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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,
dużo uśmiechu, nadziei i wzajemnego zrozumienia.
Niech radość płynąca z tego szczególnego okresu
przyniesie spokój, optymizm
i duchowe wzmocnienie.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn

Wojciech Kózka
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bodzentynie

Andrzej Jarosiński
Zastępca Burmistrza
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Ostatni etap budowy małej pętli
świętokrzyskiej rozpoczęty
Od kilku tygodni trwają prace
przygotowawcze do ogromnej
inwestycji drogowej, która realizowana jest na terenie Gminy
Bodzentyn. Oprócz gruntownej modernizacji dwóch dróg
wojewódzkich powstaną także
chodniki, ścieżki rowerowe,
a na najbardziej newralgicznym
skrzyżowaniu, na którym często dochodzi do groźnych wypadków, wybudowane zostanie
rondo: „cieszymy się, że dzięki
bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa problemy
naszych mieszkańców zostaną
w końcu rozwiązane. Poprawi
się przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też estetyka tego
miejsca - drogi były w kiepskim
stanie, rokrocznie wymagały
bieżących napraw. Cieszy nas
także budowa ścieżki rowerowej, która teraz będzie mogła
się połączyć z sąsiadującymi,
turystycznymi odcinkami” – tłumaczy Dariusz Skiba Burmistrz
MiG Bodzentyn.
Na potrzeby nowej, szerszej

drogi, firma BUDROMOST,
która jest wykonawcą inwestycji, kilkanaście dni temu wycięła drzewa znajdujące się przy
drogach od Dąbrowy Górnej
przez Bodzentyn do Podgórza.
Drzewa te uniemożliwiały dalsze realizowanie prac. Obecnie
przy drogach wojewódzkich nr
751 i 752 nie ma chodników,
ani ścieżek rowerowych. Aby te
elementy powstały, drogi muszą
zostać poszerzone.

Rozpoczęto również prace przy budowie kanalizacji
deszczowej, która także jest
niezbędnym elementem całej
modernizacji. W związku z tym,
już kilka tygodni temu, przy
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Bodzentynie rozładowano materiał, który będzie wykorzystany podczas jej budowy.
„Łączny koszt całej modernizacji wyniesie ponad 21 milionów złotych. 85% to środki

unijne, 15% pokryje Zarząd
Województwa, natomiast Gmina Bodzentyn na ten cel przeznaczyła 230 tysięcy złotych na
przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, bez której ogłoszenie przetargu byłoby
niemożliwe” – mówi Burmistrz
Dariusz Skiba.
Obecnie inwestycja jest na
etapie zatwierdzania projektów
tymczasowej organizacji ruchu.
/AO/

Zdjęcie: Archiwum gminy

Rozpoczęły się prace przy
przebudowie i modernizacji dwóch dróg wojewódzkich: Podgórze - Bodzentyn nr 752 i Bodzentyn
- Dąbrowa Dolna nr 751.

Pytanie mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy: - Ile
zarabiają kierownicy w UMiG i jednostkach podległych?
Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy dotyczącą wynagrodzenia za pracę poszczególnych kierowników.
L.p.

Nazwisko i Imię

Wynagrodzenie
Brutto
Netto

Stanowisko

1.

Skiba Dariusz

10.390,00

7.305,63

Burmistrz

2.
3.
4.
5.

Jarosiński Andrzej
Furmanek Wojciech
Nadolny Artur
Dziedziński Jarosław

7.520,00
7.846,00
7.160,00
3.000,00

5.306,00
5.532,98
5.055,31
2.161,72

6.

Szafraniec Piotr

5.497,00

3.896,45

7.

Sikorski Marcin

5.434,00

3.766,83

8.

Kitliński Marek

8.807,56

6.099,04

Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Dyrektor SZPOZ w Bodzentynie
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
Stan: 31 grudnia 2017 r.

Wynagrodzenie netto jest
kwotą do wypłaty („na rękę”).
Dla porównania prezentujemy
honoraria wójtów/burmistrzów
ościennych gmin (kwota brutto):
Górno – 11 640,00 zł
Pawłów – 11 365,00 zł
Masłów – 10 720,00 zł
Łączna – 10 537,00 zł
Powyższe informacje pochodzą z Biuletynu Informacji
Publicznej danych urzędów.
W kwotach zawarty jest aktualny dodatek stażowy.
Artur Nadolny
Skarbnik
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W poniedziałek, 12 marca
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba
podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilków, łączącej
Krajno Zagórze z Wilkowem. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców
Gminy Bodzentyn.
Już niebawem kierujący z Wilkowa do Krajna Zagórze pojadą nowo przebudowaną drogą
o łącznej długości 582,20 mb
i szerokości 5 m, dzięki środkom
pozyskanym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019: Ogromnie się cieszę,
że po trzech latach pracy nad
regulacją działki gminnej pod tę
drogę, wykonaniu dokumentacji
projektowej wraz z otrzymaniem
pozwolenia na budowę oraz przygotowaniem wniosku na dofinansowanie udało nam się doprowadzić do pozyskania środków
rządowych, jak również wyłonić
w drodze przetargu wykonawcę,
który w najbliższym czasie zrealizuje to przedsięwzięcie – mówi
Burmistrz Dariusz Skiba.

Cieszą się także sami
mieszkańcy. Dotychczas droga wcale nie spełniała swojej
funkcji. W żaden sposób nie
była utwardzona, co uniemożliwiało mieszkańcom bezpieczny i komfortowy przejazd – po
przebudowie wszystko się zmieni, powstaną pobocza i zjazdy.
Wyremontowany zostanie przepust przy drodze gminnej i powiatowej, wybudowany zostanie
rów ziemny otwarty oraz kryty,
wzmocnione zostaną dno i skarpa rowu płytami ażurowymi.
W okolicy, gdzie przebiegać
będzie nowa asfaltowa droga znajdują się piękne tereny
pod zabudowę jednorodzinną.
Obecnie nikt nie chce mieszkać
w miejscu, gdzie nie możliwości bezpośredniego dojazdu
do swojej nieruchomości asfaltową drogą. Po przebudowie
najprawdopodobniej wiele osób
zdecyduje się na wybudowanie
domu właśnie w tym miejscu.
Ponadto droga upłynni ruch
turystyczny pomiędzy dwiema
bardzo istotnymi dla regionu
atrakcjami - zbiornikiem wodnym w Wilkowie, a Parkiem Miniatur i Rozrywki w Krajnie.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Gmina Bodzentyn stawia na rozwój –
powstanie kolejna nowa droga

Ze względu na odpowiednio
przygotowany wniosek, Gmina
Bodzentyn środki na przebudowę drogi Wilków - Krajno Zagórze
pozyskała bezpośrednio po złożeniu i weryfikacji wniosku przez
komisję: Pieniądze z rządowego
programu chciała pozyskać także Gmina Górno na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej Krajno-Parcele – Krajno
Pogorzele – Wilków w miejscowości Krajno Zagórze. Niestety,
wniosek z powodu niespełnienia wymogów formalnych dwu-

krotnie został odrzucony przez
komisję. Warunkiem połączenia
Wilkowa z Krajnem jest wykonanie przez Gminę Górno odcinka drogi gminnej w granicach
administracyjnych tejże gminy. – twierdzi Wojciech Kózka,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie.
Łączny koszt gruntownej modernizacji drogi w Gminie Bodzentyn wyniesie 642 775,98 zł
brutto, prace wykona firma BUDROMOST.
/AO/

Drogowa rewolucja na terenie Gminy Bodzentyn

Zdjęcie: Archiwum gminy

W Urzędzie Miasta i Gminy
w Bodzentynie 7 marca
podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę
5 dróg gminnych. Nowe
drogi wykonane zosta-

ną w Kamieńcu, Świętej
Katarzynie oraz we Wzdole
Parcele.
Mieszkańcy tych miejscowości wiele lat czekali na nowe

drogi. Te, z których obecnie
korzystamy wcale nie spełniają swojej funkcji. Najgorzej jest
podczas ulewanych dni i na
zakończenie zimy, wtedy drogi
dosłownie zalewa woda – mówią.
To już niedługo się zmieni.
W środę w UMiG w Bodzentynie
podpisano umowę z wykonawcą, który zajmie się modernizacją tych dróg. Umowa obejmuje gruntowną przebudowę
pięciu dróg na terenie Gminy
Bodzentyn. Zmodernizowane
zostaną dwie drogi w Kamieńcu, gdzie przebudowa obejmie
dodatkowo wykonanie koryta
na całej długości asfaltowej drogi, remont przepustu pod drogą
oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem. Odmienione zostaną także dwie drogi
w miejscowości Święta Kata-

rzyna znajdujące się przy ulicy
Spacerowej i Świętokrzyskiej.
Tutaj również dodatkowo powstaną koryta oraz utwardzone
pobocza. Swoje dotychczasowe
oblicze zmieni również droga
w miejscowości Wzdół Parcele.
Dla nas bardzo ważne jest to,
aby Gmina Bodzentyn wciąż się
rozwijała. To dopiero początek
tegorocznych zmian. W 2018 r.
na inwestycje Gmina Bodzentyn
wyda ponad 21 mln zł – mówi
Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba.
Całość drogowej inwestycji
wyniesie 886 645,25 zł brutto. Ponad połowa (65,65%) to
środki pochodzące z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
pozostała część kwoty pochodzi z budżetu Gminy Bodzentyn.
/AO/
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Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2018

Komentarz Radnego
Jana Zygadlewicza
w sprawie
funkcjonowania
Budżetu
Obywatelskiego dla
miasta Bodzentyn.
Podjęcie decyzji w sprawie
wprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego w Bodzentynie poprzedzone było
wnioskami na ten cel ode
mnie oraz od Społecznej
Rady Kultury przy dużym
wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Skiby.

sażenie pracowni fizjoterapii
w ośrodku zdrowia jest niezwykle istotne: projekt przygotowany
został z uwagi na potrzeby zdrowotne mieszkańców Bodzentyna i okolic, którzy coraz częściej
skarżą się na dolegliwości układu kostno-stawowego oraz mięśniowego, niezbędna jest więc
szybka i skuteczna pomoc.
W ramach projektu zakupionych zostanie kilka urządzeń:
dwa wielofunkcyjne aparaty
COMBI do fizykoterapii, aparat
do terapii falami uderzeniowymi, wanna do masażu wirowego kończyn górnych, wanna
do masażu wirowego kończyn
dolnych (stóp i podudzi), a także stół rehabilitacyjny. Jak mówi
Jarosław Dziedziński, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bodzentynie: sprzęt, który
zostanie zakupiony w ramach
zwycięskiego projektu jest niezbędnym elementem prawidłowej, ale przede wszystkim skutecznej fizjoterapii.
To już druga edycja budżetu
obywatelskiego w Bodzentynie. W tym roku swój głos oddało łącznie 344 mieszkańców,
to ponad 100 osób więcej niż
w zeszłym roku – twierdzi Przewodniczący Komisji Wyborczej
BO Wojciech Furmanek.
Podjęcie decyzji w sprawie
wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Bodzentynie poprzedzone było wnioskami na
ten cel od Radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie Jana Zygadlewicza oraz od Społecznej
Rady Kultury przy dużym wsparciu Burmistrza MiG Bodzentyn.

„Bardzo się cieszę, że z roku na
rok coraz więcej mieszkańców
angażuje się w życie Miasta
i Gminy. To bardzo ważne, aby
przede wszystkim mieszkańcy
Bodzentyna mogli zdecydować,
czego najbardziej potrzebują.
Taka inicjatywa sprawdza się
również idealnie przy realizacji
funduszu sołeckiego na terenie
naszej Gminy” – mówi Burmistrz
Dariusz Skiba.
Przypomnijmy. W ubiegłym
roku zwycięskim projektem okazała się instalacja zewnętrznej
siłowni, która powstała na placu
przy budynku gimnazjum w Bodzentynie. W części zrealizowany został również drugi projekt,
zakładający budowę zewnętrznej wiaty przy Dziennym Domu
Pobytu dla Osób Starszych.
/AO/

Od Kilku lat funkcjonuje
w naszej gminie fundusz sołecki, z którego mieszkańcy
Bodzentyna nie korzystali,
gdyż przepisy na to nie pozwalały, co było dla mieszkańców krzywdzące. Możliwe
jest natomiast wprowadzenie
budżetu obywatelskiego, dzięki któremu sami mieszkańcy
mogliby decydować o przeznaczeniu środków na poprawę ich życia i wpływać na
swoje otoczenie czyli tak zwaną przestrzeń publiczną. Doświadczenia innych samorządów dowodzą, że pobudza to
aktywność i odpowiedzialność
mieszkańców angażujących

się w takie działania. Zwróciłem się do Burmistrza Dariusz
Skiby z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na 2018 rok. Pan Burmistrz pozytywnie zaopiniował
wniosek, przygotował projekt
uchwały, którą radni przegłosowali. Szanowni Państwo,
na pewno wszystkie wnioski,
które były złożone, a było ich
pięć, są potrzebne dla mieszkańców Bodzentyna. W czasie głosowania wybrać można
było tylko jeden. Sprzęt, który
zostanie zakupiony w ramach
zwycięskiego projektu jest niezbędnym elementem prawidłowej fizjoterapii.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom, którzy wzięli udział
w głosowaniu.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Wśród tegorocznych propozycji projektów znalazły się: zagospodarowanie części działki nr
1962 w Bodzentynie dla potrzeb
osób odwiedzających cmentarz
parafialny (90 głosów), budowa
ogólnodostępnej wiaty grillowej z ławkami i stolikami oraz
stojakami na rowery na placu
przy gimnazjum w Bodzentynie
(4 głosy), utworzenie strzelnicy przy Powiatowym Zespole
Szkół w Bodzentynie (60 głosów), budowa chodnika przy ul.
Południowej (70 głosów) oraz
utworzenie punktu nowoczesnej
fizjoterapii w bodzentyńskim
Ośrodku Zdrowia. Najwięcej głosów, bo aż 120, otrzymał ostatni
z wymienionych projektów i tym
samym mieszkańcy Bodzentyna zdecydowali, że ponad 80
tysięcy złotych z tegorocznego
budżetu obywatelskiego przeznaczone zostanie na doposażenie w nowy sprzęt fizjoterapii
w SPZOZ w Bodzentynie. Jak
twierdzi Inga Świderska, autorka
projektu pt: „Żyj Zdrowo – Nowoczesna Fizjoterapia”, dopo-

Zdjęcie: e-bodzentyn

Mieszkańcy Bodzentyna zadecydowali! Z tegorocznego budżetu obywatelskiego
zostaną przydzielone
środki do stworzenia punktu nowoczesnej fizjoterapii
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Bodzentynie.
Gmina Bodzentyn jest
najprawdopodobniej jedyną
Gminą w Powiecie Kieleckim, w której funkcjonuje
budżet obywatelski.
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Zestawienie zadań wykonanych w ramach Funduszu
Sołeckiego na rok 2017
Lp. Nazwa Sołectwa

Zadanie przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Koszt zadania Wykonanie

1. Celiny

Zakup gruntu dla sołectwa Celiny

14730,83

14730,83

2. Sieradowice

Ocieplenie budynku i wyłożenie płytkami tarasu remizy OSP i świetlicy wiejskiej

22466,74

22456,00

3. Ściegnia

Remont drogi gminnej (droga wspólna z Kamieńcem)

11855,80

9963,00

1. Doposażenie pracowni komputerowej

22000,00

22000,00

2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego sołectwa

5535,10

5499,99

Remont dróg gminnych w Sołectwie Podmielowiec

13248,86

13228,65

1. Ogrodzenie placu zabaw

4000,00

-

2. Zakup piaskownicy i urządzeń sprawnościowych (siłownia)

11560,74

8425,50

7. Wzdół Parcele

Przygotowanie projektu pod oświetlenie w sołectwie Wzdół Parcele

11589,04

11589,04

8. Kamieniec

1. Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kamieniec (droga wspólna ze
Ściegnią)

8359,67

8359,67

2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

4000,00

1917,00

Remont słupów oświetleniowych z dodatkowym zainstalowaniem lamp w msc
Hucisko

12418,95

5751,00

1. Pogłębienie i czyszczenie rowów

8100,00

7011,00

4. Święta Katarzyna
5. Podmielowiec
6. Siekierno

9. Hucisko
10. Wzdół Kolonia

2. Wymiana i dodanie lamp oświetleniowych we Wzdole-Kolonii

8112,81

8100,00

Budowa drogi w sołectwie Wiącka na odcinku Hucisko-Kapkazy

23029,89

20479,50

1. Wyposażenie Klubu Rolnika we Wzdole w aneks kuchenny

11366,79

11337,96

2. Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP Wzdół Rządowy

11366,71

11360,01

Oświetlenie uliczne sołectwa

11233,37

11200,00

1. Zakup strojów dla Stowarzyszenia Dąbrowa

6000,00

6000,00

2. Materiały do malowania kapliczki

2000,00

1996,56

3. Rozbudowa placu zabaw

9902,26

9902,26

1. Zakup kontenera

10000,00

7872,00

2. Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki

3327,23

3327,00

3. Zakup ławeczki

1700,00

1700,00

16. Śniadka

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę SP w Śniadce

19828,83

19800,00

17. Psary-Stara Wieś

1. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej wraz z oprogramowaniem

18000,00

18000,00

2. Wykonanie projektu przyłącza wod-kan do OSP Psary

1739,91

1739,91

1. Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej wraz z oprogramowaniem

18000,00

18000,00

2. Wykonanie projektu przyłącza wod.-kan. do OSP Psary

1591,71

1591,71

1. Remont budynku i zagospodarowanie terenu wokół działki nr 522/2

7071,02

6998,70

11. Wiącka
12. Wzdół Rządowy
13. Orzechówka
14. Dąbrowa Górna

15. Dąbrowa Dolna

Psary-Kąty
18.
i Podlesie
19. Psary-Podłazy
20.

Wola Szczygiełkowa

21. Leśna

22. Wilków
23. Podgórze

2. Założenie monitoringu w SP w Starej Wsi

6000,00

6000,00

Rozbiórka budynku i materiały na budowę świetlicy

24067,27

24067,27

1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Leśnej

20000,00

12072,50

2. Założenie monitoringu wokół SP w Leśnej

5000,00

3900,00

3. Oświetlenie placu wokół SP w Leśnej

1238,97

1200,00

4. Zakup zastawy stołowej dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie

1800,00

1792,12

1. Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy i utworzenie miejsca postojowego

26322,00

26322,00

2. Remont istniejących lamp w Wilkowie

3317,50

2767,00

Utwardzenie drogi gminnej w msc. Podgórze

12596,79

12596,79

414478,79

381054,97

RAZEM:
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Panele fotowoltaiczne
sposobem na duże oszczędności

Wybór takiego rozwiązania
jest dziś nie tylko popularny, ale
również w czasach niepewnych
cen nośników ciepła i ogólnie
pojętej energii, może się także
okazać racjonalnym rozwiązaniem w aspekcie budżetu domowego. Mieszkańcy naszej Gminy
również postawili na tego typu
rozwiązania, czego dowodem
jest obserwowany przyrost instalacji ogniw fotowoltaicznych (PV)
w naszych okolicach.
Jak działają panele fotowoltaiczne?
Ogniwa fotowoltaiczne przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Specjalne urządzenie
zwane inwerterem przekształca prąd stały na prąd zmienny
o parametrach zgodnych z parametrami sieci, dzięki czemu
energia za pośrednictwem sieci
elektrycznej może zostać zużyta
przez odbiorcę lub odsprzedana operatorowi sieci. Specjalny
dwukierunkowy licznik montowany na etapie przyłączania instalacji fotowoltaicznej do sieci,
umożliwia precyzyjne określenie
zarówno ilości energii pobranej
jak i oddanej do sieci.
Czym kierować się planując
budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych?
Po pierwsze, najpierw warto
zastanowić się jakie są indywidualne potrzeby gospodarstwa domowego, które wynikają
z rocznego zużycia energii elektrycznej. Analiza ilości zużywanej w ciągu całego roku energii
elektrycznej stanowić powinna
zatem punkt wyjścia do dalszych
planów.
Po drugie, planując montaż
paneli fotowoltaicznych należy
wziąć pod uwagę lokalizację instalacji. Panele mogą być instalowane niemalże wszędzie, gdzie
będą wystawione na działanie

źródło:hydromaks.pl/fotowoltaika

Rosnąca świadomość
ekologiczna i ekonomiczna
konsumentów, w tym również mieszkańców Gminy
Bodzentyn przyczynia się
do zwiększenia zapotrzebowania na różnego rodzaju
Odnawialne Źródła Energi
(OZE).

promieni słonecznych, również
na własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych strukturach,
a nawet bezpośrednio na gruncie. Jednakże pamiętać należy, iż
optymalnym miejscem jest dach
skierowany na południe i najlepiej nachylony pod kątem 35° (od
30° do 60°). Kolejnym etapem
jest określenie dostępnej powierzchni dachu pod montaż paneli. Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1-1,8 m²
i moc nominalną 200 – 300 WAT.
Dla przykładu, 4 osobowa rodzina, która zużywa rocznie ok.
2500-3500 kWh, przy założeniu
że panel skierowany na południe, mający 1 kWp wyprodukuje
w ciągu roku ok. 900-1100 kWh
energii elektrycznej, powinna
zamontować instalację o mocy
3 kWp. Taka instalacja wymaga
(w zależności od mocy pojedynczego ogniwa) od 10 do 15 panele i dachu o powierzchni ok
15-18 m2.
Czy instalacji fotowoltaiczna się opłaca? Na czym polega Net metering?
Wytworzona dzięki instalacjom fotowoltaicznym energia
elektryczna może być na bieżąco
zużywana, magazynowana lub
sprzedawana. System oparty na
net metering’u umożliwia magazynowanie energii elektrycznej,
której na bieżąco nie zużywamy
do sieci energetycznej oraz jej
odebranie w razie potrzeby, po-

nosząc przy tym jedynie koszty
związane z dystrybucją energii.
Bilans w ramach gospodarstwa
domowego może kształtować
się na trzy sposoby:
- w sytuacji, gdy zużycie energii
elektrycznej jest równe wyprodukowanej energii, ponosimy
jedynie koszty obsługi sieci.
- jeżeli zużycie energii elektrycznej w danym okresie
rozliczeniowym było większe
Montaż paneli

po około 8-10 latach w zależności od wysokości zużycia energii
elektrycznej oraz dostępnych
dofinansowań. Po tym czasie,
możemy śmiało już tylko oszczędzać ponad 2 tys. zł w skali roku.
Żadna lokata bankowa dostępna
na rynku nie dostarcza takiego
oprocentowania – wylicza Barbara Lewicka-Kłoszewska, ekolog i wiceprezes Fundacji Banku
Ochrony Środowiska.
VAT

Na dachu o powierzchni do 300 m2 bu8%
dynku mieszkalnego
Na dachu o powierzchni powyżej 300 m2
budynku mieszkalnego, na gruncie lub 23 %
budynku gospodarczym
od produkcji energii, musimy
zapłacić za energię „dobieraną” z sieci.
- jeżeli produkcja energii elektrycznej była większa od jej
zużycia, nadwyżki sprzedajemy do sieci.
Najbardziej
obrazowym
wskaźnikiem opłacalności każdej inwestycji, w tym także instalacji ogniw fotowoltaicznych jest
okres zwrotu inwestycji. Zdaniem
ekspertów z Fundacji Banku
Ochrony Środowiska, dobrze zainstalowane panele fotowoltaiczne mogą w skali roku przynieść
oszczędności z rzędu nawet 2
tysięcy złotych: - Jednorazowy
koszt takiej inwestycji zwraca się

Wysokość dofinansowania
52 %
37 %

Biorąc pod uwagę nie tylko
zasadność rozpowszechniania
wszelkiego rodzaju odnawialnych źródeł energii, ale także
racjonalne korzyści finansowe
dla indywidualnych budżetów
gospodarstw domowych, Gmina
Bodzentyn w ubiegłym roku podjęła szereg działań, które finalnie
zakończyć się miały grupowym
dofinansowaniem do budowy
mikroinstalacji OZE, w ramach
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski „Projektu Parasolowego”. Projekt ten zakładał,
że Gmina jako Beneficjent zobligowana była do wyłonienia
ostatecznych odbiorców wsparcia, przygotowania, zlecenia
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Aktywni Seniorzy

Zdjęcie: Archiwum gminy

i koordynacji wykonania mikroinstalacji OZE oraz zachowania
trwałości projektu. Wysokość dofinansowania wynosiła do 60 %,
jednakże wysokość podatku VAT
okazała się kosztem niekwalifikowalnym i tym samym realna
wysokość dofinansowania znacząco zmniejszyła się, co przedstawia tabela poniżej.
Ponadto do konkursu można było zakwalifikować jedynie
osoby fizyczne (wykluczając tym
samym liczną grupę przedsiębiorców oraz osoby prowadzące
gospodarstwa agroturystyczne),
przy czym odbiorca końcowy
mógł złożyć wyłącznie jeden
wniosek w ramach jednej nieruchomości oraz zobligowany był
do zawiązania z Burmistrzem
Miasta i Gminy Bodzentyn umowy użyczenia wskazanej nieruchomości na okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.
Co oznaczało w pewnym stopniu
ograniczenie praw do dysponowania swoim własnym mieniem.
Przypuszczać by można, iż tak
sformułowane warunki zniechęciły wstępnie deklarujące się
osoby, gdyż w efekcie nie udało
nam się zgromadzić wystarczającej liczby chętnych, aby móc
aplikować o środki z UE.
Potencjalni Prosumenci nie
zostali jednak na lodzie. Latem
ubiegłego roku zgłosiła się do
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie firma zajmująca się
montażem instalacji fotowoltaicznych na korzystnych warunkach
finansowych w ramach zakupów
grupowych. Po kilku spotkaniach
informacyjnych z mieszkańcami naszej gminy znaczna grupa, bo blisko 100 gospodarstw,
skorzystało z tej możliwości i już
dziś posiada własne instalacje.
Opcja ta przewidziana była dla
wszystkich mieszkańców, bez
żadnych ograniczeń. Dodatkowo
zainteresowane osoby mogły zainstalować dowolna ilość takich
instalacji i w dowolnym miejscu,
czego „Projekt Parasolowy” nie
przewidywał.
Drogi Mieszkańcu, jeżeli jesteś zainteresowany oszczędnościami wynikającymi z montażu
ogniw fotowoltaicznych bądź
kolektorów słonecznych zapraszamy do kontaktu z Referatem
Budownictwa UMiG w Bodzentynie. Pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji na
temat aktualnych możliwości
finansowania i montażu przedmiotowych instalacji.
/AJ/

głos z Bodzentyna

Od dwóch lat w Bodzentynie przy ul. Ducha Świętego
prężnie funkcjonuje Klub
Seniora. To idealne miejsce na wspólne spędzanie
czasu i integrację osób
starszych z terenu całego
samorządu. Liczba zapisanych Seniorów wciąż
rośnie.
Pomysłodawcą i inicjatorem
utworzenia Klubu Seniora jest ks.
dr Leszek Sikorski proboszcz tutejszej Parafii. Jak mówi: młodzi
ludzie często wyjeżdżają, starsi
zostają pozostawieni „sami sobie”. Budynek organistówki był
pusty, pomyślałem, że można zagospodarować go właśnie w taki
sposób. To potwierdzają sami
Seniorzy, którzy każdego dnia
licznie spotykają się w swoim
klubie: czujemy się tutaj bardzo
dobrze, jest swojsko i rodzinnie.
Wzajemnie sobie pomagamy,
wspólnie się modlimy, a także
wspólnie spędzamy swoje imieniny – twierdzi Maria Jędrzejczyk. W Klubie Seniora tworzone
są także wyroby rękodzielnicze,
które można oglądać w Bodzentynie, na przykład podczas kiermaszu wielkanocnego: robimy
tutaj stroiki, palmy, łabędzie z origami – mówi Marian Zymiera.
Ksiądz Leszek Sikorski wyremontował i udostępnił budynek
dawnej organistówki. Bodzentyńska Parafia ponosi również bieżące koszty utrzymania obiektu.
Obecnie liczba osób starszych,
którzy uczestniczą w spotkaniach
wynosi 27 osób – jednak ta liczba wciąż rośnie: osoby starsze
mogą tutaj fantastycznie spędzić
czas ze swoimi rówieśnikami, powspominać najpiękniejsze historie swojego życia. Dodatkowo,

Seniorzy przebywając w Domu
Seniora, nie muszą martwić się
o posiłki – mówi Alina Rdzanek,
która jest koordynatorem Klubu
Seniora w Bodzentynie. To duże
ułatwienie dla uczestników spotkań i odciążenie z codziennych
obowiązków.
Każdego dnia grafik Seniorów wypełniony jest niemal „po
brzegi”. Spotkanie w klubie
rozpoczyna się o godz. 8:00
wspólnym śniadaniem, następnie uczestnicy grają w karty, gry
planszowe, aktywnie zajmują się
tworzeniem rękodzieła. W programie przewidziana jest także przerwa kawowa, a o godz.
13:00 Seniorzy spożywają ciepły
posiłek. Ważnym dla uczestników jest także czas poświęcony
na wspólną modlitwę i pojednanie: to ważne, że Seniorzy poświęcają codziennie swój czas
także Bogu, modląc się i prosząc o Bożą Łaskę – dodaje
ksiądz Leszek Sikorski.
Aby DS mógł prężnie funkcjonować, niezbędna jest także
pomoc finansowa, którą oferuje Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, który dofinansowuje
ze środków pożytku publicznego
funkcjonowanie Domu Seniora: wiemy, że pomoc, którą oferujemy Seniorom jest bardzo istotnym elementem działania tego
Klubu. Chcemy, żeby osoby starsze czuły się w Gminie Bodzentyn komfortowo i swobodnie. Dla
nich jest to przede wszystkim odskocznia od dnia codziennego.
Tutaj mogą się spotkać, porozmawiać i przyjemnie spędzić swój
czas – mówi gospodarz Dariusz
Skiba. Kwota dotacji na 2017 r.
ze środków pożytku publicznego
wyniosła 18 000 zł. Dodatkowo

na terenie Klubu Seniora ze środków Budżetu Obywatelskiego
2017 r. powstała wiata ogrodowa
oraz zamontowana została ławka
z oparciem. Koszt tej inwestycji
wyniósł 24 600 zł. W tym roku
stowarzyszenie Miejska Góra na
rzecz rozwoju Celin i Podgórza
także złożyło wniosek o dofinansowanie funkcjonowania Klubu
Seniora. Obecnie wniosek przechodzi weryfikację.
Ze środków pożytku publicznego dla Seniorów zakupiono
m.in.: kuchenkę gazową, zmywarkę do naczyń, serwis obiadowy (talerze, wazy, obrusy), meble
ogrodowe, aparat fotograficzny.
Z tych środków od 2017 r. kupowany jest także opał na zimę
i na bieżąco zamawiane są także
artykuły papiernicze oraz środki
czystości.
Obecnie ks. dr Sikorski stara
się o pozyskanie dodatkowych
funduszy, które przeznaczone
zostałyby na zagospodarowanie terenu wokół Klubu Seniora.
Środki byłyby wykorzystane na
m.in.: stworzenie alejek spacerowych oraz rabatek, zamontowanie furtki i bramy.
Dzięki wsparciu samorządu
i ks. dr Leszka Sikorskiego, Seniorzy podróżują i aktywnie spędzają swój czas: dzięki pomocy
udało nam się zorganizować
kilka wycieczek, do najciekawszych miejsc w naszym regionie. Byliśmy m.in. w: Mauzoleum
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Klasztorze Cystersów
w Wąchocku, czy w Osadzie Średniowiecznej w Bielinach – dodaje Alina Rdzanek. W najbliższych
miesiącach planowane są kolejne wyjazdy dla Seniorów.
/AO/
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Aplikacja „BLISKO” – blisko
mieszkańców Gminy Bodzentyn
Teraz wszystkie najważniejsze informacje z terenu
Gminy Bodzentyn będą
zgromadzone w jednym
miejscu. Od 28 lutego na
terenie samorządu, funkcjonuje aplikacja „BLISKO" – mobilne narzędzie
przekazujące mieszkańcom porcję najświeższych
wiadomości.
Mieszkańcy Gminy Bodzentyn za pomocą nowoczesnej
aplikacji mogą jeszcze szybciej
zapoznać się z najważniejszymi
informacjami z terenu samorządu. Nowoczesna aplikacja, którą bezpłatnie można ściągnąć
na swoje urządzenie mobilne,
z pewnością pozwoli mieszkańcom na szybsze pozyskiwanie
informacji, które ich dotyczą.
Wśród wiadomości przekazywanych za pośrednictwem aplikacji są: ostrzeżenia o zagrożeniach, informacje o awariach,
pogodzie, aktualności, a także
dane o jakości powietrza: to
idealny sposób, aby dowiedzieć

się o planowanych pracach konserwacyjnych, chwilowych przerwach w dostawie prądu, czy
wody – twierdzi Burmistrz MiG
Bodzentyn Dariusz Skiba.
Aplikacja posiada także dodatkowy system alarmowy Child
Alert, dzięki któremu udostępnia się fotografie i szczegółowe
informacje wraz z dokładnym
opisem dotyczące zaginionych
dzieci. System służy szybszemu
i bardziej efektywnemu poszukiwaniu zaginionych osób: to
lepszy sposób niż standardowe
postępowanie. W takich przypadkach liczy się szybkość i dotarcie do jak największej liczby
ludzi posiadających wiarygodne
i szczegółowe informacje dotyczące zaginionej osoby – mówi
Wojciech Furmanek, Sekretarz
UMiG w Bodzentynie.
Obsługa jest niewiarygodnie prosta, wystarczy pobrać
darmową aplikację, wpisać
nadawcę, od którego chcemy
dostawać powiadomienia, wybrać stację pomiarową, z której
pojawi się odczyt jakości powie-

trza – i już możemy cieszyć się
z łatwego dostępu do najważniejszych wydarzeń i informacji
z terenu MiG Bodzentyn.
Aplikacja jest rozszerzeniem istniejącego już wcześniej
w Gminie Bodzentyn systemu
SISMS, dzięki któremu, samorząd przekazuje na bieżąco
najważniejsze informacje za pośrednictwem wiadomości SMS.

Warto dodać, że aplikacja
„BLISKO" jest uzupełnieniem
wcześniej funkcjonującego systemu SISMS. Obecnie działają
oba systemy.
Poniżej znajduje się link do
filmiku instruktażowego:
https://www.youtube.com/
watch?v=HmVObuRb1_0/
/AO/

Tegoroczna, 43 edycja
Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych rozpoczęła się
w piątek, 2 lutego, a zakończyła w niedzielę, 4 lutego.
Sejmik Wiejskich Zespołów
Teatralnych to przegląd amatorskich teatrów ze środowisk
wiejskich swym zasięgiem obejmujący województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie,
podkarpackie oraz mazowieckie. Celem sejmiku jest prezentacja i ocena aktualnego stanu
ruchu teatralnego w środowisku
wiejskim, jak również promocja
i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych oraz ochrona
tradycji ludowych polskiej wsi.

Najlepsze zespoły, nominowane
przez Radę Artystyczną biorą
udział w Sejmiku Ogólnopolskim, który odbywa się w październiku w Tarnogrodzie. Rada
Artystyczna, rzeczowo oceniała
każdy występ i podczas zajęć
warsztatowych można było wiele się dowiedzieć o swoich prezentacjach i nauczyć ciekawych
rzeczy.
Nasze województwo reprezentowały dwa zespoły, które zdobyły pierwsze i drugie
miejsca na przeglądzie wojewódzkim w WDK w Kielcach.
Jesteśmy dumni, że w tym roku
są to oba zespoły z naszej gminy tj. „Świętokrzyskie Jodły”
z przedstawieniem „Przyjazd
Pana Młodego i wyprowadze-

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

„Świętokrzyskie Jodły” i „Wzdolskie Kołowrotki” na
43. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych w Tarnogrodzie

nie do ślubu” wg scenariusza
i reżyserii Lucyny Lipczyńskiej
oraz „Wzdolskie Kołowrotki”
z przedstawieniem „Prządki”
wg scenariusza Aleksandry Biskup i w reżyserii Szczepana
Królikowskiego. Nasze zespoły
pokazały się z jak najlepszej
strony, co doceniła brawami zgromadzona na widowni

publiczność oraz dopingujący Marcin Sikorski – Dyrektor
MGCKiT w Bodzentynie.
Jesteśmy pełni nadziei, że
Rada Artystyczna doceni wysiłki
obu zespołów i dostaną zaproszenie na Ogólnopolski Sejmik
Wiejskich Zespołów Teatralnych.
/MGCKiT/
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W Gminie Bodzentyn uczczono
pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

Uroczyste obchody pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Gminie
Bodzentyn rozpoczęły się 3 marca w SP w Leśnej. W uroczystości udział wzięli: Poseł RP Anna
Krupka, Senator RP Krzysztof
Słoń, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba,
Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza
Ojczyzna, radni, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych oraz inni znamienici goście.
Na początku spotkania Burmistrz Dariusz Skiba serdecznie
przywitał wszystkich uczestników obchodów: „Wasza dzisiejsza obecność tutaj jest potwierdzeniem, że nie jest Wam
obojętna historia Polski i chce-

Zdjęcie: Archiwum gminy

Bóg, Honor, Ojczyzna – to
najważniejsze słowa, które
przyświecały Żołnierzom
z podziemia niepodległościowego w nierównej walce o wolną Polskę. 3 marca
w Szkole Podstawowej
w Leśnej uczczono pamięć
„Żołnierzy Wyklętych”
nazywanych przez wielu
Bohaterami Niezłomnymi.

cie wiedzę o przeszłości przekazywać dalej - z pokolenia na
pokolenie” – dodaje.
Dzień 1 marca od 2011 r. na
mocy ustawy sejmowej jest polskim świętem państwowym poświęconym pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, którzy zdecydowali
się na nierówną walkę o wolną
i niezależną Polskę.
Samorząd Miasta i Gminy
w Bodzentynie, Stowarzyszenie
Siekierno Nasza Ojczyzna oraz
SP w Leśnej, którzy byli orga-

nizatorami wydarzenia, zadbali
o bogaty i obszerny program
artystyczny. Podczas obchodów
swój wykład dotyczący „Żołnierzy Wyklętych” wygłosił dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
z IPN Delegatury w Kielcach,
następnie Piotr Kita przedstawił
uczestnikom bogatą prezentację multimedialną. O program
artystyczny zadbali uczniowie
ze szkoły w Leśnej, którzy przygotowali przedstawienie „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Na

koniec swój patriotyczny występ
ukazali gościom członkowie zespołu pieśni i tańca „Leśnianie”.
Obchody na terenie samorządu celebrowano już po raz
szósty. W tym roku wydarzenie
realizowane jest w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Patronat nad obchodami
objęli: Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek oraz kielecka
Delegatura Instytutu Pamięci
Narodowej.
/AO/

W marcu swoje święto obchodzili Sołtysi

Zdjęcie: Archiwum gminy

Dzień Sołtysa zwyczajowo
obchodzony jest 10 marca.
Jednak w naszej gminie
Sołtysi wspólnie z Burmistrzem ustalili, że swój
Dzień świętować będą 16
marca w Urzędzie Miasta
i Gminy w Bodzentynie.

Dzień Sołtysa co roku obchodzony jest w celu wyrażenia
uznania wszystkim sołtysom,
którzy są przedstawicielami lokalnych wiejskich społeczności.
Wybierani są spośród mieszkańców danego sołectwa. Zwykle
sołtysem zostaje osoba, która

bierze udział na bieżąco w sprawach lokalnych.
Reprezentują oni sołectwo na
zewnątrz, zwołują zebrania wiejskie, realizują uchwały rady miejskiej, a także pobierają podatek
rolny i leśny. Są reprezentantami
władzy na najbliższym mieszkań-

com szczeblu samorządowym,
a także gospodarzami i opiekunami wsi. Swoje obowiązki sprawują bez wyznaczonych stałych
godzin pracy i z dużym zaangażowaniem społecznym.
W tym roku, wzorem kilku
ostatnich lat, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba wraz ze swoim Zastępcą
Andrzejem Jarosińskim oraz Sekretarzem Wojciechem Furmankiem podziękowali Sołtysom za
ich ciężką pracę, a także życzyli
im wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, wzajemnego zrozumienia
z mieszkańcami jak i samorządem, a także zadowolenia z realizacji celów, radości i powodzenia w życiu prywatnym.
Oprócz życzeń panowie Burmistrzowie wręczyli Sołtysom
upominki.
/EŚ/
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Józef Szermentowski
– Honorowy Obywatel Bodzentyna

Wzięli w nim udział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Wojewoda
Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bodzentynie Wojciech Kózka, Dyrektorzy Szkół
z gminy Bodzentyn, Radni,
Drużyna Harcerska z Bodzentyna oraz Mieszkańcy.
Uroczystości rozpoczął Burmistrz Dariusz Skiba, który
powitał zaproszonych gości
i wyjaśnił, że na mocy uchwały
Rady Miejskiej w Bodzentynie,
z dnia piątego grudnia 2017 r.,
Józefowi Szermentowskiemu
został nadany tytuł Honorowego Obywatela Bodzentyna.
Następnie
głos
zabrała
Wojewoda Agata Wojtyszek
podkreślając jak ważną jest
pamięć o wybitnych mieszkańcach Bodzentyna; „bo tylko
człowiek posiadający i znający
historię może budować dobrą
przyszłość”. Dziękując za zaproszenie mówiła, że wspiera
związane z tym inicjatywy, by
uchronić to co istotne od zapomnienia.
Głos zabrała również Wiesława Rutkowska - Dyrektor Archiwum Państwowego
w Kielcach, zapoznając zebranych ze sposobem gromadze-

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

18 lutego o godzinie 15
w Urzędzie Miasta i Gminy
Bodzentyn, miało miejsce
uroczyste odsłonięcie
tablicy pamiątkowej,
poświęconej Józefowi
Szermentowskiemu. Wydarzenie upamiętniło 185.
rocznicę urodzin artysty.

nia i archiwizacji ważnych dokumentów, w tym mówiących
o życiorysach i twórczości
ważnych dla naszej społeczności osób.
W sposób niezwykle emocjonalny i ujmujący przemowę
wygłosił Witold Comber, lokalny artysta malarz, emerytowany nauczyciel plastyki, który
przybliżył nam postać Józefa
Szermentowskiego - prekursora realizmu w nurcie malarstwa pejzażowo-rodzajowego
w sztuce polskiej, mieszkańca
Bodzentyna który, jak wielu
artystów, został doceniony dopiero po śmierci.
Następnie słuchano prof.
Urszuli Oettingen, która mówiła o związkach malarza z Cy-

prianem Kamilem Norwidem,
ich wspólnym losie i życiu na
emigracji, z dala od Ojczyzny.
Przypomniała, że od kilkudziesięciu lat pamięć o artyście
jest kultywowana przez miejscową społeczność.
Organizatorami uroczystości był Urząd Miasta i Gminy
w Bodzentynie oraz Miejsko
-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli
Oettingen, Mirosława Oettingen oraz Państwa Teresy i Witolda Combrów, którzy ufundowali tablicę pamiątkową.
Wykonawcą tablicy jest rzeźbiarz, absolwent ZSP im. J.
Szermentowskiego w Kielcach
Dominik Rola. Aktu poświece-

nia dokonał ks. Piotr Kotwica
z Parafii św. Stanisława Męczennika w Bodzentynie.
Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy zebrani udali się do
sali konferencyjnej, gdzie prelekcję w połączeniu z prezentacją multimedialną na temat
życia i twórczości Józefa Szermentowskiego wygłosiła pani
dr Anna Myślińska z Muzeum
Narodowego w Kielcach. Kolejnym punktem uroczystości
był występ Drużyny Harcerskiej z Bodzentyna pod opieką
dh. Ingi Świderskiej i dh. Jana
Świderskiego. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznej pt. „Jest
taki kraj”.
/MGCKiT/

Bezpłatne szczepienie dzieci przeciwko pneumokokom
Drodzy Rodzice,
Opiekunowie!
Jeżeli macie dzieci, które
urodzone zostały w latach
2013-2016 i nie podlegają
obowiązkowi szczepień,
możecie bezpłatnie zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom od
20 marca do 29 czerwca
2018 r.

Warunkiem jest zgłoszenie
dziecka do lekarza do 20 kwietnia.
Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-waientnej
szczepionki Synflorix zgodnie
z Charakterystyką Produktu
Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie
2 miesięcy. Pełen, dwudawko-

wy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca
2018 r. do 29 czerwca 2018r.
przez przychodnie, które mają
podpisany kontrakt z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić
dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze
swoją przychodnią w sprawie
terminu
szczepienia.
Więcej informacji udzie-

la Pani Lucyna Zaczkowska
tel. 41 311 52 15 w godz.
8.00 do 14.00. Informacje o
szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Liczba szczepionek oraz
czas akcji są ograniczone.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie
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Dyktando Gwarowe w Wilkowie
„Posłuchojcie prose, moi dobrzy ludzie, niekze ten mój wiersik po darmo nie pódzie” - takimi
słowami rozpoczął się gwarowy
egzamin dla ponad 30 uczestników, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie i napisać dyktando.
Zdaniem uczestników gwarowej
klasówki, wydarzenie jest świetnym pomysłem na połączenie dobrej zabawy z zapoznaniem się
z kulturą i obyczajami z regionu
Gór Świętokrzyskich.
Pomysłodawcą i inicjatorem
stworzenia w Gminie Bodzentyn
takiego dyktanda jest Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny
i Doliny Wilkowskiej „Łysica Sabat”. Według Wojciecha Kózki,
członka stowarzyszenia warto
dbać, pielęgnować i promować
ten region: - Dyktando ma na celu
przypomnienie gwary świętokrzyskiej, twórczości regionalnych
oraz ludowych poetów, którzy
odeszli w zapomnienie. Jak dodaje: - „Najlepszym przygotowaniem do testu było czytanie literatury pisanej gwarą świętokrzyską.
W świętokrzyskich bibliotekach
są takie wydania, więc każdy

Zdjęcie: Archiwum gminy

W sobotę, 3 marca w świetlicy wiejskiej w Wilkowie
odbyła się druga edycja
„Dyktanda gwarowego”.
W wydarzeniu wzięło udział
33 osób, to więcej niż
w ubiegłorocznej edycji.

zainteresowany może z nich skorzystać”.
Z tych cennych rad najprawdopodobniej skorzystała Alina
Rdzanek z Podgórza, która zdobyła tytuł „Mistrza Gwarowego”
podczas tegorocznej edycji dyktanda w Wilkowie: - jako członkini
zespołu bardzo często spotykam
się z tekstami piosenek, które
pisane są świętokrzyską gwarą.
Dlatego wiele z tych słów było mi
znane. Drugie miejsce zajął Kacper Świderski, natomiast trzecie
Agnieszka Wrona. Zwycięzcom,
którzy stanęli na podium podziękował Burmistrz Dariusz Skiba,
który także brał udział w wydarzeniu oraz wręczył pamiątkowe kubki z najbardziej znanymi
miejscami z terenu Gminy Bodzentyn: - bardzo się cieszę, że

z roku na rok przybywa miłośników świętokrzyskiej gwary. Ten
„egzamin” ze znajomości gwary
jest po to, aby każdy z uczestników mógł zajrzeć do regionalnej historii i zobaczyć, jak wówczas brzmiał ten język. Dziękuję
wszystkim uczestnikom drugiej
edycji i przede wszystkim gratuluję zwycięzcom, którzy pokazali,
że historia językowa naszego regionu jest wciąż żywa.
Oprócz samego dyktanda,
wszyscy obecni mogli zapoznać
się także z przedmiotami codziennego użytku, które specjalnie
na tę okoliczność zostały przygotowane przez organizatorów.
Zaprezentowane zostały m.in.:
potak, czyli urządzenie służące
do nawijania nici na drewniane
cewki, tasak w kształcie litery „S”

zwany siekocem, czy nieco bardziej popularna, ale też powoli zastępowana przez nowocześniejsze przedmioty mietła-drapacha
– wykorzystywana także podczas
jednej z konkurencji „rzut mietłą”
podczas corocznych dożynek na
terenie samorządu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda
Świętokrzyski Agata Wojtyszek,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego dr Adam Jarubas
oraz Starosta Kielecki Michał
Godowski. Organizatorami wydarzenia byli UMiG w Bodzentynie, MGCKiT, MGBP oraz stowarzyszenie Przyjaciół Świętej
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej
„Łysica-Sabat”. Kolejna edycja
dyktanda już za rok!
/AO/

dwie godziny. Swoje programy zaprezentowały zespoły: „Furmani",
„Świętokrzyskie Jodły", „Wzdolskie
Kołowrotki", „Wolanie spod Łysicy", „Wilkowianie", „Miejska Góra",
„Dąbrowa" oraz „Leśnianie". Znane
i lubiane piosenki śpiewała rozbawiona publiczność, a polki i oberki
porywały do tańca. Brawom nie
było końca.
Organizatorzy; Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki oraz
Samorząd Miasta i Gminy w Bo-

dzentynie zadbali o to, aby podczas wspólnego ostatkowego biesiadowania nie zabrakło słodkiego
poczęstunku.
Impreza zakończyła się podziękowaniami ze strony Burmistrza - Dariusza Skiby oraz dyrektora MGCKiT
- Marcina Sikorskiego, którzy wręczyli podziękowania kierownikom zespołów, życząc dalszych sukcesów
i dziękując za wspaniale przygotowane programy artystyczne.
/MGCKiT/

VI Bodzentyńskie Ostatki
W niedzielne popołudnie,
11 lutego 2018 roku sala
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie wypełniła się po brzegi
publicznością.
Wszystko za sprawą wydarzenia, które na stałe wpisało się do
kalendarza imprez cyklicznych
w naszej gminie. Zorganizowane po
raz szósty „Bodzentyńskie Ostatki"
to impreza, na której prezentują się
wykonawcy z gminy Bodzentyn.
Wydarzenie otworzył Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie - Marcin
Sikorski, który powitał wszystkich
gości. Następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała kilka utworów, które wprowadziły zebranych
w nastrój dobrej zabawy. Następnie

scena została opanowana przez
„Krejzolki”, które od lat śpiewają
znane piosenki ubarwione swoimi
aranżacjami. Po występie grupy
Joanny Szydy, zaprezentowały
się niezwykle utalentowane wokalistki, które pod bacznym okiem
Marii Paluch, rozwijają swój talent
wokalny. Próbkę swojego talentu
pokazały: Weronika Winiarska, Natalia Pepaś, Julia Skrzeczyna oraz
Oliwia Sikora. Wszystkie występy
młodych wykonawców zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po
dawce muzyki w wykonaniu młodych artystów przyszedł czas na
najliczniejszą grupę wykonawców
z Gminy Bodzentyn, czyli zespoły
folklorystyczne. W tym roku na scenie gościliśmy wszystkie zespoły
działające w naszej gminie, które
bawiły publiczność przez ponad
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Dzień Kobiet w naszej Gminie
Specjalnie dla pań wystąpił
„Kabaret NA ŻARTY”. Zgromadzone Panie przywitał Dyrektor
Centrum Kultury Marcin Sikorski, który podkreślał jak waż-

ną rolę pełnią kobiety w życiu
każdego mężczyzny. Następnie
głos zabrał Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn - Dariusz
Skiba, który złożył najserdecz-

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

W sobotę 10 marca w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie świętowano
Dzień Kobiet.

niejsze życzenia przybyłym
Paniom. Po części oficjalnej
przyszedł czas na rozrywkę.
Na scenie zaprezentowali się
artyści kabaretowi, którzy szybko nawiązali kontakt z publicznością i zaprosili ich do wspólnej zabawy. Zabawne skecze
rozbawiły całą widownię, która nagradzała kabareciarzy
gromkimi brawami. Punktem
kulminacyjnym była bajka pt.
„Czerwony Kapturek”, w której
główne role zagrali: Czerwony
Kapturek - Burmistrz Dariusz
Skiba, Babcia Kapturka – Dyrektor Marcin Sikorski, oraz
Wilk – Radny Jan Zygadlewicz.
Aktorzy osadzeni w głównych
rolach świetnie poradzili sobie
z odwzorowaniem bajki, a publiczność została rozbawiona
do łez. Na zakończenie imprezy Burmistrz, Dyrektor Centrum
Kultury oraz Radny Jan Zygadlewicz, obdarowali tulipanami
wszystkie obecne panie, dziękując im za przybycie i miło
spędzony czas.
/MGCKiT/

Podsumowanie ferii w Gminie Bodzentyn

Ferie w naszym województwie dobiegły końca, jednak
uczniowie z Gminy Bodzentyn
mają co wspominać. Kalendarz zajęć dla dzieci podczas
dni wolnych wypełniony był
po brzegi – o co zadbali organizatorzy z MGCKiT oraz
MGBP w Bodzentynie. Zajęcia
odbywające się w bodzentyńskim Centrum Kultury podczas
zimowej przerwy dla dzieci
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wśród przygotowanych atrakcji dla uczestników zajęć znalazły się m.in.:
bal karnawałowy, dzień gier
planszowych, czy zajęcia plastyczne. Z największym entuzjazmem uczniów spotkały się

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

Tegoroczne ferie dla
dzieci z Gminy Bodzentyn upłynęły pod hasłem
„Kreatywny wypoczynek”.
W dwutygodniowym rozkładzie zajęć organizatorzy
przewidzieli dla najmłodszych mnóstwo ciekawych
i kreatywnych atrakcji.

jednak warsztaty komiksowe
podczas których dzieci mogły
szczegółowo zapoznać się
z etapami powstawania najlepszych komiksów. Jak twierdzi Marcin Sikorski, Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie: „w komiksach najważniej-

sze i najbardziej wymowne są
rysunki. Aby obrazki jak najlepiej odzwierciedlały zawartą
w nich treść potrzeba sporo
czasu i przemyśleń. Efekt jednak zawsze jest zaskakujący
– bo o to właśnie chodzi”– dodaje.
Kreatywne zadania to we-

dług dzieci i ich rodziców
najlepszy pomysł na spędzenie wolnego czasu. Celem
przygotowanych zajęć w tym
roku było przede wszystkim
połączenie nauki i zabawy.
Wszystkie zajęcia dla uczestników były bezpłatne.
/AO/
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Przy Uczniowskim Klubie Sportowym
„Jodła” Bodzentyn ruszyło Radio
KreSka. Z przytupem!

Grupa 15 osób z Bodzentyna
i okolic dzięki otrzymaniu 8,5
tys. dofinansowania przyznanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Regionalnego Programu Grantowego
„Równać szanse” przeprowadzi
szereg audycji „O zdrowym stylu
życia”, serię wywiadów ze znanymi (nie tylko lokalnie) ludźmi
sportu i na bieżąco będzie relacjonować mniejsze lub większe
sukcesy klubu.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego, jednak rekrutacja trwa już od kilku tygodni. Do tej pory odbyły się trzy
spotkania
organizacyjno-rekrutacyjne, a wstępnie wyselekcjonowana grupa chętnych
15 osób niemal natychmiast

zabrała się do pracy. Już 1 lutego przeprowadzona została
audycja otwierająca (w całości
przygotowana przez grupę projektową), podczas której prowadząca – Malwina Podkańska
opowiedziała o projekcie Radio
KreSka przybliżając jego najważniejsze cele i założenia.
Nakreśliła harmonogram działań zaplanowanych na najbliższe miesiące oraz przedstawiła
kolegów i koleżanki, którzy już
zaangażowali się w prace na
rzecz radia. Podczas audycji
oraz jednego ze spotkań integracyjnych grupie Radia KreSka towarzyszył fotograf – Pan
Tomasz Zaliński, który udokumentował oficjalny początek
naszej działalności.
Organizacji radia młodzież
postanowiła nauczyć się od
specjalistów.
Zaledwie
tydzień później - 7 lutego dzięki
uprzejmości Pana Grzegorza
Dukielskiego i Pani Magdaleny
Tusień-Kuzki, która pomogła
w organizacji wyjazdu, grupa
projektowa miała niepowtarzal-

ną okazję zwiedzić siedzibę
radia RMF FM, RMF MAXXX
oraz Radiofonii. Oprowadzani
przez Dyrektor Anteny RMF
MAXXX Sylwię Pawłowską,
Szefa Producentów Programów Radiowych RMF FM –
Pawła Mleczkę oraz prezesa
Stowarzyszenia Radiofonia –
Bartłomieja Kopcia mogliśmy
zaobserwować, jak wygląda
praca prezenterów, wydawców
i realizatorów, porozmawiać
z prowadzącymi audycje – Irkiem Jakubkiem oraz Maciejem Rockiem, zobaczyć, jak
na żywo realizowane są fakty.
Ich prowadząca – Magdalena
Wojtoń przekazała nam wiele cennych rad. Powiedziała
także, że pochodzenie z małej
miejscowości nie jest żadną
przeszkodą w osiągnięciu sukcesu, czego ona jest najlepszym przykładem. Zachęcała
do rozważenia kariery „radiowca” w przyszłości.
Po zwiedzeniu radia nastąpił
dalszy ciąg integracji młodzieży
- tym razem w Escape Roomach

Combinator ExitGAME. Grupowe rozwiązywanie zagadek,
chociaż nie było bezpośrednio
związane z prowadzeniem radiowęzła, stanowiło przyjemny element nauki współpracy
w grupie. Wszyscy z zaangażowaniem wzięli udział w zabawie. Jest to tym bardziej ważne,
ze grupa Radia KreSka składa
się z młodych ludzi o zróżnicowanym temperamencie i bardzo odmiennych charakterach.
Pierwsze dni działalności
Radia KreSka należy uznać
za bardzo udane. Przed nami
jednak wiele pracy wymagającej czasu, wytrwałości i kreatywności. Jeszcze w lutym
zamierzamy
przeprowadzić
dwie audycje dotyczące zdrowego stylu życia: „10 przykazań zdrowego stylu życia” oraz
„O zasadach przygotowywania
zdrowych posiłków”. Nasze
działania na bieżąco można
śledzić na facebooku, na profilu Radia KreSka.
Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Jodła” Bodzentyn dynamicznie rozpoczął
realizację projektu „Radio
KreSka” skierowanego do
młodzieży należącej do
klubu lub sympatyzującej
z nim.
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W 100. rocznicę śmierci Józefa Frycza
zasłużonego mieszkańca Bodzentyna
Józef Frycz urodził się w 1872
r., ukończył 4 klasy gimnazjum
w Kielcach. Był urzędnikiem kieleckiego urzędu powiatowego,
agentem
ubezpieczeniowym.
Od 1893 r. przebywał w Bodzentynie jako pomocnik pisarza gminnego. W 1902 r. objął
funkcję pisarza sądu gminnego. Był jednym z organizatorów
kasy pożyczkowo-oszczędnościowej, która od 1909 r. działała pod nazwą „Nadzieja”. Kierował nią do śmierci. W 1904
r. powstało w Bodzentynie Towarzystwo Ochotniczej Straży
Ogniowej. Jednym z jego założycieli i aktywnym członkiem był
Józef Frycz.
Pod
auspicjami
kieleckiego kuratorium opieki nad
trzeźwością ludową prowadził
w Bodzentynie herbaciarnię. Był
członkiem dozoru kościelnego.
Na początku 1907 r. powstało w Bodzentynie Koło Polskiej
Macierzy Szkolnej. Jej współzałożycielem był Józef Frycz.
Za tę działalność – walkę o polską szkołę został przez władze
carskie aresztowany i skazany
na zesłanie w głąb Rosji, gdzie
przebywał przez jakiś czas.
Dzięki interwencji rodziny u najwyższych władz mógł szybko
powrócić z Kijowa do Bodzentyna. Jednak przez dłuższy okres
się ukrywał. W grudniu 1907 r.
w wyniku decyzji carskich władz
PMS uległa likwidacji.
Po powrocie z wygnania prowadził dalej patriotyczną działalność m.in. w Kole PMS, mogącej istnieć oficjalnie od 1916 r.
Wziął udział w przygotowaniach
do uroczystości obchodów 126.
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Bodzentynie. Z wielkim pietyzmem „Gazeta Kielecka” pisała o tym wydarzeniu.
W niedzielę 6 maja 1917
r. domy ozdobiono zielenią
i chorągiewkami o barwach narodowych, okna zdobiły nalepki
z Orłem Białym i napisem P.M.S.
3-go Maja. Jak wspominano,
w rynku najpiękniej udekorowany był dom Józefa Frycza i ap-

Zdjęcie: Mirosław Oettingen

27 stycznia 2018 r. minęła
100. rocznica śmierci Józefa Frycza.

teka państwa Mierzejewskich.
W dniu tym po uroczystym nabożeństwie w miejscowym kościele
z udziałem dzieci ze szkół ludowych, licznie przybyłej ludności,
straży ogniowej, przy dźwiękach
orkiestry udano się na miejscowy cmentarz. W trakcie przemarszu niesiono sztandary oraz
Orła Białego z cierniowa koroną
– symbol męczeństwa Polski.
Porządek utrzymywali członkowie straży ogniowej pod kierunkiem naczelnika Józefa Frycza.
Po uroczystościach przy mogile
powstańców 1863 r. pochód powrócił na rynek, gdzie zgromadzeni wysłuchali przemówienia
Frycza o znaczeniu Konstytucji
3-go Maja. Tą uroczystością Bodzentyn wpisał się w nurt ogólnopolskich obchodów i zaznaczył
dążenie do odzyskania niepodległości co nastąpiło w 1918 r.
Jedną z największych klęsk
w historii miasta był pożar, który wybuchł 20 czerwca 1917
r. Ogień pojawił się w jednym
z budynków i wskutek silnego
wiatru błyskawicznie objął inne
domy. Jak pisano, po upływie
godziny miasto przedstawiało
jedno morze płomieni. W wyniku pożaru spłonęło ponad 200
nieruchomości, w tym kościół
Św. Ducha, plebania, synagoga, kościół parafialny, przytułek
dla starców, szkoła, szopa strażacka i narzędzia pożarnicze;

były również ofiary śmiertelne.
W spisie spalonych nieruchomości tego dnia znalazła się pod
nr 146 własność Józefa Frycza.
Na czele Komitetu Odbudowy Bodzentyna stanął komendant straży ogniowej Józef
Frycz. W tym czasie pełnił również funkcję wójta i był posłem
na sejmik powiatowy. Starał się
o zwiększenie przydziałów materiałów budowlanych. Do spółki
z Adamem Bieroniem założył
cegielnię, aby je produkować.
Również domagał się pomocy
dla pogorzelców ze strony Komitetu Ratunkowego Powiatu
Kieleckiego. W tym czasie zrodził się także pomysł budowy
nowej remizy strażackiej.
W 1897 r. Józef Frycz ożenił się z Bronisławą Śmigielską,
a po jej śmierci z jej siostrą Stefanią Stanisławą. Z pierwszego
małżeństwa miał jednego syna
Aleksandra – nauczyciela w Końskich. Z drugiego małżeństwa
cztery córki. Wśród nich była Danuta ur. w 1906 r., która skończyła
Wydział Filozoficzny ze specjalnością historia na Uniwersytecie
Warszawskim. Tam wyszła za
mąż za Eugeniusza Borzęckiego
inż. chemii. Z tego małżeństwa
urodził się jedyny syn Krzysztof
Borzęcki, obecnie sędzia w stanie
spoczynku, zamieszkały w Tomaszowie Mazowieckim.
Józef Frycz, wielki patriota,

swoje życie poświecił miejscowej społeczności inicjując i biorąc udział w wielu pracach na jej
rzecz. Na krótko przed śmiercią
w wyniku jego starań powstał
szpital epidemiczny, w którym
udzielał się pomagając chorym.
Przypłacił to życiem. Zmarł w 27
stycznia 1918 r. na tyfus i został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie.
W artykule „Zgon zasłużonego obywatela”, który ukazał się
w Gazecie Kieleckiej z 10 lutego
1918 r., podkreślono jego zasługi, ale również stwierdzono:
„Mimo to wszystko nie brakło
mu i wrogów. Dziwić się i nie ma
czemu. Ma ich każdy charakter
wybitny, przerastający głową
poziom ogółu”.
W imieniu wnuka Józefa
Frycza Krzysztofa Borzęckiego oraz mieszkańców Miasta
i Gminy Bodzentyn Państwo Teresa i Witold Comberowie oraz
Urszula i Mirosław Oettingen
w tych dniach udali się na cmentarz, gdzie przy grobie zmarłego
zapalili znicze.
Tekst powstał w oparciu o źródła archiwalne w zbiorach autorki, pracę A. Wołczyka, Cmentarze
Bodzentyna 1801-1980, Kielce
1983 oraz informacje uzyskane
od Pana Krzysztofa Borzęckiego
za co serdecznie dziękuję.
Dr hab. prof. UJK Urszula
Oettingen
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W związku z 88. rocznicą śmierci Wojciecha
Aniołkiewicza nakreślam
najważniejsze fakty z życia
mojego Przodka.
Wojciech Aniołkiewicz (Aniołek) urodził się w Bodzentynie
w 1841 r. Był synem Macieja i Tekli z Toporkiewiczów. Całe swoje
dzieciństwo i młodość spędził
przy ulicy Wesołej w Bodzentynie, gdzie zamieszkiwał. Gdy miał
21 lat został zakrystianem w miejscowym kościele. Zaprzysiężony
przez ks. Izydora Ciąglińskiego
i Antoniego Omińskiego do pracy
konspiracyjnej, brał udział w procesjach żałobnych na Świętym
Krzyżu i w Bodzentynie.
W 1863 r. uderzeniem w kościelne dzwony dał sygnał początkowi powstania styczniowego, w którym wraz z księżmi
czynnie uczestniczył.
Brał także udział w wielu potyczkach i bitwach w Cisowie,
w Widełkach, w Waśniowie
i Opatowie. Został ciężko ranny pod Grochowiskami, skąd
transportowano go do Klonowa,
gdzie otrzymał odpowiednią pomoc i oddany został „pod skrzydła” porucznika Waltera.
W październiku 1864 r. ożenił
się z Katarzyną Kowalską. Zmarł
w 1930 r. w Bodzentynie śmiercią naturalną. Artemiusz Wołczyk
w swojej publikacji „Cmentarze
Bodzentyna” (na łamach „Gazety Kieleckiej” z 1930 r.) pisał tak:
„Pogrzeb, który odbył się w dniu

9 stycznia był zarazem wielką
manifestacją narodową. Oprócz
dużej ilości ludzi znajdował się
również cały szereg instytucji
społecznych, harcerstwa pod komendą druha st. Pyzika, młodzież
z seminarium i ze szkoły powszechnej, przedstawiciele Banku Spółdzielczego, OSP, i wielu
innych”. Po mszy żałobnej dyrektor Tadeusz Dybczyński wygłosił
dłuższe przemówienie, w którym
podziękował Aniołkiewiczowi za
odwagę i dążenie do celu: „ostatni powstańcze – Bodzentyniaku –
niech ziemia rodzinna, w obronie
której straciłeś zdrowie i siły, której poświęciłeś całe swoje życie –
lekką Ci będzie”.
Drugi mój Dziadek Stanisław
Kuś, żołnierz Marszałka Piłsudskiego i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., został ciężko ranny pod Kijowem
i dwukrotnie pod Warszawą.
Często wracał do tych trudnych
lat mówiąc mi: „na grobach ojców historii się ucz”.
Moi
dziadkowie
walczyli wśród lasów, wertepów, „na
ostrzach bagnetów”, przelewając krew za naszą i waszą
WOLNOŚĆ. Nie doceniając ich
ogromnego wysiłku i wielkiej
patriotycznej odwagi, po wojnie,
nikt się o nich nie zatroszczył.
Żyli w wielkiej biedzie i nędzy.
W tym roku obchodzimy 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na terenie
całego kraju organizowane
będą obchody tego wydarze-

Rozalia Aniołkiewicz – Comber, córka
Wojciecha Aniołkiewicza powstańca z 1863 r.
nia. W miejscach pamięci składane będą kwiaty i znicze, jako
symbol ogromnej wdzięczności
za poświęcenie życia w walce
o Ojczyznę – nikt nie może tego
zabronić, ponieważ każdy swoją
wdzięczność, przez całe swoje

Zdjęcie: Archiwum prywatne

Weterani z Bodzentyna

życie, nosi w sercu.
Ja, jako wnuk, nigdy nie zapomniałem o tym kim byli moi
Dziadkowie. To wspaniali, waleczni ludzie, o których musimy
pamiętać.
Witold Comber

W piątek 2 lutego w Targach Kielce miało miejsce
oficjalne ogłoszenie wyników 66. Plebiscytu Sportowego „Świętokrzyskie
Gwiazdy Sportu 2017”.
Na gali wręczenia nagród dla
najlepszych sportowców i działaczy z regionu świętokrzyskiego, zebrało się tego dnia ponad
siedemset osób. Przez dwa
miesiące czytelnicy „Echa Dnia”,
radiosłuchacze i telewidzowie
mogli oddawać swoje głosy na
najlepszych w następujących

kategoriach: sportowcy, trenerzy,
talenty, drużyny amatorskie, nauczyciele wychowania fizycznego.Mirosław Rubinkiewicz w kategorii „trenerzy” zajął III miejsce.
Dzięki jego zaangażowaniu oraz
pasji, w Bodzentynie istnieje
futbolowa drużyna kobiet, która
z powodzeniem odnosi sukcesy!
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszej wytrwałości w podejmowanych działaniach sportowych oraz dalszych sukcesów
zarówno w życiu zawodowym jak
i osobistym!
Oprac. /EŚ/

Zdjęcie: Echo Dnia

Mirosław Rubinkiewicz – jeden z trzech najlepszych
trenerów w powiecie kieleckim!
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Zdjęcia: Archiwum gminy

Gmina Bodzentyn godnie
zaprezentowała się w Warszawie

Warszawski Klub Przyjaciół
Ziemi Kieleckiej zaprosił
trzy gminy z powiatu kieleckiego, w tym Bodzentyn,
na tradycyjne noworoczne
spotkanie pod nazwą „Pokochaj Świętokrzyskie”.
Gminy: Bodzentyn, Masłów
i Bieliny, 2 lutego wzięły udział
w
noworocznym
spotkaniu
WKPZK, które odbyło się w Warszawie, w Domu Technika NOT.
Na uroczystości obecny był Burmistrz Dariusz Skiba.
Każdego roku członkowie warszawskiego klubu, których korzenie wywodzą się z województwa
świętokrzyskiego,
zapraszają
gminy, aby ich przedstawiciele
zaprezentowali członkom klubu i przybyłym gościom walory
i atrakcje turystyczne znajdujące
się na terenie samorządów.
W wydarzeniu uczestniczyli:
fantastyczny zespół pieśni i tańca „Furmani”, który zadbał o artystyczne doznania uczestników,

stowarzyszenie „Miejska Góra”,
którego członkinie przygotowały regionalne potrawy, prezentujące wspaniały świętokrzyski
smak, a także grupa „Alebabki”,
ukazująca gościom swoją tkacką
pasję.
Spotkanie rozpoczęło się od
występów artystycznych, gdzie
zaprezentowały się zespoły ze
wszystkich trzech gmin, a na pytania dotyczące atrakcji i historii
gmin odpowiedzieli ich gospodarze – Dariusz Skiba Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn, Tomasz Lato Wójt Gminy Masłów
oraz Sławomir Kopacz Wójt Gminy Bieliny.
Pomiędzy prezentacjami artystycznymi, organizatorzy wydarzenia, przygotowali również
losowanie, w którym do wygrania
były m.in. przekazane przez grupę „Alebabki” dwie „lalki szmacianki” oraz bieżnik na stół wykonany metodą tkacką.
Po części artystycznej wszyscy zaproszeni goście przeszli do

drugiej sali, w której uczestnicy
spotkania mogli zapoznać się materiałami promocyjnymi gmin oraz
skosztować pyszności, które specjalnie na tę uroczystość przygotowały gminne stowarzyszenia.
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka

Województwa Świętokrzyskiego
dr Adama Jarubasa, Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego
oraz Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego.
Artur Olszewski

SAMORZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN
STOWARZYSZENIE SIEKIERNO NASZA OJCZYZNA
NADLEŚNICTWO ŁAGÓW
ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW
GOŁĘBI POCZTOWYCH W BODZENTYNIE
ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ
W GMINIE BODZENTYN

„NIECH PONIOSĄ WIEŚĆ
O WOLNOŚCI!"
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości
W programie:
- wypuszczenie 100 gołębi, jako symboli
wolności
- sadzenie „dębów wolności"
- występ artystyczny „Oni walczyli
o wolną Polskę" w wykonaniu uczniów
Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika
„Ponurego” w Bodzentynie

8 KWIETNIA, GODZ. 11:00 PLAC PRZY
GIMNAZJUM W BODZENTYNIE
ul. Wolności 4, 26-010 Bodzentyn
Patronat honorowy

Organizatorzy:

Miasto i Gmina
Bodzentyn

Siekierno Nasza
Ojczyzna

Nadleśnictwo
Łagów

PZHGP
Bodzentyn

MGCKiT
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Młodzież zapobiega pożarom

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży. Popularyzuje znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania
na wypadek pożaru, ale również
organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także historii pożarnictwa. Ponadto udział w OTWP,
przybliża młodzieży realizację
marzeń o zostaniu strażakiem.
W tym roku dzieci i młodzież
podzielone zostały na trzy grupy
wiekowe:
Grupa nr 1: uczniowie klas
I–VI szkół podstawowych, grupa
nr 2: uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III, grupa nr 3:
uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Eliminacje gminne poprzedzone były eliminacjami szkolnymi. Zwycięzcy konkursu będą
startować na etapie powiatowym, w którym zostaną wyłonieni uczestnicy mogący wziąć
udział w eliminacjach wojewódzkich.

Zdjęcie: Archiwum gminy

XXXXI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej (OTWP) już za
nami. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie, 16 marca
2018 r. odbyły się eliminacje gminne, w których
wzięło udział 36 uczniów.
Trzy zwycięskie osoby
będę reprezentowały naszą
gminę podczas eliminacji
powiatowych.

W tym roku w konkursie gminnym wzięło udział 36 uczestników ze wszystkich szkół z terenu Gminy Bodzentyn.
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba jest niezwykle dumny z faktu, że młodzi
ludzie z terenu gminy tak licznie
biorą udział w konkursie. Podziękował opiekunom za zaangażowanie i przekazaną wiedzę,
a uczestnikom życzył samych
trafnych odpowiedzi na teście.
Poziom wiedzy był niezwykle
wyrównany w pierwszej i drugiej
grupie wiekowej, o czym świadczyły dogrywki. Wśród uczestników konkursu w pierwszej
grupie wiekowej konieczna była
dogrywka dla wszystkich trzech
miejsc. W drugiej grupie wiekowej niezbędne były aż dwie dogrywki, aby wyłonić zwycięzcę
dla trzeciego miejsca.

Test główny zawierał 30 pytań. Za poprawnie udzieloną
odpowiedź otrzymywało się
1 punkt. Pierwsza i druga dogrywka polegały na udzieleniu
odpowiedzi na 10 pytań z zestawu przygotowanego dla starszej
grupy wiekowej.
Ostatecznie do eliminacji powiatowych przeszły następujące
osoby:
I grupa wiekowa – Alicja
Sito (22 punkty oraz dogrywka
8 punktów na 10 możliwych)
II grupa – Kacper Furmańczyk (23 punkty)
III grupa – Filip Rzadkowski
(14 punktów)
Po
ogłoszeniu
wyników
i wręczeniu wspaniałych nagród rzeczowych Burmistrz
złożył serdeczne podziękowania przedstawicielom komendy
Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Kielcach druhom mł.
bryg. Piotrowi Witoniowi i kpt.
Sewerynowi Trepka oraz druhom z naszej Ochotniczej Straży
Pożarnej: Maciejowi Świderskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Bodzentynie i Markowi Białkowi, komendantowi
MGZ OSP RP w Bodzentynie za
sprawną organizację konkursu.
Słowa podziękowania skierował
również do jedynego sponsora
głównych nagród - Pana Sebastiana Pierzchały, właściciela
firmy INTB.
Zwycięzcy eliminacji gminnych spotkają się w finale powiatowym, który powinien zakończyć się do 15 kwietnia 2018
r. Już teraz trzymamy mocno
kciuki za naszych liderów, życząc im sukcesów!
/EŚ/

Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych

Na zaproszenie Burmistrza
Miasta i Gminy Bodzentyn, skierowane do pełnoletnich osób
niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przybyło 11 zainteresowanych osób.
Spotkanie dotyczyło opracowania wspólnej strategii wsparcia
dla tych osób ze strony Gminy
Bodzentyn oraz zwiększenia ak-

tywności życiowej, w tym ruchowej, turystycznej, edukacyjnej.
W spotkaniu wziął udział
Tomasz Porwet - prezes Towarzystwa Sportowego „Sokół”
i jednocześnie trener reprezentacji RP, który przedstawił
uczestnikom spotkania działalność Towarzystwa oraz propozycję włączenia się w prowadzone przez nich akcje. Jako
przykład przypomniał mecze
charytatywne zorganizowane
we Wzdole Rządowym, które
odbyły się w listopadzie ubiegłego roku.
Goście Burmistrza wyrazili
zainteresowanie włączeniem

się w działalność „Sokołów"
i w związku z tym już w pla-

nach są kolejne spotkania.
/Oprac. EŚ/

Zdjęcie: Archiwum gminy

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 16 marca odbyło się spotkanie
mające na celu opracowanie strategii wsparcia dla
osób niepełnosprawnych.
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Pasowanie Czytelników Biblioteki

Na uroczystości obecna była
klasa I a z wychowawczynią
Panią Barbarą Tusień i Panią
Bożeną Dwojewską – nauczycielką wspomagającą, oraz klasa I b z wychowawczynią Panią
Danutą Rzadkowską.
Uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z panującymi
w niej zasadami oraz dowiedzieli się jak szanować książ-

Zdjęcie: Archiwum MGBP

7 lutego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot
w Bodzentynie, odbyło się
uroczyste Pasowanie na
Czytelników uczniów klas
pierwszych szkoły podstawowej. Przygotowane
ono zostało przez Panie
Jadwigę Kiczor i Annę Koprowską, którym pomocą
służyły dwa „mole książkowe”: Julia Gawlik i Patrycja
Kulpińska.

ki i dbać o nie tak aby służyły
jak najdłużej. W trakcie zajęć
uczniowie klas pierwszych odgadywali zagadki przygotowane przez mole książkowe oraz
wysłuchali próśb książek. Dzieci obiecały, że zostaną ich wiernymi przyjaciółmi. Następnie
uczniowie klasy I a i I b wypo-

wiedzieli słowa przyrzeczenia
czytelniczego po czym zostali
Pasowani na Czytelników Biblioteki przez Panią Jadwigę
Kiczor. Pani Bożena Pożoga Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. A. Wacińskiego w Bodzentynie oraz Pani Marta Janicka
- Dyrektor Miejsko-Gminnej Bi-

blioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie na zakończenie uroczystości wręczyły
pamiątkowe dyplomy nowym
czytelnikom biblioteki.
Zapraszamy do obejrzenia
fotogalerii tego wydarzenia.
Jadwiga Kiczor
Anna Koprowska

W roku szkolnym 2017/18
w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym realizowany
jest program „Pracownia
edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej”.
W ramach tego projektu
zorganizowano warsztaty edukacyjne pod nazwą „Energia
z natury”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 2, 5a i 5b ze
szkoły podstawowej.
Głównym celem przedsięwzięcia było pogłębianie poprzez zabawę świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Uczennice z drugiej klasy gimnazjum przygotowały dla
swych młodszych koleżanek
i kolegów kilka ciekawych eksperymentów z tej dziedziny.
Uczestnicy warsztatów, pod
bacznym okiem gimnazjalistek,
samodzielnie
przeprowadzili
doświadczenia ilustrujące działanie popularnych źródeł energii
odnawialnej. W tym celu wykorzystali zestawy doświadczalne:
„Autko z napędem wodorowym”
oraz zestaw „Energia słoneczna”. Jeżdżące autko, to model

pojazdu napędzanego czystym
wodorem gromadzonym w wodzie. W czasie tego doświadczenia uczniowie obserwowali
tworzenie się tlenu i wodoru
w dwóch pojemnikach z wodą
umieszczonych z tyłu pojazdu.
W wyniku reakcji tlenu z wodorem wytwarzała się energia
elektryczna oraz para wodna.
Dzięki niej pojazd poruszał się
cicho, bez wydzielania szkodliwych spalin. Tak napędzane samochody już istnieją i jeżdżą po
drogach, przy których zamiast
stacji benzynowych znajdują
się stacje wodorowe. Takie auta
mają możliwość przejechania
480 km na jednym tankowaniu,
a ono trwa zaledwie 3 minuty.
Niestety w Polsce nie ma jeszcze stacji z dystrybutorami wodorowymi, ale wszyscy mamy
nadzieję, że wkrótce pojawią
się, a wraz z nimi ekosamochody. Kolejne doświadczenie
obrazowało do jakich celów
może być wykorzystana energia
słoneczna. W eksperymencie
zamiast światła słonecznego
uczniowie wykorzystali światło
sztuczne. Na podstawce umie-

Zdjęcie: Archiwum szkoły

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej
w szkole we Wzdole

ścili silniczek oraz śmigiełko.
Do silniczka podłączyli fotoogniwo, czyli urządzenie, które
przetwarza energię słoneczną
na energię elektryczną. Tak
wytworzona energia wprawiła
w ruch śmigło. Pozyskaną w ten
sposób energię młodzież wykorzystała także w doświadczeniu
z karuzelą i kółeczkiem złudzeń.
Wszyscy uczestnicy warsztatów z ogromnym entuzjazmem
zaangażowali się w naukowe
eksperymenty. To niezwykłe
wrażenie udzieliło się także Dyrekcji szkoły, która swoją obecnością zaszczyciła zajęcia.
Nie tylko uczestnicy wynieśli korzyści z zajęć. Uczennice

klasy II gimnazjum: P. Matla,
A. Kaczmarzyk, K. Ślusarczyk
i K. Ryba wcieliły się w rolę nauczycielek i znakomicie sobie
z tym poradziły. Twórczo współpracowały z opiekunami podczas ustalania tematyki i harmonogramu zajęć, wykazywały
się dużą kreatywnością, łatwo
nawiązywały kontakt z uczestnikami warsztatów.
Zajęcia, w czasie których
zabawa i nauka wzajemnie się
przenikały a ich niecodzienna
forma przełamała szkolną rutynę sprawiły, że już dziś uczniowie nie mogą się doczekać kolejnych tego typu spotkań.
/ZS we Wzdole/
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Wizyta Poseł PiS Anny Krupki
W spotkaniu uczestniczyli:
przedstawiciele Miasta i Gminy
Bodzentyn, Burmistrz Dariusz
Skiba i Sekretarz Wojciech Furmanek, a także Dyrektor MGCKiT Marcin Sikorski, Agnieszka
Buras Asystent Krajowy Beaty
Gosiewskiej Posła do PE, prof.
UJK Pani Urszula Oettingen,
Radny Rady Powiatu Andrzej
Michalski, Radni oraz liczni
mieszkańcy gminy. W imieniu mieszkańców panią Poseł
powitała Teresa Bzymek - wiceprzewodnicząca Rady MiG
w Bodzentynie. Na wstępie pani
Poseł podziękowała wszystkim za przybycie, a następnie
omówiła niektóre z uchwalonych przez Sejm obecnej kadencji ustawy dotyczące najważniejszych spraw w naszym
kraju, m.in. programu 500 +,
obniżenia wieku emerytalnego,
bezpłatnych leków dla seniorów, podwyższenia minimalnej
emerytury i renty czy odebrania
przywilejów byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa

PRL. Poseł wyraziła również
swoje uznanie dla działań podejmowanych przez obecnego
Burmistrza Dariusza Skibę, jego
działań dla dobra mieszkańców
gminy. Szczególnie zwróciła
uwagę na ogromne środki pozy-

dowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 40 milionów na podłączenie do sieci kanalizacji 16
miejscowości oraz modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. W dalszej
części spotkania, uczestnicy

lokalnych problemów mieszkańców, natomiast Poseł wysłuchała wszystkich uwag obiecując
pomoc w ramach swoich możliwości i kompetencji. Na zakończenie spotkania Pani Poseł
otrzymała kwiaty od Burmistrza

skane z zewnątrz na inwestycje,
m.in. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

zadawali pytania, kierowali do
Pani Poseł swoje uwagi i prośby o pomoc w rozwiązywaniu

oraz od członków i sympatyków
PiS gminy Bodzentyn.
/MGCKiT, R.Z/

Zdjęcie: Archiwum MGCKiT

21 lutego o godz. 17
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie odbyło się
spotkanie z Poseł na Sejm
RP Prawa i Sprawiedliwości Anną Krupką.

Jak co roku, także i w tym
karnawale pomysłów na
strój balowy najmłodszym
nie brakowało. Były księżniczki, egzotyczne zwierzęta, postaci z bajek i filmów.
Wszystko, aby jak najlepiej
przygotować się na uroczysty bal, który 13 lutego
odbył się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
Bal karnawałowy dla najmłodszych w Gminie Bodzentyn to
już tradycja. Jak każdego roku
dzieci przybyły bardzo licznie,

aby w muzycznej i tanecznej atmosferze spędzić czas ze swoimi rówieśnikami. Na tę okazję
na sali balowej pojawił się także
animator, który zachęcał najmłodszych do aktywności oraz
prezentował ciekawe gry i zabawy – dzieci były pod ogromnym
wrażeniem.
Zabawa trwała blisko dwie
godziny. Organizatorzy: MGCKiT oraz MGBP w Bodzentynie
zadbali o słodki poczęstunek
oraz o to, aby każdy uczestnik
zabawy wyszedł z niej z ogromnym uśmiechem na twarzy.
/AO/
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Zdjęcie: e-bodzentyn

Huczny bal karnawałowy dla dzieci z Gminy Bodzentyn
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Poprzez sport walczą z nowotworem

Mikołaj urodził się 1 grudnia
2011 r. Zanim zachorował był
komunikatywnym, uśmiechniętym dzieckiem. Podczas jego
pobytu w szpitalu lekarze rozpoznali u chłopca nieoperacyjnego
guza pnia mózgu. Po leczeniu
które trwało dziewięć miesięcy,
stan Mikołaja niestety bardzo się
pogorszył. Obecnie przebywa
w szpitalu i czeka na kolejną
chemioterapię. Jedyną szansą
na uratowanie życia chłopca jest
bardzo kosztowne leczenie poza
granicami naszego kraju.    
Organizatorami mającego pomóc w zbiórce pieniędzy wydarze-

nia byli radni Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Bodzentynie: Patryk
Ślusarczyk i Kamil Dulęba. Do pomocy włączyli się ich koledzy.  
Ze względu na to, że inicjatorzy
turnieju są wiernymi kibicami kieleckiej Korony od razu przyszedł
im do głowy pomysł zorganizowania wydarzenia sportowego na
terenie gminy Bodzentyn. W organizację włączył się także Urząd
Miasta i Gminy w Bodzentynie:
- „Bardzo się cieszę, że młodzi
ludzie nie są obojętni na pomoc
potrzebującym. Od dłuższego
czasu w naszej gminie organizowane są różne akcje mające na
celu pomoc Mikołajowi. Im więcej
osób zaangażuje się w pomoc,
tym większa szansa, że chłopiec
wróci do zdrowia”.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn w tym zespół, którego powstanie zainicjowali radni MRM
„FC Wschód” oraz zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie: - Bardzo się cie-

szę, że poprzez sport i mój udział
w turnieju mogę nieść pomocosobie, która bez dwóch zdań bardzo jej potrzebuje – mówił Wojciech Furmanek, sekretarz UMiG
w Bodzentynie, który brał czynny
udział w rozgrywkach.
Sędzią meczów był Mirosław
Rubinkiewicz, jeden z trzech
najlepszych trenerów w powiecie kieleckim - według Plebiscytu Sportowego „Świętokrzyskie
Gwiazdy Sportu 2017”.
Od samego początku turnieju
zawodników do sportowej walki
zachęcała licznie przybyła publiczność. Rywalizacja przebiegała w świetnej atmosferze i duchu fair-play.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna AKS Wzdół, drugie „Czarni Stąporków”, zaś trzecie FC
Wschód. W czasie turnieju wytypowano najlepszego bramkarza, którym okazał się być Piotr
Chrzanowski oraz najlepszego
strzelca – Dominika Chrzanow-

skiego. Obaj panowie są członkami drużyny AKS Wzdół.
Pamiątkowe puchary i statuetki wręczył zwycięzcom Burmistrz
Dariusz Skiba. Hasło przewodnie turnieju brzmiało: „KIEDYŚ
KRZYKNIESZ RAZEM Z NAMI,
WALCZYSZ MIKOŁAJ”.
Organizatorzy
serdecznie
dziękują wszystkim uczestnikom
za wzięcie udziału w tej pięknej
inicjatywie mającej na celu zachęcić do pomocy ciężko choremu Mikołajowi.
Wszyscy, którzy chcieliby ofiarować chłopcu pomoc, proszeni
są o dobrowolne wpłaty na konto
Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” na
numer rachunku: 31 1090 2835
0000 0001 2173 1374 tytułem:
„1371 pomoc dla Mikołaja Miernik”.
Można również przekazać 1 procent podatku: KRS 0000382243,
cel szczegółowy: „1371 pomoc dla
Mikołaja Miernik”.
/PS/

Zdjęcia: Archiwum gminy

W niedzielę, 18 marca
w hali sportowej w Zespole Szkół im. Oddziału AK
„Wybranieccy" we Wzdole
Rządowym odbył się turniej
piłki nożnej na rzecz ciężko
chorego mieszkańca gminy
Bodzentyn, siedmioletniego
Mikołaja Miernika z Wiącki.

