek,
spirometr spirobank II, drukarki,
meble do gabinetu lekarskiego,
spirometr as spiro, laptop, fotel
do pobierania krwi, stoliki do
badań niemowląt, wagę elektroniczną, stoły rehabilitacyjne,
torbę apteczną oraz wdrożono
system numeracji pacjentów.
Zorganizowano również ga-

w ośrodku zdrowia wykonano
również instalację sieci komputerowej, zakupiono drukarki, a w przyszłym roku ruszy
termomernizacja
wszystkich
trzech budynków. W ramach
prac zaplanowano ocieplenie
z zewnątrz budynków, wymianę
pieców oraz montaż instalacji
fotowoltaicznych.
Zatrudniono dwóch pediatrów: dr Lidię Dziedzic i dr Elżbietę Janicką-Śpiewak. W ośrodku
zdrowia w Bodzentynie dwa razy
w tygodniu przyjmuje kardiolog.
Dodatkowo w bodzentyńskiej
przychodni dwa razy w tygodniu
bezpłatnie przyjmują specjaliści:
neurolog, ginekolog i stomatolog. W ośrodku zdrowia we
Wzdole Rządowym w prywatnym gabinecie przyjmuje stomatolog. Miłą informacją jest fakt, iż
od 1 stycznia 2018 w Ośrodku
Zdrowia w Świętej Katarzynie

Zakup komputerów na sołectwa Psary Stara Wieś
raż na samochód służbowy.
W ramach prac remontowych
wykonano w pracowni fizjoterapii toaletę i szatnię dla pacjentów, wykonano orynnowanie na
ośrodku zdrowia w Bodzentynie
oraz na domu lekarza razem
z daszkiem nad schodami, wymieniono piec, płytki podjazdu
dla osób niepełnosprawnych,
wymieniono i zamontowano
balustradę podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i schody
w ośrodku zdrowia w Bodzentynie. Przy budynku ośrodka
zdrowia w Św. Katarzynie wyremontowano parking. Problemy z nieprecyzyjnymi wynikami
laboratoryjnymi dzięki wyłonieniu nowego laboratorium które
oferuje o 40% tańsze i bardziej
precyzyjne badania analityczne,
w końcu się zakończyły.
W ramach usprawnienia
pracy osobom zatrudnionym

będzie nowy lekarz – Pani Dorota Krzos – internista i specjalista
reumatolog.
Niebawem w trosce o pacjentów i usprawnienie pracy lekarzom zostanie wdrożony nowy
system rejestracji do lekarzy,
polegający na tym, iż pacjenci
będą przychodzić do lekarzy na
wizytę na konkretną, umówioną
godzinę. Planowane jest również wdrożenie systemu rejestracji internetowej w pierwszym
kwartale przyszłego roku.
W ramach akcji profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Bodzentyn zorganizowano
akcję „Kocham, więc badam”,
dzięki której przebadano 121
małych pacjentów. Dorosłe
mieszkanki miały okazję wziąć
udział w badaniach mammograficznych i cytologicznych,
które były dostępne kilkakrotnie.
Warto wspomnieć o bezpłatnym

szczepieniu przeciw grypie dla
seniorów powyżej 60 roku życia. Szczepienia odbywają się

Świętokrzyskie Dni Miodu, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wśród

Nowe urządzenia na placu zabaw w Dąbrowie Górnej
już od początku listopada we
wszystkich ośrodkach zdrowia
na terenie Gminy.
Do końca czerwca przyszłego roku zrealizowany zostanie
projekt „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia
Ośrodków Zdrowia w Gminie
Bodzentyn”. Z końcem stycznia
planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia
medycznego oraz remont pomieszczeń.
KULTURA I SPORT
Na terenie gminy w ciągu
roku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych,
które wpisały się już na stałe
w kalendarz lokalnej społeczności. Wśród tych wydarzeń
na wyróżnienie zasługują m. in.
Jarmark Wielkanocny, Dni Bo-

imprez sportowych i turystycznych należy wymienić organizowane w gminie biegi terenowe,
rajdy piesze i rowerowe, a także
nocny bieg nad zalewem w Wilkowie, który przyciągnął wielu
biegaczy z całej Polski. Dzięki
wsparciu finansowym władz
gminnych oraz zaangażowaniu
prężnie działających klubów
sportowych w gminie organizowane są liczne turnieje piłki
nożnej, siatkowej, bilardowe czy
zawody wędkarskie. Burmistrz
również dużą uwagę zwraca na
upowszechnianie kultury wspierając lokalnie działające stowarzyszenia, które przyczyniają
się do promocji Gminy. Z roku
na rok coraz większe fundusze
są zabezpieczane w budżecie
gminnym na działania na rzecz
poszerzania oferty kulturalnej
oraz stwarzania możliwości

Pracownie ekologiczno-przyrodnicze
zostały wyposażone w liczne pomoce naukowe
dzentyna, czy Przegląd Pieśni
Patriotycznych. Po raz pierwszy w Gminie zorganizowano

uczestnictwa w kulturze. W tym
roku aż 26 organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie
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finansowe z budżetu gminu na
realizację wszystkich zadań publicznych.
Ten rok również zaowocował
jeszcze większym wsparciem
dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin. Organizowane były
spotkania, wyjazdy, a na Rynku Górnym stworzono miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przełomowym wydarzeniem stało się utworzenie
stowarzyszenia na rzecz osób
niepełnosprawnych z Gminy
Bodzentyn.
W ramach integracji społeczeństwa reaktywowano harcerstwo w Gminie. Dzieci i młodzież
aktywnie angażują się w życie
kulturalne i społeczne poprzez
organizacje rajdów harcerskich,
opiekę nad dziedzictwem kulturowym, a także pomoc potrzebującym.
Na terenie gminy Bodzentyn

Placówka została utworzona
z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu
poczucia osamotnienia. Dodatkowo z myślą o Seniorach
utworzony został Bodzentyński
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W ramach spotkań planowane
są konferencje, wyjazdy, wykłady i rekreacja.
OŚWIATA
Gmina Bodzentyn realizuje
projekty, które poszerzają kompetencje zawodowe nauczycieli
z różnych przedmiotów, dążą do
wyposażenia szkół w pomoce
dydaktyczne tym samym podnosząc jakość edukacji. Wszystkie
szkoły z terenu gminy udało się
objąć różnymi projektami. W ramach realizowanych projektów
szkoły zostały wyposażone
w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej,
liczne

Siłownia zewnętrzna w Siekiernie
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu funkcjonują cztery świetlice socjoterapeutyczne powstałe
w ramach projektu „Utworzenie
i rozwój świetlic środowiskowosocjoterapeutycznych na terenie
Miasta i Gminy Bodzentyn”. Dla
dzieci prowadzone są zajęcia
matematyki, edukacji społecznej i obywatelskiej, teatralne,
taneczne, wokalne, sportowe,
dziennikarskie, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne z terapeutą
pedagogiem, zajęcia z socjoterapeutą i psychoterapeutą.
Władze gminy wspierają
i troszczą się również o Seniorów. Prowadzony przez ks.
proboszcza Leszka Sikorskiego „Dzienny Dom Pobytu Osób
Starszych”, otrzymuje wsparcie i pomoc. W ramach zajęć
grupowych prowadzone są
warsztaty, prelekcje oraz zajęcia integracyjne i aktywizujące.

pomoce dydaktyczne, meble,
a sami uczniowie biorą udział
w interesujących dodatkowych
zajęciach. Natomiast kadra pedagogiczna z gminy doskonali
swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.
Ponadto trzy budynki szkolne
w Gminie Bodzentyn w przyszłym roku zostaną wyremontowane i poddane modernizacji
pod kątem infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Szkoły te
zostaną również doposażone
w nowoczesny sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne,
ze szczególnym uwzględnieniem pracowni matematycznych
i przyrodniczych.
W sumie na działalność szkół
z naszej gminy udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 miliona złotych,
a całkowita wartość zadań wynosi prawie 3 miliony złotych.

W związku z reformą oświaty
sześcioletnie szkoły podstawowe w Gminie zostały przekształ-

nie rekompensuje wysokich
kosztów utrzymania placówek
oświatowych z uwagi na niską li-

Nowy chodnik w Starej Wsi
cone w ośmioletnie. Nauka
w gimnazjach będzie trwać jeszcze dwa lata do wygaśnięcia
tych placówek z mocy prawa.
W roku szkolnym 2016/2017
do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 979 uczniów.
Zauważyć można tendencję
spadkową. Dla porównania
w roku szkolnym 2015/2016 – 1
056 uczniów, a w roku szkolnym
2014/2015 – 1 064 uczniów.
Z kolei liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli z roku na rok zwiększa się.
W roku szkolnym 2016/2017
dowożonych było 606 uczniów.
W latach ubiegłych 2014/2015
– 456 uczniów, a 2015/2016 –
610.
Wydatki na oświatę to
znaczna część budżetu każdej
jednostki samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą

czebność klas oraz konieczność
wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli, takich jak dodatek wiejski
i mieszkaniowy jak również zorganizowanie dowozu uczniów
itp. Czynniki wpływające na ten
stan rzeczy nie za bardzo są zależne od samorządu i zaliczyć
do nich należy np.: regulacje
płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy,
obowiązek udzielania pomocy
materialnej uczniom.
Z budżetu gminy na utrzymanie oświaty dokładamy prawie
5 mln zł.
Urząd Miasta i Gminy
w Bodzentynie zobowiązany
jest również udzielić pomocy
materialnej dla uczniów z najbiedniejszych rodzin wypłacając stypendia szkolne. W roku
szkolnym 2016/2017 wypłacono

Mieszkańcy Wilkowa cieszą się z nowej,
asfaltowej nawierzchni
z subwencji oświatowej, dotacji
oraz środków własnych gminy.
Przyznana subwencja nigdy

stypendium dla 423 uczniów
w tym 233 uczniów szkół podstawowych, 84 uczniów gimna-
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zjum, 131 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na łączną kwotę
447 137,40 zł.
Uczniowie przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów rozwijają przy pomocy nauczycieli
swoje zainteresowania w wielu
dziedzinach, podejmując rywalizację w różnego rodzaju konkursach, projektach, programach,
zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych. Dzięki
zaletom charakteru, ambicjom
i sumienności w realizacji swoich zainteresowań, osiągnięcia
naszej młodzieży zasługują na
szczególne wyróżnienie i uzna-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach do realizacji zadania
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
i Gminy Bodzentyn”. W ramach przyznanej dotacji i środków własnych gminy, w 2017
roku zutylizowano 62,447 ton
odpadów z 31 nieruchomości, których właściciele złożyli
stosowny wniosek do urzędu
gminy w Bodzentynie. Należy
przypomnieć, że Gmina Bodzentyn realizuje ,,Program
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032”

Dalsza pomoc mieszkańcom gminy Bodzentyn w uty-

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy

Na tę drogę mieszkańcy Celin czekali od 1999 roku
lizacji tych problematycznych
odpadów będzie możliwa po
ogłoszeniu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zasad naboru wniosków o dofinansowanie w 2018 roku.
W 2016 r. prowadzone były
badania opinii publicznej wśród
mieszkańców gminy na temat

Bodzentyn oraz aby ułatwić im
możliwość kontaktu z Urzędem
z inicjatywy Burmistrza Dariusza Skiby powstał od września
tego roku System Zgłaszania
Obywatelskich Potrzeb (SZOP).
Wszystkie zgłoszenia są szczegółowo rozpatrywane i przekazywane do odpowiednich komórek i referatów w Urzędzie

Nowa nawierzchnia na placu targowym
nie ze strony władz Miasta
i Gminy Bodzentyn. W czerwcu
tego roku władze gminy wyróżniły aż 70 gimnazjalistów, którzy w roku szkolnym 2016/2017
osiągnęli wybitne sukcesy sportowe, artystyczne i naukowe.
PROGRAM
USUWANIA AZBESTU

przyjęty uchwałą nr XIII/91/2016
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia z 27 października 2016 r.
W ramach tego programu łącznie dofinansowano utylizację
odpadów azbestowych z 164
nieruchomości, w tym unieszkodliwiono 270,739 ton odpadu. Natomiast całkowity koszt
wszystkich zadań wyniósł 116

Zdjęcia. archiwum gminy

Część wyposażenia Klubu Rolnika we Wzdole

Nowa siłownia zewnętrzna
w Bodzentynie w ramach budżetu obywatelskiego

Gmina Bodzentyn uzyskuje
dofinansowanie z Wojewódz-

513,63 zł, z czego uzyskano dotacje w kwocie 91 274,39 zł.

jakości pracy urzędu. Ankietowani klienci urzędu pozytywnie
ocenili pracę urzędników na
polu ich kompetencji, kultury
osobistej oraz życzliwości i gotowości do pomocy. Równie pochlebnie recenzowano jakość
obsługi w Urzędzie, zarówno
przez pryzmat kultury organizacji pracy jednostki, jak i architektury wewnętrznej siedziby lokalnej administracji.
Jednak jak w każdej społeczności, były też zgłaszane przypadki niekompetencji pracowników urzędu, na co Burmistrz
niezwłocznie zwracał uwagę
określonym urzędnikom.

Miasta i Gminy w Bodzentynie.
TARGOWICA
W zdecydowany sposób poprawiono działalność placu targowego oraz przeniesiono małą
targowicę w pobliże kościoła
w Bodzentynie. W bieżącym
roku kontynuowano współpracę
z lekarzem weterynarii, Policją
oraz organizacją zajmującą się
ochroną praw zwierząt – AWF
(Animal Welfare Foundation).
Zespół do obsługi Placu Targowego, składający się z pracowników UMiG w Bodzentynie, zajmował się rejestracją
przemieszczenia zwierząt oraz
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przestrzegania dobrostanu i humanitarnego traktowania zwierząt. Dodatkowo w ramach prac
odbywały się bieżące drobne
naprawy i utwardzanie stanu
nawierzchni placu targowego,
poprzez sukcesywne dowożenie kruszywa, aż w końcu nastąpiła wymiana drogi z płyt betonowych, biegnącej przez plac
targowy na drogę o nawierzchni
bitumicznej. W każdą ostatnią
niedzielę miesiąca na targu
odbywają się transakcje z ptactwem ozdobnym.
PROGRAM OPIEKI
NAD ZWIERZĘTAMI
Zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2016
roku” opieką nad bezdomnymi psami oraz prowadzeniem
schroniska dla zwierząt zajmowała się firma „Baros” z Suchedniowa. Zgodnie z zapisami
programu psy były wyłapywane
na zgłoszenie mieszkańców
Gminy Bodzentyn. W okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
wyłapano 41 psów. W roku 2017
do tej pory wyłapano 31 psów.

Nowo powstała wiata przy Klubie
Seniora w Bodzentynie ramach budżetu obywatelskiego
Koszty związane z opieką
nad bezdomnymi psami obejmowały wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje,
szczepienia,
odrobaczanie,
znakowanie elektroniczne oraz
sterylizacje i kastracje zwierząt
z terenu gminy Bodzentyn. Firma ,,BAROS” zapewniła ponadto całodobową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi
zwierzętami, biorącymi udział
w zdarzeniach drogowych.
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, pod-

jęto współpracę z Gabinetem
Weterynaryjnym „Małe i duże
zwierzęta” Piotra Świderskiego.
Celem działania było umożliwienie darmowej kastracji/sterylizacji psów i kotów dla mieszkańców Gminy Bodzentyn.
W roku 2016 wysterylizowano 50 suk oraz 20 kotek za
łączną kwotę 10 885,60 zł.
W roku 2017 do tej pory wydano
67 439,26 zł.
POZYSKIWANIE
ŚRODKÓW Z ZEWNĄTRZ
Do tej pory Gmina Bodzen-

tyn otrzymała 62 128 052,40 zł
dofinansowania, na inwestycje
o łącznej wartości całkowitej
działań: 109 773 587,05 zł. Dodatkowo na sfinalizowanie uzyskanego dofinansowania oczekują wnioski, na które jeszcze
nie podpisano umowy. Całkowita wartość zadań, na które zostały złożone wnioski wynosi 9
633 570,43 zł. Wnioski te są już
zaakceptowane, ale nie została
jeszcze podpisana pre-umowa.
Poniżej przedstawiamy Państwu skąd i ile Gmina Bodzentyn pozyskała dofinansowania
na różnego rodzaju działania.
/Oprac. EŚ/

Ciekawostka:
W przeciągu 3 lat nowej
kadencji w Gminie Bodzentyn podjęto do tej pory 372
uchwały podczas 46 zwołanych sesji. W roku 2015
podjęto 147 uchwał podczas
15-stu sesji Rady Miejskiej,
w 2016 roku radni uchwalili
116 uchwał podczas 16 sesji, a w roku 2017 podjęto
dotychczas 109 uchwał podczas 15 sesji.

ŚRODKI UNIJNE – Gmina (stan na 04.12.2017)
Lp.

źródło finansowania

tytuł projektu

wartość całkowita projektu

wartość dofinansowania

uwagi

1

RPOWŚ 2014-2020; Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie
4.4 „ Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”

Adaptacja części budynku OSP na
potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie

2 745 452,27

1 200 000,00

Projekt realizowany
przez ZGGŚ

198 123,39

Zrealizowano:
w 2016 Psary Kąty-Podlesie; w 2017
Wiącka-Wzdół
Rządowy

2

Przebudowa drogi gminnej nr
311026T Psary Kąty - Podlesie i drogi
gminnej Wiącka - Wzdół Rządowy,
gmina Bodzentyn

3

Przebudowa dróg gminnych w msc.
Wzdół-Parcele, Kapkazy nr 311001T
(przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków
nr 311021T i 311022T, gmina Bodzentyn

343 960,46

217 355,04

Zrealizowano
częściowo: w 2016r.
Wilków; w 2017r.
Kapkazy

Przebudowa drogi gminnej
nr 311011T Śniadka Druga - Śniadka
Trzecia, gmina Bodzentyn

98 603,93

59 603,92

Zrealizowano
w 2016r.

4

5

6

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020:
Poddziałanie: „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Typ operacji: „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”

329 775,49

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)

1 250 372,49

795 611,00

Zrealizowano częściowo: w 2017r.
ul. Błotna w Bodzentynie, Śniadka
Pierwsza, Orzechówka.

Przebudowa drogi w msc. Wzdół
- Kolonia (przysiółek Kopciowiec),
gmina Bodzentyn

74 700,36

45 154,45

Zrealizowano
w 2017r.
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RPOWŚ 2014-2020; Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie
4.4 „ Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”

Rewaloryzacja wzgórza zamkowego
w Bodzentynie z pozostałościami
Pałacu biskupów krakowskich wraz
z przystosowaniem dla zwiedzających

2 704 764,00

2 163 811,20

wniosek na liście
rezerwowej

8

Urząd Marszałkowski Woj.
Świętokrzyskiego

Przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 20162023”

36 460,00

32 814,00

zrealizowano

9

RPOWŚ 2014-2020. Oś priorytetowa 4: „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Działanie
4.5: „Ochrona i wykorzystanie
obszarów cennych przyrodniczo”

Ukierunkowanie ruchu turystycznego
przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę
ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2 654 708,95

podpisana pre-umowa 07.07.2016;
opracowywana
jest dokumentacja
techniczna

10

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 4: „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3:
„Gospodarka wodno-ściekowa”

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji
Bodzentyn wraz z modernizacją
i rozbudową oczyszczalni ścieków
Bodzentynie”

4 015 153,86

podpisana pre-umowa 20.12.2016;
opracowywana
jest dokumentacja
techniczna

11

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 8: „Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo”.
Poddziałania 8.3.2: „Wsparcie
kształcenia podstawowego
w zakresie kompetencji kluczowych”

567 148,75

wnioskodawca:
Fundacja Centrum
Europy Lokalnej;
Gmina Bodzentyn
występuje jako
Partner; projekt
w trakcie realizacji

12

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 8: „Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo”,
Poddziałania 8.3.4: „Rozwój
szkolnictwa ponadpodstawowego w zakresie kompetencji
kluczowych”

432 785,30

wnioskodawca:
Fundacja Centrum
Europy Lokalnej;
Gmina Bodzentyn
występuje jako
Partner; projekt
w trakcie realizacji

13

RPOWŚ 2014-2020, Oś
priorytetowa 9: „Wykluczenie
społeczne i walka z ubóstwem”, Poddziałania 9.2.1
„Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych”

845 925,00

wnioskodawca:
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej; Gmina Bodzentyn/M-GOPS występuje jako Partner;
projekt w trakcie
realizacji

596 415,76

w dniu 23.11.2017
podpisana umowa
o dofinansowanie;
zrealizowana jest
część projektu tj.
doposażenie 3 szkół
(Wzdół, Bodzentyn SP, gimnazjum)

„Klucz do lepszej edukacji - wsparcie szkół podstawowych w gminie
Bodzentyn”

„Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła
z pasją”

„Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na
terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”

3 123 187,00

6 173 299,05

630 823,75

480 885,30

999 525,00

14

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 7: „Sprawne usługi
publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”

Rozwój infrastruktury edukacyjnej
na terenie Gminy Bodzentyn

15

RPOWŚ 2014-2020, Oś priorytetowa 3: „Efektywna i zielona
energia”, Działanie 3.3: „Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym

Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Bodzentyn

4 502 459,55

3 262 951,40

podpisana pre-umowa 12.09.2016;
opracowywana
jest dokumentacja
techniczna

16

RPOWŚ 2014-2020, Oś
priorytetowa 6: „Rozwój miast”,
Działanie 6.5: „Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich”

Rewitalizacja miasta Bodzentyn
- etap II

5 538 279,74

4 266 632,16

zaakceptowany po
ocenie formalnej

795 221,01
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RPOWŚ 2014-2020; Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie
4.4 „Zachowanie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”

Rewitalizacja wzgórza zamkowego
z ruinami pałacu biskupów krakowskich

RAZEM:

7 929 810,00

6 343 848,00

38 510 949,23

28 284 649,90

Projekt realizowany przez ZGGŚ:
„Śladami kultury
benedyktyńskiej”

ŚRODKI UNIJNE – inne podmioty

1

RPOWŚ 2014-2020, Oś
priorytetowa 7: „Sprawne
usługi publiczne”, Działanie
7.3: „Infrastruktura zdrowotna
i społeczna”

2

Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach”

Poprawa jakości świadczonych usług
poprzez ulepszenie infrastruktury
i wyposażenia Ośrodków Zdrowia
w Gminie Bodzentyn

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Bodzentyn

753 369,83

78 832 886,31

RAZEM:

586 607,72

beneficjent projektu:
Samorządowy Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie; podpisana pre-umowa

39 932 224,37

beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.;
podpisana umowa
o dofinansowanie

40 518 832,09
ŚRODKI KRAJOWE 2017-2018

Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie
Gminy Bodzentyn

2 000,00

2 000,00

rośliny przekazano członkom koła
pszczelarskiego
w Bodzentynie

Remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w msc. Wilków

63 714,00

17 000,00

zrealizowano

Modernizacja drogi w msc. Wzdół
Rządowy odcinek o długości 360 m

41 844,60

11 000,00

zrealizowano

Wykonanie koniecznych prac ratunkowych poprzez tymczasowe zabezpieczenie murów pałacu biskupów
krakowskich powstałego w XIV-XVII
w. w Bodzentynie

187 721,16

118 671,30

w trakcie realizacji

5

Przebudowa drogi gminnej nr
311018T w msc. Stara Wieś polegającą na budowie chodnika

304 200,77

144 351,00

zrealizowano
w 2017r.

6

Przebudowa drogi gminnej w m.
Wilków łączącej Krajno z Wilkowem
w . Bodzentyn

527 555,00

wniosek na ostatecznej liście wniosków wybranych
do dofinansowania,
realizacja w 2018r.

1

2
3

4

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Urząd Marszałkowski Woj.
Świętokrzyskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Ochrona
zabytków”

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

7

8

9

10

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Urząd Marszałkowski Woj.
Świętokrzyskiego „Program
Odnowy Wsi Świętokrzyskiej
na 2017 rok”

1 055 110,61

Remont drogi gminnej nr 311017T łącznika do wsi Orzechówka

335 416,08

167 708,00

wniosek na liście
ponad limitowej (na
2 miejscu), realizacja w 2018r.

Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych
w Gminie Bodzentyn

48 708,80

37 069,27

zrealizowano
w 2017r. (SP Wzdół
i Św. Katarzyna)

Promocja miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów regionu świętokrzyskiego poprzez zakup strojów
ludowych dla zespołu folklorystycznego „Wzdolskie Kołowrotki” z gminy
Bodzentyn

9 741,60

4 800,00

zrealizowano

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Straży Pożarnej w Bodzentynie

9 764,32

4 629,92

zrealizowano
zrealizowano

11

5 100,00

2 100,00

RAZEM:

IX Festiwal Wędrowania

2 063 321,94

1 036 884,49

RAZEM:

120 160 527,31

69 840 366,48
/oprac. JG/
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Święty Mikołaj MGCKiT w Bodzentynie

Po uroczystym powitaniu
przybyłych gości, i tych małych
i tych dużych, przez burmistrza
Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę i dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki Marcina Sikorskiego,
rozpoczęła się wspaniała zabawa. Oczekiwanie na niezwykłego
gościa, przebiegało pod znakiem
świetnej zabawy. O tę niezwykłą
atmosferę zadbali animatorzy
z grupy Prywatka dla Małolat-

ka. Można było potańczyć, pośpiewać i wziąć udział w ciekawych konkursach. W dorosłych
uczestnikach imprezy, również
obudziły się dziecięce pragnienia dobrej zabawy i świetnie się
bawili wspólnie ze swoimi pociechami. Po ogromnej dawce
śmiechu i radości zjawił się najważniejszy gość tego wieczoru –
Święty Mikołaj, który obdarował
najmłodszych słodkimi prezentami. Dodatkową atrakcją było
wspólne zdjęcie każdego dziecka ze Świętym Mikołajem. Po
kilku godzinach niezapomnianej
zabawy dzieci z uśmiechami na
twarzach opuszczały salę widowiskową. Tegoroczna impreza
mikołajkowa została przygotowana przez trzy jednostki organizacyjne Gminy Bodzentyn:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej, Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Adeli
Nawrot oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turysty-

ki w Bodzentynie. Dziękujemy
wszystkim za wspólną zabawę
i do zobaczenia za rok!
/MGCKiT/

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

W piątkowe popołudnie,
8 grudnia do Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie przybyło kilkadziesiąt
dzieci z Gminy Bodzentyn
wraz ze swoimi rodzicami
i opiekunami, aby spotkać
się ze Świętym Mikołajem.

Profilaktyka może uratować życie!
Pod patronatem burmistrza
Dariusza Skiby, 11 grudnia
w sali konferencyjnej UMiG
w Bodzentynie obyły się
warsztaty dotyczące profilaktyki raka piersi. Spotkanie poprowadziła prof.
nadzw. dr hab. Bożena
Zboina, która przedstawiła
uczestnikom najważniejsze
informacje dotyczące przeciwdziałania i wczesnego
wykrywania raka piersi.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Warsztaty były podzielone ze
względu na płeć uczestników.
Najpierw szkolenie przeszli męż-

czyźni z terenu Gminy Bodzentyn, między 25 a 64 rokiem życia.
Następnie odbyły się warsztaty
dla kobiet w wieku 50-59 lat.
Ważnym elementem spotkania były zajęcia praktyczne, gdzie uczestnicy, używając
odpowiedniej techniki, musieli
wykryć guzki na specjalnie przygotowanych implantach piersiowych. Następnie wszyscy
musieli dokładnie określić, gdzie
umiejscowione są guzki oraz
określić ich ilość.
Celem warsztatów pn. „Żyj
zdrowo – wsparcie profilaktyki
raka piersi poprzez działania

edukacyjno – informacyjne na
terenie Gminy Bodzentyn” jest
przede wszystkim przekazanie
uczestnikom niezbędnych informacji na temat profilaktycznych
zachowań, ale też zwiększenie
liczy osób zgłaszających się
na badania profilaktyczne oraz
zwiększenie świadomości zarówno kobiet, jak i mężczyzn
na temat nowotworów. Jak
mówi prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina: - to bardzo ważne,
aby także partnerzy wspierali
i namawiali do badań kobiety.
Wczesne wykrycie choroby to
także większa szansa na szybki

powrót do zdrowia.
Rak piersi jest jedną z najczęściej występujących chorób nowotworowych u kobiet. Obecnie
jest to już problem społeczny
i ekonomiczny – liczba zachorowań wśród kobiet wciąż rośnie.
Regularne comiesięczne badania mogłyby skutecznie poprawić wciąż pogarszające się
statystki dotyczące zachorowalności na raka piersi.
Większość uczestników zadziwiła też informacja, że również 1% mężczyzn w Polsce
choruje na raka piersi.
Podczas warsztatów uczestnicy musieli także wymyślić hasło promujące badania profilaktyczne.
1. „Guz to nie rak, więc powiem
Ci tak: badaj się, a długo będziesz żył, o tak” – zwycięskie
hasło
2. „Badajcie się kobiety i mamy
bo my mężczyźni i dzieci Was
kochamy”
3. „Dotykasz – wygrywasz”. Profilaktyka raka piersi.
4. „Kocham więc badam”
5. „Najlepsza praktyka to profilaktyka – badaj się regularnie
i żyj!”
Partnerem wiodącym akcji
jest Świętokrzyskie Centrum
Onkologii SP ZOZ Kielce.
Artur Olszewski
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Nowe drogi w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym
Zakończyły się prace związane z przebudową dróg
we Wzdole Rządowym
i Bodzentynie. Dotychczas drogi te nie spełniały
swojej funkcji, a zmienne
i trudne warunki pogodowe
utrudniały ludziom dotarcie do swoich domostw.
Mieszkańcy tych miejscowości
od wielu lat domagali się modernizacji dróg, jednak dopiero teraz
udało się zrealizować to zadanie.
Przebudowano 3 odcinki dróg,
na których położono asfalt. Ich
łączna długość to 392 mb.
Mieszkańcy ulicy Miejskiej
w Bodzentynie na nową drogę
czekali 15 lat. Woda, która podczas deszczu spływała do tej pory
z pól podmywała całą powierzchnię drogi i wypłukiwała kruszywo,
którym droga była utwardzona.
Teraz wszystko zmieniło się na
lepsze. Zmodernizowana droga

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Bodzentynie
ma 3 m szerokości i ok. 100 m
długości.

Także przy ulicy Armii Krajowej
w Bodzentynie stara i zniszczona

Zmodernizowana droga we Wzdole Rządowym

droga była dla mieszkańców tej
części miejscowości znacznym
utrapieniem. Ciągłe podmywanie
kruszywa drogowego sprawiało,
że na drodze tworzyły się dziury,
w których zalegała woda – teraz
w tym miejscu jest już położony
asfalt. Przebudowana droga ma
3 m szerokości i 182 m długości.
Zanim przebudowano drogę
we Wzdole Rządowym, ludzie
nieustająco musieli borykać się
z błotem oraz spływającą z góry
wodą wprost na ich posesję.
W pobliżu powstają także nowe
domy. Asfaltowa droga z pewnością będzie dla mieszkańców
Wzdołu znacznym ułatwieniem.
Przebudowany fragment ma 3 m
szerokości i 110 m długości.
Przebudowa trzech odcinków
dróg wyniosła 133 539,87 zł brutto. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu Gminy. Wykonawcą
robót był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
Artur Olszewski

Zabawa andrzejkowa 2017 w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Leśnej Starej Wsi
30 listopada w naszej
szkole odbyła się zabawa
andrzejkowa. Samorząd
szkolny przygotował na tę
okazję mnóstwo atrakcji
i zabaw, z wróżbami w roli
głównej.

Uczniowie chętnie przelewali
wosk, odwiedzali kącik wróżki,
czy też dowiadywali się, jakie
imiona będą mieć ich przyszli wybrankowie serca. Dzięki
uprzejmości pana Kamila Stefańczyka, właściciela firmy „SK
Pro Events” zabawa odbywała

się przy dźwiękach najnowszych
przebojów i hitów muzycznych.
Oprócz oprawy muzycznej, Pan
Kamil zaprezentował dzieciom
pokaz baniek mydlanych, który
był prawdziwą frajdą, zwłaszcza
dla najmłodszych żaków!
Dyrekcja oraz Grono Peda-

gogiczne bardzo serdecznie
dziękują Panu Kamilowi Stefańczykowi za uświetnienie naszej
zabawy andrzejkowej. Jesteśmy
wdzięczni za poświęcony czas,
zaangażowanie i zapraszamy już
dziś na dyskotekę choinkową!
Aleksandra Wójcik
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Gminne ćwiczenia obronne

W ćwiczeniu udział wzięli:
władze samorządowe, kierownicy referatów UMiG, dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych
podległych
Burmistrzowi, obsada personalna Stałego Dyżuru, obsada
Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, osada
Akcji Kurierskiej, Komendant
Miejsko-Gminnego
Związku
OSP RP, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie oraz
pracownicy Urzędu przydzieleni
do poszczególnych zespołów
funkcyjnych.
Celem Ćwiczenia było:
• ugruntowanie wiedzy o istocie
wyższych stanów gotowości
obronnej państwa, sposobach
realizacji zadań obronnych,
zarządzania
kryzysowego
i obrony cywilnej,
• wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności
i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych
zespołów funkcjonalnych, na
rzecz skutecznego kierowania
podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi,

Zdjęcie: Archiwum gminy

Na początku grudnia
w Urzędzie Miasta i Gminy
odbyły się ćwiczenia
obronne pod hasłem
„Osiąganie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu
w gminie, w tym praktyczne rozwinięcie akcji kurierskiej siłami Burmistrza
Miasta i Gminy”.

• zgrywanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu
kryzysu (w tym sprawdzenie
sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Burmistrza Miasta
i Gminy),
• doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników, kurierów wykonawców
i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach
(trening praktyczny).
Przeprowadzone
ćwiczenia składały się z dwóch faz.
W pierwszej kolejności zgodnie z założeniem uruchomiono
Stały Dyżur i rozwinięto Miejsko
-Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego. Po zapoznaniu
się z wyższymi stanami go-

towości obronnej i zasadach
realizacji zadań w poszczególnych stanach gotowości obronnej, przeprowadzono odprawę,
podczas której przedstawiona
została ogólna sytuacja wynikająca ze scenariusza ćwiczenia.
Poszczególne osoby funkcyjne udzielały informacji zgodnie
z planem przeprowadzenia odprawy i zakresem swych kompetencji. W kolejnym etapie
odbyła się odprawa decyzyjna,
na której nastąpiło złożenie
meldunków przez kierowników
podległych komórek i jednostek
organizacyjnych o realizacji zadań w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.
Po zakończeniu odprawy
decyzyjnej ogłoszony został
zamiar burmistrza o realizacji zadań w celu zapewnienia

bezpieczeństwa,
porządku
publicznego i realizacji zadań
obronnych wynikających z konieczności rozwinięcia Akcji Kurierskiej na terenie gminy Bodzentyn w czasie gotowości
obronnej czasu kryzysu.
Po części teoretycznej przystąpiono do części praktycznej, polegającej na rozwinięciu
i przeprowadzeniu Akcji Kurierskiej, która ograniczono została do siedziby Urzędu Miasta
i Gminy w Bodzentynie. W czasie ćwiczenia przetrenowano
prowadzenie Akcji Kurierskiej
Burmistrza od chwili otrzymania
hasła o uruchomieniu do hasła
o zakończeniu Akcji Kurierskiej.
W ćwiczeniu udział wzięło
łącznie 47 osób, a zakładane
cele zostały osiągnięte.
Adam Kręcisz

Gmina Bodzentyn otrzymała prestiżowe wyróżnienie
podczas wielkiej gali „Nasze Dobre Świętokrzyskie
2017”, które odbyło się 17
listopada w centrum kongresowym Targów Kielce.
W tegorocznym konkursie
„Nasze Dobre Świętokrzyskie”
brały udział 22 nominowane
marki w czterech kategoriach:
produkty spożywcze, samorząd,
usługi i produkty przemysłowe.
Głosowanie czytelników „Echa
Dnia” trwało kilka tygodni, na-

stępnie swoje głosy oddała także kapituła konkursowa i wyłoniła zwycięzców.
Gmina Bodzentyn została
laureatem godła „Znak jakości
Echa Dnia”. Pamiątkową statuetkę odebrał w imieniu Burmistrza MiG Bodzentyn Dariusza
Skiby, Sekretarz Miasta i Gminy
Bodzentyn Wojciech Furmanek.
To wielkie wyróżnienie dla Miasta i Gminy Bodzentyn. Komisja
konkursowa przede wszystkim
doceniła ofertę samorządu dla
mieszkańców, ale też turystów.
Artur Olszewski

Zdjęcie: Archiwum gminy

Gmina Bodzentyn z wyróżnieniem „Nasze Dobre
Świętokrzyskie 2017”
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Obchody Święta Niepodległości

Bodzentyn
W Bodzentynie, w tym wyjątkowym dniu, tuż przed godziną
ósmą rozpoczął się uroczysty
przemarsz delegacji władz samorządowych, pocztów sztandarowych, członków Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn,
harcerzy oraz mieszkańców.
Uczestnicy przemaszerowali do kościoła parafialnego św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Bodzentynie, gdzie została odprawiona Msza Święta za
Ojczyznę. Po mszy dalsze uroczystości odbywały się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie. W programie nie zabrakło występu artystycznego pod tytułem „Wolność to my”, przygotowanego
przez uczniów Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Bodzentynie,
koncertu pieśni patriotycznych
zagranego przez naszą orkiestrę, prezentacji polskiego tańca
narodowego – Poloneza w wykonaniu „Krejzolek” a także innych
uczestników wydarzenia – oraz
uroczystej akademii z okazji obchodów 11 listopada.
Po tej części obchodów delegacja władz samorządowych
oraz mieszkańcy gminy złożyli
wiązanki na grobie Nieznanego
Żołnierza przy ul. Kieleckiej.
II Przegląd Pieśni Patriotycznych
W historii każdego narodu są

chwile wielkich zwycięstw, bolesnych klęsk, a także momentów
podniosłych i tragicznych. Takie
wydarzenia oprócz tego, że mają
swoje miejsce w historii, również
trafiają do serc poetów, kompozytorów, tudzież do zwykłych ludzi. Powstałe utwory muzyczne
potrafiły dodawać ducha w trudnych chwilach, a także podsycać żar patriotyzmu, ale przede
wszystkim
umacniały
wiarę
w siłę narodu. Niektóre stały się
podniosłymi hymnami, inne zwykłymi piosenkami. Bywały i takie,
które stały się niebezpieczne dla
okupantów i trafiały na listy zakazanych piosenek. Wszystkie
z nich są przejawami spontanicznej twórczości i świadectwem pamięci oraz wrażliwości naszych
przodków. Przekazywane z pokolenia na pokolenia stanowią
o naszej tożsamości, tradycji...
W tak ważnym dniu dla Polaków jakim są obchody Święta
Niepodległości, Samorząd gminy
wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zorganizowali drugi już
Przegląd Pieśni Patriotycznych.
Celem konkursu jest utrwalenie
pamięci historycznej i uczczenie
w ten sposób 11 listopada.
W tegorocznej drugiej edycji przeglądu, pieśni patriotyczne śpiewało ponad 280 osób
z powiatu kieleckiego. Uczestnicy mogli śpiewać zespołowo
lub samodzielnie w dwóch ka-

tegoriach dla dorosłych i dwóch
kategoriach dla dzieci i młodzieży. W kategorii dorosłych wzięło
udział 14 zespołów i 2 solistów,
a w kategorii dzieci i młodzież
- 5 zespołów oraz 13 solistów.
Występy solistów i zespołów
oceniało jury w składzie: Jerzy
Gumuła z Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach, dr hab. prof.
UJK Urszula Oettingen oraz
Danuta Kolasa – dyrektor Gimnazjum w Bodzentynie. Komisja
Konkursowa oceniała walory głosowe, dobór repertuaru, interpretację piosenki i dykcję, poziom
trudności wykonywanego utworu
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dla solistów i zespołów, które zajęły trzy pierwsze miejsca zostały
przygotowane nagrody pieniężne.
Po oficjalnym zakończeniu
przeglądu wszyscy uczestnicy
razem z zaproszonymi gośćmi
wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, w czasie gdy Komisja
Konkursowa udała się na narady.
Ostatecznie członkowie jury
przyznali nagrody i wyróżnienia:
w kategorii „dorośli – zespoły”: I miejsce – Zespół Furmani,
II miejsce – Zespół Leśnianie, III
miejsce – Chór Nowina. Wyróżnienia otrzymali: Koło Gospodyń
Wiejskich Leszczyny, Wolanie
spod Łysicy
W kategoria „dorośli – soliści”: I miejsce – Marek Stępień,
II miejsce – Lucyna Lipczyńska.
W kategorii „dzieci i młodzież
– zespoły”: I miejsce – Joanna
Jankowicz i Maria Wierzbińska, II
miejsce – T.M. Rock Band, III –
Zespół Krejzolki. Wyróżnieni zostali: 9 Harcerska Dryżyna z Bodzentyna oraz Aniołki Charliego.
W kategorii „dzieci i młodzież
– soliści”: I miejsce – Weronika
Winiarska, II miejsce – Julia Malaga, III miejsce – Natalia Pepaś.
Wyróżnienie otrzymały: Zuzanna
Habik, Julia Skrzeczyna, Dominika Wrońska.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, a zwycięzcom gratulujemy
sukcesu.
Wola Szczygiełkowa
Obchody tego święta zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Wola Szczygiełkowa w ramach realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury
pod nazwą „Świętokrzyskie sma-

ki w tradycji, kulturze i historii
naszego regionu'', które współfinansowane było przez Samorząd Gminy.
W uroczystości wzięli udział
mieszkańcy sołectwa, szkolne
grono pedagogiczne, a także
uczniowie klas IV-VII, którzy
pod kierunkiem Pani Małgorzaty
Skarbek przygotowali wspaniały
program artystyczny pt. „Opowiedz nam Ojczyzno”, do którego prezentację multimedialną
przygotował Pan Piotr Kita.
Podczas spotkania podjęto
decyzję o budowie nowego pomnika na cmentarzu w Dębnie,
na mogile poległych w czasie
II wojny światowej mieszkańców
Woli Szczygiełkowej i uroczystego poświęcenia w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Bieg Niepodległości w Kielcach
Warto wspomnieć o reprezentacji Gminy Bodzentyn biorącej
udział w Jubileuszowym X Biegu
Niepodległości zorganizowanym
przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek.
W biegu głównym na 10 kilometrów wystartował Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba razem z Januszem Maciejskim i Grzegorzem Sobierajem,
którzy przebiegli dystans trzymając pokaźną flagę narodową. Nie
zabrakło też naszej drużyny bodzentyńskich biegaczy zrzeszonej w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
/Oprac. EŚ/

Zdjęcia: e-bodzentyn.pl, archiwum prywatne

Uroczystości z okazji
Święta Niepodległości
z udziałem
mieszkańców Gminy
odbywały
się nie tylko
w Bodzentynie, Woli
Szczygiełkowej
i Leśnej,
ale również
w Kielcach.
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Rok 2017 jest obchodzony
jako Rok Tadeusza Kościuszki. W ten sposób
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej nawiązał
do 200. rocznicy śmierci
bohatera polskiego i amerykańskiego, przywódcy
insurekcji 1794 r., który
poświęcił życie idei niepodległej Ojczyzny.
Również Gmina Bodzentyn
uczciła 200. rocznicę śmierci
Tadeusza Kościuszki Gminne
obchody tej rocznicy odbyły
się 29 października w Szkole Podstawowej w Leśnej. Ich
organizatorami byli Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza
Ojczyzna i Szkoła Podstawowa
w Leśnej.
Uczestnicy
uroczystości
obejrzeli występ: Tadeusz Kościuszko w poezji i pieśni w wykonaniu młodzieży z miejscowej
szkoły oraz wysłuchali prelekcji

dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen. Piotr Kita, nauczyciel
historii, przypomniał życiorys
Kościuszki w formie prezentacji
multimedialnej. Z kolei Zespół
Pieśni i Tańca Leśnianie wykonał pieśni patriotyczne związane z walką Polaków o wolność
w różnych okresach historycznych.
Spotkanie było również okazją do zakończenia projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn. Uczniowie szkoły w Leśnej
wzięli m.in. udział w konkursie
plastycznym: Pamiętajmy o naszej historii. Wszyscy otrzymali
upominki za pięknie wykonane
prace.
Burmistrz Dariusz Skiba w ramach uchwalonego przez Radę
Ministrów RP Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa wręczył zestaw książek do
szkolnej biblioteki. Podziękował

Zdjęcie: Mirosław Oettingen

200. rocznica śmierci Kościuszki

również organizatorom za zaangażowanie w kultywowanie pa-

mięci historycznej.
Urszula Oettingen

Bodzentyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zdjęcie: e-bodzentyn.pl

26 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki odbyło
się pierwsze spotkanie
Bodzentyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
inicjatywy skierowanej do
osób będących w wieku
emerytalnym. Spotkanie,
które po raz pierwszy
odbyło się w Bodzentynie,
wzbudziło duże zaintere-

sowanie wśród seniorów,
którzy podkreślali potrzebę
utworzenia Uniwersytetu i licznie wyrażali chęć
udziału w jego spotkaniach.
Wykład inaugurujący, noszący tytuł „Osobliwości Gór
Świętokrzyskich”
opowiadał
o przyrodzie i zabytkach kultury
naszego województwa a wygłoszony został przez pracownika

Instytutu Geografii UJK znanego regionalistę, dr. Cezarego
Jastrzębskiego. Następnie na
scenie wystąpił Marek Fijałkowski oraz Wit Chamera z programem artystyczno-muzycznym
dla seniorów. Program Marka
Fijałkowskiego, porywał całą publiczność do wspólnej zabawy
a humorystyczne historie Wita
Chamery wprowadzały wszystkich zgromadzonych w dosko-

nały nastrój.
Na zakończenie spotkania
omówiono wstępnie zasady
i zakres działalności UTW. Wybrano Radę Programową, liczącą osiem osób oraz jej przewodniczącego którym został
Pan Józef Lesisz. Członkami
rady zostali mianowani: Krystyna Grosicka, Jan Zygadlewicz,
Janina Obara, Teresa Bzymek,
Zofia Gliwa, Maria Drobniak
oraz Ludwik Dulęba. Zadaniem
Rady
będzie
decydowanie
o programie kolejnych spotkań
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
poruszanych tematach a także
przedstawianie inicjatyw i pomysłów na dalsze działanie naszego uniwersytetu.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim uczestnikom za liczne przybycie oraz zachęcamy
pozostałych, jeszcze niezdecydowanych seniorów do zapisywania się na zajęcia.
O kolejnym spotkaniu UTW
wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani na portalu
Miejsko-Gminnego
Centrum
Kultury i Turystyki i Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
/MGCKiT/
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Konkurs: „Czyste powietrze
w Górach Świętokrzyskich"
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba
wręczył 27 listopada nagrody laureatom z terenu
Gminy Bodzentyn, którzy
wzięli udział w konkursie
zorganizowanym przez
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Konkurs nosił nazwę „Czyste
powietrze w Górach Świętokrzyskich” i zrealizowany został
w ramach „Programu edukacji
ekologicznej dla Związku Gmin
Gór Świętokrzyskich na 2017 r.”
Przyznane nagrody sprawiły wygranym ogromną radość.
Jury w składzie: przewodni-

czący z ramienia ZGGŚ - Paweł
Wikło, Marcin Sikorski - dyrektor
MGCKiT w Bodzentynie, Ewa
Skowerska – artysta plastyk,
Tomasz Fąfara - fotograf oraz
dwoje pracowników z UMiG
w Bodzentynie, ocenili nadesłane prace i wyłonili te, które
okazały się najlepsze. Najważniejszymi elementami oceny
były przede wszystkim: odzwierciedlenie w pracy tematyki konkursowej, estetyka oraz technika
wykonania. W wyniku oceny, Komisja Konkursowa postanowiła
przyznać następujące miejsca:
W kategorii „klasy 0-III szkoła
podstawowa":
I miejsce - Aleksandra Jezior-

ska, kl. III (SP Śniadka)
II miejsce - Jan Telka, kl. I (SP
Leśna Stara Wieś)
III miejsce - Artur Sikora, kl.
I (SP Leśna Stara Wieś)
W kategorii „klasy IV-VI szkoła podstawowa”:
I miejsce - Maja Marzec, kl. V
(SP Bodzentyn)
II miejsce - Roksana Kruszczak,
kl. VII (SP Bodzentyn)
III miejsce - Magdalena, kl.
V (SP Psary Stara Wieś)
W kategorii „klasy gimnazjum”:
I miejsce - Weronika Winiarska,
kl. III (Bodzentyn)
II miejsce - Weronika Michta, kl.
III (Bodzentyn)

III miejsce - Nikola Zielińska, kl.
III (Bodzentyn)
Zdaniem Komisji, poziom
prac nadesłanych w tegorocznej edycji był bardzo wysoki.
Większość uczniów wykazała
się ogromnym talentem, ale też
pracowitością i skrupulatnością
w dopracowaniu szczegółów.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba, dziękował wszystkim uczestnikom
konkursu, życząc im realizacji
równie wspaniałych dzieł i osiągania sukcesów w przyszłych
edycjach konkursu.
Cenne nagrody wywołały
uśmiechy zadowolenia na twarzach laureatów. Za pierwsze
miejsce uczestnicy otrzymali
rowery, za drugie mikro wieże,
natomiast za zdobycie trzeciego miejsca odtwarzacze BOOM
BOX.
Celem konkursu była promocja zachowań proekologicznych,
ukierunkowana na przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska
smogu, pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów
w zakresie tematyki ekologii,
a w szczególności ochrony powietrza, zwrócenie uwagi dzieci
i młodzieży na problem spalania
odpadów oraz promowania odnawialnych źródeł energii.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Artur Olszewski

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie
12 listopada 2017 r. odbył
się II Wojewódzki Przegląd
Pieśni Patriotycznej i Religijnej pod hasłem ,,W pieśni historia zaklęta”.
W konkursie wzięło udział
czworo dziewcząt, które na co
dzień uczęszczają na zajęcia
wokalne do MGCKiT w Bodzentynie, prowadzone przez
p. Marię Paluch. W II kategorii
(soliści od 10 do 15 lat) zapre-

zentowało się 27 uczestników
z różnych miejscowości naszego województwa. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że
dziewczyny zaprezentowały się
perfekcyjnie. Otrzymały aż dwie
,,ZŁOTE NUTKI” i jedno wyróżnienie: Natalia Pepaś – ZŁOTA
NUTKA, Weronika Winiarska
– ZŁOTA NUTKA, Julia Skrzeczyna – WYRÓŻNIENIE, Marika Radziejewska – UDZIAŁ.
Bardzo serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Paluch

Zdjęcia: Ewelina Radziejewska

Kolejne Sukcesy
Wokalistek z MGCKiT
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Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie oraz ULKS
„Jodła” Bodzentyn we
współpracy z KS „Mechanik” i LOK w Kielcach był
organizatorem Sportowego
Turnieju Strzeleckiego pod
honorowym patronatem
Starosty Kieleckiego, który
odbył się 5 grudnia w Kielcach. Imprezę zaszczycił
swoją obecnością Wicestarosta Kielecki Pan Zenon
Janus.
Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w konkurencji strzelania z karabinku kbks z pozycji
leżącej. Przystępując do strzelania, każdy z zawodników zakładał czerwoną czapkę Mikołaja,
co dodatkowo podkreślało nastrój wydarzenia.
W kategorii dziewcząt szkół

ponadpodstawowych zwyciężyły
uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie: I miejsce Edyta Niewczas, II miejsce
Aleksandra Staszewska, III miejsce Joanna Jankowicz. W kategorii chłopców szkół ponadpodstawowych I miejsce należało do
Kacpra Zygadlewicza z naszej
szkoły. W kategorii open I i III
miejsce zdobyli absolwenci naszej szkoły. I miejsce Adam Pocheć, III miejsce Ernest Niemaszewski. II miejsce zajął Marcin
Lesisz nauczyciel wychowania
fizycznego.
Szkoła od dłuższego czasu
stara się o odbudowanie sportowej strzelnicy otwartej. Powstał
już projekt zagospodarowania
terenu przy szkole w skład którego wchodzą również sportowe
boiska wielofunkcyjne oraz altana z miejscem na ognisko. Pro-

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Mikołajkowy turniej strzelecki

jekt odbudowy strzelnicy został
zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018 w Bodzentynie.
Chcemy podtrzymywać wieloletnią sportową tradycję naszej szkoły i miasta. W planach
mamy uruchomienie nowych kierunków kształcenia związanych
z obroną narodową. Modernizacja strzelnicy i rozbudowa kom-

pleksu sportowego mieszczącego się przy szkole przyczyni
się do podniesienia sportowego
charakteru Bodzentyna, który na
arenie krajowej, niejednokrotnie
kojarzony jest z sukcesami odniesionymi w sportach strzeleckich i obronnych.
Magdalena Tusień-Kuzka
p.o. dyrektora szkoły

Jubileusz zespołu „Wzdolskie Kołowrotki”
18 listopada, w sobotnie
popołudnie zespół „Wzdolskie Kołowrotki” obchodził
swój pierwszy „mały”
jubileusz: 5-lecie istnienia
i działalności zespołu.

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Wyjątkowość tego wydarzenia docenili goście, którzy
zaszczycili swoją obecnością
zacnych jubilatów i zgodnie
stwierdzili, że to szczególna
uroczystość.
Podziękowania
i wyrazy wdzięczności za działalność zespołu składali: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Grzegorz
Gałuszka w imieniu swoim
i marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa,
Józef Szczepańczyk członek
zarządu Starostwa Powiatowe-

go w Kielcach. Do życzeń kolejnych cudownych jubileuszy
dołączyli się przyjaciele zespołu
m. in. Leszek Wnętrzak, Janusz
Wojkowski, Teresa Rynkowska, Szczepan Królikowski oraz
członkowie zespołów artystycznych, którzy licznie przybyli na
tą wyjątkową uroczystość. Nie
zabrakło życzeń wierszowanych
czy śpiewanych jak to przystało na artystów z naszej gminy.
Natomiast członkowie zespołu
„Wzdolskie Kołowrotki” uhonorowali swoich wyjątkowych gości pamiątkowymi statuetkami.
Część oficjalna zakończyła się
gromkim odśpiewaniem „100
lat” dla jubilatów oraz występem
artystycznym „Wzdolskich Kołowrotków”.
Nie byłoby tego jubileuszu

i piękna ludowej muzyki oraz
tradycji, gdyby nie inicjatywa ś.p.
Aleksandry Biskup - „dobrego
ducha zespołu” oraz kilkunastu
osób ze Wzdołu. Razem stworzyli coś wyjątkowego dla innych
i dla siebie - zespół „Wzdolskie
Kołowrotki” młodszą wersję
KGW Wzdolanie. Przez te krótkie 5 lat zespół był i jest jednym
z ambasadorów gminy Bodzentyn. Występował on na terenie
gminy, województwa, kraju,
a także za granicą, uświetniając
swoimi występami wiele ważnych wydarzeń i uroczystości.
Zarówno publiczność jak i wiele
składów jury doceniali i doceniają zespół „Wzdolskie Kołowrotki” podczas różnego rodzaju
przeglądów i festiwali ludowych.
Głównym celem zespołu jest

ocalenie od zapomnienia wspaniałych obrzędów, pięknych melodii ludowych, a jednocześnie
przekazanie młodym pokoleniom
dziedzictwa kulturowego naszego świętokrzyskiego regionu.
Kultywowanie dawnych tradycji,
zwyczajów i obrzędów to motyw
przewodni działalności zespołu.
Ktoś, kiedyś powiedział, że
rzeczy czynione z pasją są
trwałe i piękne, czego dowodem
jest działalność „Wzdolskich Kołowrotków”. Gratulujemy Wam
tego jubileuszu wierząc, że będzie on początkiem kolejnego,
wspaniałego etapu na drodze
popularyzowania
dziedzictwa
kulturowego naszego regionu.
/DS/
Warto wspomnieć, iż
„Wzdolskie
Kołowrotki”
otrzymały ostatnio nowe
stroje ludowe. Zakup ten był
możliwy dzięki dotacji, którą
Gmina Bodzentyn otrzymała
od Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi Świętokrzyskiej na
2017 rok”. Całkowita wartość projektu to 9.741,60 zł,
z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 4.800,00 zł,
zaś pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

głos z Bodzentyna

ROK IX NR 11-12 (64-65)

25

Wieczór poetycki „Cztery pory roku”
Wzięli w niej udział szanowni
goście: przewodniczący Rady
Miasta i Gminy – pan Wojciech
Kózka, ks. proboszcz Jarosław
Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń,
przedstawiciele księży Pallotynów, sołtys Wilkowa – pan Bogdan Wzorek, dyrektor MGBP pani
Marta Janicka, dyrektor szkoły
Ewa Orzechowska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Julia Markiewicz, emeryci, rodzice
i nauczyciele.
Scenariusz programu artystycznego opracowała pani Magdalena Skrzeczyna, oprawę muzyczną – pan Robert Puchała.
Występ przygotowali uczniowie
klas V, VI i VII, którzy zaprosili
wszystkich zebranych do poetyc-

Zdjęcie: Archiwum szkoły

28 listopada w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie
odbył się wieczór poetycki
pod tytułem „Cztery pory
roku”. Uroczystość była
jednocześnie spotkaniem
środowiskowym.

kiej podróży po czterech porach
roku. Młodzi artyści zaprezentowali poezję ukazującą niepowtarzalne walory jesieni, zimy, wiosny
i lata. W programie wykorzystano
wiersze znanych polskich poetów
jak również utwory patronów szkoły – twórców ludowych z Doliny
Wilkowskiej. Uczniowie przygotowali też krótkie scenki tematyczne, a uroku całemu przedstawie-

niu dodały znane piosnki, takie jak
„Z kopyta kulig rwie”, „Wiosna” ,
„Remedium”, „Żółty jesienny liść”
czy „Polskie kwiaty”. Tło przedstawienia stanowiła dekoracja w postaci drzewa, na którym widniały
symbole czterech pór roku, wykonana przez panią Jadwigę Mazur.
Wieczór przebiegał w miłej
i serdecznej atmosferze. Dostarczył wszystkim wielu nieza-

pomnianych przeżyć. Zarówno
uczniowie jak i widzowie mieli
okazję, aby choć na chwilę oderwać się od zwykłych, codziennych spraw, zapomnieć o szarej
rzeczywistości i spędzić czas
w gronie znajomych.
Po zakończeniu części artystycznej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Magdalena Skrzeczyna

Z inicjatywy dr hab. prof.
UJK Urszuli Oettingen
4 grudnia uczniowie
Szkoły Podstawowej w Leśnej odwiedzili ośrodek
szkolenia wojskowego Sił
Zbrojnych RP w Kielcach
na Bukówce.
Mjr Andrzej Szostak przybliżył uczniom historię powstania
jednostki w tym miejscu, gdzie
po zakończeniu I wojny światowej stacjonował 4 Pułk Piechoty Legionów. Przedstawił udział
żołnierzy w misjach pokojowych
ONZ. Uczniowie obejrzeli wystawę ilustrującą działalność
Wojska Polskiego w naszym
regionie.
St. szer. Jacek Pastuszka,
saper z 31. patrolu rozminowania, obejmującego swoim
zasięgiem przeważającą część
województwa świętokrzyskiego,
zapoznał uczniów z zasadami
postępowania z przedmiotami

wybuchowymi i niebezpiecznymi w sytuacjach ich znalezienia.
Uczniowie obejrzeli najczęściej
podejmowane niewybuchy i niewypały.
Pomimo upływu wielu lat od
zakończenia II wojny światowej
dalej odnajdywane są jej niebezpieczne pozostałości. W 2016 r.
31 patrol rozminowania zlikwidował blisko 5000 sztuk różnego rodzaju niewybuchów, m.in.
miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, bomby lotnicze,
granaty, pociski artyleryjskie
i rakietowe.
Uczniowie zapoznali się z aktualnym osobistym wyposażeniem żołnierzy: pistoletem Wist
94, karabinem szturmowym Wz.
96 „Beryl”, karabinem maszynowym UKM-2000D. Przymierzali
strój saperski. Oglądali wojskowy sprzęt transportowy. Mogli
do niego wsiąść i zobaczyć wyposażenie pojazdów.
Wizyta w kieleckiej jednostce

Zdjęcie: Urszula Oettingen

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Leśnej
w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im.
gen. broni Władysława Sikorskiego

była ważną lekcją historii, podkreślającą rolę wojska w czasach wojny i pokoju. Pokazała
jak odpowiedzialna jest praca
saperów dbających o bezpieczeństwo ludności. Uczuliła
również na zachowanie ostroż-

ności w przypadkach znalezienia niebezpiecznych materiałów, co również zdarzało się na
terenie naszej gminy.
Beata Domańska-Kózka
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Leśnej.
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Mistrzynie województwa
19 listopada w Kielcach
odbył się finał wojewódzki
w piłce nożnej kobiet w kategorii do lat 16, zorganizowany przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.

dalena Błędzinska, Zuzanna
Szewczyk, Julia Ziomek, Kinga
Czarnecka, Kinga Chrzęszczyk,
Wiktoria Latała, Wiktoria Arczewska, Kamila Wzorek, Karina Kosiarska, Julia Gawlik, Weronika Bogacka, Wiktoria Jaguś,
Patrycja Sitek i Weronika Kolankowska.
- Drużyna Łysicy była najmłodszym zespołem w turnieju, oparta była na czternastolatkach. Tym bardziej cieszy
zwycięstwo w tej rywalizacji.

Nasz zespół pokazał się z dobrej strony. Grał ambitnie, dobrze w defensywie, odniósł dwa
zwycięstwa i sięgnął po puchar
dla najlepszej drużyny. Mam
nadzieję, że z dobrej strony pokażemy się też w rozgrywkach
makroregionalnych, w których
będziemy reprezentować województwo świętokrzyskie - komentuje Mirosław Rubinkiewicz,
trener futbolistek Łysicy Bodzentyn.
/Oprac. EŚ/

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Do rozrywek zgłosiły się trzy
zespoły: Hetmanki Włoszczowa, Wisła Nowy Korczyn i Łysica Bodzentyn. Turniej wygrała drużyna Łysicy Bodzentyn
pod kierunkiem trenera Mirosława Rubinkiewicza. Nasza

drużyna pokonała Hetmanki
Włoszczowa 1:0 i Wisłę Nowy
Korczyn 2:1 (wszystkie bramki
dla Łysicy zdobyła Karina Kosiarska). Zespół Łysicy będzie
reprezentował
Województwo
Świętokrzyskie w rozgrywkach
makroregionalnych.
Szkoleniowcem zespołu jest Mirosław
Rubinkiewicz, który prowadzi
futbolistki Łysicy w rozgrywkach
drugiej ligi.
Zwycięski zespół zagrał
w składzie: Emilia Kita, Mag-

Dziewczyny z Łysicy Bodzentyn najlepsze!
W niedzielę, trzeciego
grudnia, w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr
1 w Kielcach odbył się
Halowy Turniej Trójek
Piłkarskich Kobiet.
W turnieju wzięło udział dziesięć zespołów z województwa
świętokrzyskiego.
Najlepsze
okazały się dziewczęta z Łysicy Bodzentyn - podopieczne
trenera Mirosława Rubinkiewicza, które w finale wygrały 6:1
z Moravią Morawica. Trzecie
miejsce przypadło KSP Kielce.
Najlepsze drużyny otrzymały

pamiątkowe puchary.
Podczas turnieju przyznano również nagrody indywidualne. Do dziewczyn z Łysicy
Bodzentyn trafiły również tytuły
najlepszej i najskuteczniejszej
zawodniczki:
Karolina Zyguła – Najlepsza
Zawodniczka.
Magdalena Bazan – Najskuteczniejsza Zawodniczka.
Obie nasze reprezentantki otrzymały nagrody w postaci czterodniowego pobytu
w Brukseli.
Organizatorem turnieju był
kielecki dziennikarz sporto-

wy Jaromir Kruk, a patronat
nad wydarzeniem objął Polski
Związek Piłki Nożnej.
Warto też wspomnieć, że
dzień wcześniej – drugiego
grudnia - w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Kobiet organizowanym przez Prezydenta
Skarżyska-Kamiennej i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, drużyna Łysicy Bodzentyn
zajęła II miejsce. Najlepszą
zawodniczką w tym turnieju
wybrano Zuzannę Szewczyk
z Łysicy Bodzentyn.
W dwóch turniejach Łysicę
Bodzentyn
reprezentowały:

Magdalena Bazan, Wiktoria
Michta, Magdalena Błędzińska, Wiktoria Latała, Zuzanna
Szewczyk, Julia Puchała, Julia
Gostomska, Emilia Kita, Wiktoria Arczewska, Julia Gawlik,
Anna Kowalik, Karina Kosiarska, Klaudia Chrzęszczyk, Karolina Zyguła, Dominika Michta, Julia Ziomek i Weronika
Michta.
Serdecznie
gratulujemy
zwycięstw i życzymy dalszych
sukcesów zawodniczkom oraz
trenerowi Mirosławowi Rubinkiewiczowi.
/Oprac. EŚ/
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Obchody Święta Trzech Króli
6 stycznia odbędą się
gminne obchody związane
ze Świętem Trzech Króli.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji, których
celem będzie nawiązanie
do prawdziwych historycznych wydarzeń.
Obchody zapoczątkuje uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Bodzentynie
o godzinie 10. Następnie spod
kościoła wyruszy orszak, który przejdzie ulicą Słoneczną,
na której do orszaku dołączy
pierwszy Król – Kacper. Następ-

nie orszak podąży ulicą Piłsudskiego. Na skrzyżowaniu ulic
Piłsudskiego i Świętokrzyskiej,
przy skwerku, dołączy drugi król
- Melchior. Następnie orszak
uda się pod kościółek Świętego
Ducha – gdzie powita trzeciego
króla - Baltazara.
Po uroczystym przejściu
wszyscy uczestnicy udadzą się
na Górny Rynek, gdzie znajdować będzie się szopka, składająca się z żywych zwierząt oraz
scena, na której zaprezentowane zostanie przedstawienie teatralne nawiązujące do całego
wydarzenia. Istotnym elementem będzie także śpiewanie

kolęd przez wszystkich uczestników wydarzenia.
Inicjatorem wydarzenia jest
członkini zespołu „Świętokrzyskie
Jodły” – Pani Zofia Szafraniec,
która wspólnie z MGCKiT przygotowuje całe przedsięwzięcie.
Głos z Bodzentyna: Skąd
taka inicjatywa Pani Zofio?
Zofia Szafraniec: Kiedy
w Święto Trzech Króli w zeszłym
roku oglądałam w telewizji przejście orszaku w miejscowościach
na ternie całego kraju, zastanowiłam się nad tym, czy możliwe
byłoby zorganizowanie w naszej
Gminie takiego wydarzenia.
Swój pomysł niemalże od razu

skonsultowałam z proboszczem
bodzentyńskiej parafii, któremu
ta idea bardzo się spodobała.
GzB: A dlaczego stwierdziła
Pani, że samodzielnie wykona
stroje dla trzech Króli?
Z.Sz.: Mam sporo wolnego czasu, pomyślałam zatem,
że mogę go jakoś kreatywnie
i twórczo wykorzystać. Chciałam żeby wszystko było przygotowane jak najlepiej, dlatego
też wykonałam wszystko samodzielnie.
Wszystkich
mieszkańców
serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w tych obchodach.
Artur Olszewski

Sukcesy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
„ORŁY” na Mistrzostwach Polski w Pool Bilardzie
Skład drużyny dziewcząt: Tola
Szczurek, Martyna Jeziorska,
Agnieszka Kita. Skład drużyny
chłopców: Daniel Wilczyński,
Jakub Marzec, Kacper Telka.
W turnieju indywidualnym
dziewcząt V miejsce zajęła
Agnieszka Kita, VII Tola Szczurek, XIII Martyna Jeziorska,

a wśród chłopców XIII miejsce
zajął Daniel Wilczyński, XVII -

Jakub Marzec i XXV - Kacper
Telka. 		
/Oprac. EŚ/

Zdjęcie: Archiwum klubu

Jeszcze z końcem września,
na Mistrzostwach Polski
Uczniowskich Klubów
Sportowych w Bilardzie, odbywających się w Kielcach
i Kostomłotach, drużyna
ULKS „ORŁY” Bodzentyn
zajęła piąte miejsce na 28
startujących drużyn.

Awans do fnału powiatu
Na początku listopada na
,,ORLIKU" w Bodzentynie odbyły się Półfinały
w Piłce Nożnej Chłopców,
w których rywalizowały
cztery drużyny gimnazjalne
z naszego regionu: z Bodzentyna, Bielin, Rudek
i Łagowa.
Po zakończeniu wszystkich
meczów I miejsce zajęli gimnazjaliści z Rudek zdobywając 7
pkt (6:2). II zajęli gimnazjaliści
z Bodzentyna zdobywając 5 pkt
(5:2). III miejsce – Gimnazjum
z Łagowa - 4 pkt (5:3) i IV miejsce Gimnazjum z Bielin - 0 pkt
– (0:9). Gimnazja z Rudek i Bo-

dzentyna awansowały do finału
powiatu, który zostanie rozegrany wiosną 2018 r.
Skład naszej drużyny: Mateusz Susło, Kacper Domański,
Ola Zębała, Kamil Dadziak, Igor
Krakowiak, Dominik Komorowski, Kacper Wzorek, Klaudiusz
Słotnicki, Konrad Domagała,
Jakub Garbacz, Kacper Telka,
Kacper Matysek, Wiktor Ryba.
Opiekunami drużyny piłkarskiej są panowie Jarosław
Szczurek i Szymon Sikora.
Wszystkim zwycięskim drużynom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sportowych
sukcesów!
/Oprac. EŚ/

Mistrzostwa województwa
Na początku grudnia odbył
się VI rzut Turnieju Finałowego Świętokrzyskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej.
Drużynowo ULKS ,,ORŁY''
zajęły trzecie miejsce
w województwie.
W kategoriach wiekowych
– juniorki – II miejsce zajęła
Agnieszka Kita, III - Tola Szczurek. Wśród chłopców najlepiej
zaprezentował się Kaper Szafraniec zajmując IX miejsce.

Po zakończeniu turnieju Mistrzynią Województwa w kategorii
juniorki została Martyna Jeziorska, wicemistrzynią Tola Szczurek, a III miejsce zajęła Agnieszka
Kita. W kategorii juniorki młodsze
VI miejsce zajęła Julia Armuła.
Wśród juniorów najlepszym
z naszych zawodników okazał
się Kacper Telka, który ostatecznie zajął XII miejsce. Opiekunem ULKS „ORŁY” jest Jarosław Szczurek.
/Oprac. EŚ/
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Szkolenie dla hodowców bydła
W Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie w dniu 22
listopada odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu zmian w płatnościach
bezpośrednich od 2018 r.
Spotkanie rozpoczął gospodarz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba, który serdecznie
przywitał wszystkich przybyłych
gości. W sali konferencyjnej
pracownicy Świętokrzyskiego
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kielcach poprowadzili szkolenie w zakresie dotacji, sporządzania wniosków, ale przede
wszystkim specjaliści z ARiMR
przekazali rolnikom najważniejsze szczegóły dotyczące zmiany w dotacjach bezpośrednich
od 2018 r.
Duże zmiany będą dotyczyły formy składanych wniosków.
W 2018 r. w życie zostanie wdrożony system internetowy, za
którego pośrednictwem rolnicy
będą musieli przesyłać wszelkie wnioski. Podczas szkolenia

przedstawiciele ARiMR w Kielcach, zapewnili uczestników, że
pracownicy biur powiatowych
będą pomagali w poprawnym
wypełnianiu i wysyłaniu wnio-

sków. Prowadzone będą także
specjalne szkolenia na terenie
całego województwa.
Na koniec spotkania hodowcy bydła z Gminy Bodzentyn

otrzymali od Burmistrza Dariusza Skiby pamiątkowe statuetki z podziękowaniami za trud
i owocną pracę.
Artur Olszewski

WKU

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KIELCACH

Autor zdjęcia: Mariusz Mąkosa
Realizacja: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
UMOŻLIWI CI PRACĘ W WOJSKU

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś
do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje
by zostać żołnierzem zawodowym, zadzwoń lub przyjdź
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, nasi specjaliści udzielą
Ci szczegółowych informacji na temat zasad naboru i warunków szkolenia
w ramach Służby Przygotowawczej.

Punkt rekrutacyjny - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29,
25 - 353 Kielce, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

www.kielce.wku.wp.mil.pl
tel. 261 174 712
tel. 261 174 713

