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Zdjęcie: Archiwum

Zielone światło dla poprawy
działania rehabilitacji
w Bodzentynie

Po długich rozmowach
na forum Społecznej
Rady wspierającej SP
ZOZ oraz na obradach
sesji Rady Miasta i Gminy Bodzentyn w końcu
zapadła zgoda na zmiany
w zakresie rehabilitacji.
Przyczyną całego zamieszania było niezadowolenie pacjentów z jakości obsługi, długi
okres czekania na zabiegi oraz
wreszcie regularne straty generowane przez pracownię fizjoterapii w Bodzentynie.
Tabela oraz wykres zamieszczone poniżej, doskonale obrazuje problem z jakim borykał się
bodzentyński ośrodek zdrowia.
Z roku na rok ujemny wynik
finansowy powodował, że zamiast zainwestować pieniądze
w zatrudnienie dodatkowego
lekarza, czy też zakup nowoczesnego sprzętu, dokładano do usług rehabilitacyjnych,
z których i tak pacjenci nie byli
zadowoleni. Sytuacja ta trwa
od kilku lat, a dotychczasowe
próby jej poprawy nie przyniosły
żadnego rezultatu. W związku
z powyższym powstała idea,
aby usprawnić dostęp do świadczeń jak i poprawić jakość ob-

sługi personelu i niezbędnego
sprzętu, w taki sposób, by pacjenci ośrodka byli zadowoleni.
Każdy z nas chciałby profesjonalnej i dobrze dostępnej opieki fizjoterapeutycznej
zwłaszcza w sytuacji, kiedy dozna jakiegoś urazu. Tymczasem
w Bodzentynie trzeba czekać
całymi tygodniami, co powoduje, że pacjenci w potrzebie szukają pomocy gdzie indziej.
Narodowy Fundusz Zdrowia
zrefunduje nam zabiegi zarówno
w SP ZOZ, jak i w spółce prywatnej. Placówka musi mieć podpisany kontrakt, a od pacjenta
będzie wymagany tylko podpis
poświadczający wykonanie usługi. Zatem korzystając z prywatnego gabinetu, będzie można
bezpłatnie skorzystać z pomocy. Co prawda, refundacje NFZ
za rehabilitację leczniczą są nie-

wielkie, ale tym bardziej placówka musi się starać o zadowolenie
pacjentów, bo od ich ilości zależą
wpływy, z których może opłacać
koszty własne i inwestycje poprawiające jakość usług. Warto
dodać, że z wydzierżawienia pomieszczeń i sprzętu, do budżetu
ośrodka wpłyną dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć
np. na zakup wyposażenia.
Podsumowując, warunkiem
zgody na wynajem obecnej
pracowni fizjoterapii wraz
z urządzeniami, na świadczenie
usług fizjoterapeutycznych jest
bezpłatne udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
czyli zwiększenie dostępu do
darmowych usług rehabilitacji dla pacjentów.
/SM/

Zestawienie finansów pracowni fizjoterapii w Bodzentynie
Rok
Koszty
Wpływy
Wynik finansowy
2011
143 767 zł
101 831 zł
- 41 936 zł
2012
165 244 zł
91 868 zł
- 73 376 zł
2013
137 952 zł
73 886 zł
- 64 066 zł
2014
149 418 zł
85 194 zł
- 64 224 zł
150 000 zł
80 000 zł
- 70 000 zł
2015 1)
1) prognoza

W numerze
Przebudowana została
droga w Świętej Katarzynie
wchodząca w skład „Małej
Pętli Świętokrzyskiej”.

Dowiedz się, jakie kolejne
inwestycje planują władze naszej gminy.
 Czytaj, str. 2

Fundusze sołeckie.

Zobacz, na co mieszkańcy
przeznaczyli środki.
 Czytaj, str. 5

Na bodzentyńskim Rynku
Górnym najmłodsi przywitali nowy rok szkolny.

Zobacz, jak się wszyscy bawili.
 Czytaj, str. 7

Zapowiedź konferencji
naukowej w Bodzentynie
„Dziedzictwo kulturowe
Bodzentyna”.

Kolejne wydarzenie sprzyjające promocji Bodzentyna
w krajobrazie kulturowym regionu świętokrzyskiego i Polski.
 Czytaj, str. 10

2

ROK VII NR 5 (38)

głos z Bodzentyna

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

Nowa droga w Świętej Katarzynie

W uroczystości z samorządu
naszej gminy uczestniczyli Burmistrz Dariusz Skiba, zastępca
burmistrza Andrzej Jarosiński,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Kózka. Władze wojewódzkie reprezentowali m.in.
marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak.
Ponadto w uroczystościach
wzięli udział jeszcze mieszkańcy gminy.
Dzięki ukończonej inwestycji,
droga wojewódzka nr 752 spełnia wszystkie niezbędne wymagania techniczne, które zwiększą dostępność komunikacyjną
oraz znacznie poprawią jakość
przemieszczania się po okolicy
nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy licznie odwiedzają Świętą Katarzynę.
Całość inwestycji obejmuje
poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, budowę
zatok autobusowych, kanalizacji
deszczowej i oświetlenia oraz
przebudowę skrzyżowań i kolizji
energetycznych.
Dzięki tym zmianom, zwiększy się bezpieczeństwo poruszania po drodze, zarówno dla
użytkowników
zmotoryzowanych, jak i pieszych. Wydzielone ścieżki rowerowe, nowe
chodniki i wiaty przystankowe
znacznie poprawiły wygląd miejscowości, która w nowej szacie
czeka na turystów. Dodatkowo,

Burmistrz Dariusz Skiba planuje
utworzenie w Świętej Katarzynie
parkingu dla autokarów, aby odciążyć ruch drogowy na drodze
wojewódzkiej.
Burmistrz Dariusz Skiba podkreśla wagę powstałych zmian
dla całej gminy Bodzentyn:
„Inwestycja ta jest bardzo ważna zarówno dla mieszkańców
Świętej Katarzyny jak i całej
gminy. Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 752
stanowi ważny element strategii
rozwoju gospodarczego gminy
Bodzentyn. Inwestując w infrastrukturę wspomagającą ruch
turystyczny, zwiększamy atrakcyjność naszego regionu , tym
samym zachęcając do odwiedzania go, pozostania dłużej,
oraz lepszego zapoznania się
z atrakcjami okolicy. Powstałe instalacje nie tylko zwiększa
wygodę korzystania z walorów
samej miejscowości, ale też
zwiększają bezpieczeństwo dla
wszystkich użytkowników drogi. Jest to bardzo ważne dla
samych mieszkańców Świętej Katarzyny, którym pragnę
podziękować za cierpliwość,
wskazówki i pomoc w realizacji
tej niezwykle ważnej inwestycji.
Poprawa infrastruktury w miejscowościach Święta Katarzyna
i Bodzentyn bardzo pozytywnie
wpłynie na rozwój pozostałej
części gminy Bodzentyn.”
Władze gminy planują dalsze
inwestycje ułatwiające dostęp
dla turystów. Kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Bodzentyn jest realizacja projektu
pn. ”Bodzentyn jakiego nie znacie” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Świętej
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej
„Łysica-Sabat”. Jego celem będzie zwiększenie wiedzy i świa-

domości w zakresie dziedzictwa
kulturowego, przyrodniczego
oraz historycznego, stanowiących atrakcje turystyczne Gminy Bodzentyn. Przykładowymi
działaniami projektu będzie
m.in. dostępna dla turystów
baza opisanych zasobów występujących na terenie Gminy
Bodzentyn oraz ustawienie info-kiosku z emiterem bluetooth
i dostępem do strony internetowej z informacjami.
Ponadto, przy współpracy
ze Świętokrzyskim Parkiem

Narodowym,
Nadleśnictwami i gminami województwa
świętokrzyskiego realizowany
będzie projekt, który organizuje i koordynuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.
Jego najważniejszym celem
jest promocja regionu oraz
zwiększenie jego atrakcyjności
turystycznej poprzez stworzenie tras rowerowych wyposażonych w sprzęt rekreacyjny,
np. wiaty, ławki, tablice informacyjne, itp.
/EŚ/

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

Po prawie 15 latach
mieszkańcy Świętej Katarzyny i gminy Bodzentyn
w końcu mogą się cieszyć nową drogą wojewódzką nr 752 wchodzącą w skład tzw. „Małej
Pętli Świętokrzyskiej”,
która uroczyście została
oddana dn. 17 września.
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Konsultacje władz gminnych
z mieszkańcami Dąbrowy Górnej

Obecni na zebraniu mieszkańcy mieli okazję zapoznać
się ze szczegółowym projektem
modernizowanej drogi, przy której zaplanowany jest chodnik
wraz ze ścieżką rowerową.

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

W Dąbrowie Górnej,
dnia 4 września 2015 r.,
odbyło się spotkanie
mieszkańców tejże miejscowości z burmistrzem
Dariuszem Skibą,
Sekretarzem Wojciechem Furmankiem oraz
Zenonem Kubickim,
projektantem inwestycji
pn. Modernizacja drogi
wojewódzkiej Nr 751.

W czasie spotkania każdy
z mieszkańców mógł skonsultować się z projektantem w sprawie wjazdu na swoją posesję,
które również w ramach projektu
będą przebudowywane.

Mieszkańcy byli zadowoleni
ze spotkania, jak sami mówią:
- Długo czekaliśmy na tę inwestycję. Jest to droga o dużym
natężeniu ruchu, przejeżdża
tędy wiele samochodów cię-

żarowych, boimy się przede
wszystkim o nasze dzieci podkreślają.
Modernizacja drogi wojewódzkiej zaplanowana jest w przyszłym roku.
/EB/

Darmowe
porady prawne
dla mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy,
Gmina Bodzentyn rozpoczęła przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej gminy pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji
efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych (kolektory słoneczne, bioelektrownie). Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie umożliwi pozyskanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej
2014-2020. Co więcej, w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem
koniecznym do spełnienia przy ubieganiu się o środki.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro,
docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz
zmniejszenie kosztów energii.
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wybrana została specjalistyczna firma - Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Mikołowa – która pomoże w jego opracowaniu.
W celu rzetelnego wykonania dokumentacji pracownicy Centrum Doradztwa Energetycznego
będą zbierać dane dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach publicznych,
ankietyzować przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy. Dlatego też, zwracam się do Państwa
z prośbą o udzielenie informacji, wypełnienie ankiet oraz współpracę z przedstawicielami Centrum
Doradztwa Energetycznego. Przekazanie prawdziwych informacji jest niezbędne do przegotowania
dobrego Planu Gospodarki Energetycznej.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną także przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego, przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycje związane z efektywnością
energetyczną, takiego jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN
mgr inż. Dariusz Skiba

Dzięki współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta
i Gminy Bodzentyn, a Kancelarią Radcy Prawnego
Przemysława Ząbka z Kielc,
mieszkańcy z terenu Gminy
Bodzentyn będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych
porad prawnych.
Pan Mecenas będzie
przyjmował osoby chcące
skonsultować swój problem
natury prawnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Turystyki w Bodzentynie
przy ul. Rynek Górny 11
w następujących terminach:
- 10 października (sobota)
w godzinach od 9:00
do 16:00
- 17 października (sobota)
w godzinach od 9:00
do 16:00.
Jest to jedna z niewielu
możliwości uzyskania rzetelnej, anonimowej, a zarazem
darmowej pomocy prawnej.
Serdecznie zapraszamy.
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W niedzielę, 23 sierpnia 2015 r., we Wzdole
Rządowym odbyły się
Dożynki Miasta i Gminy
Bodzentyn.

Organizatorem dożynek był
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Parafia Rzymskokatolicka we Wzdole Rządowym.
W kościele parafialnym uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz parafii ksiądz Stanisław
Picheta. W swojej homilii ksiądz
wikary Tomasz Szot wspomniał
o roli chleba jako wielkim symbolu pracy rolnika, polskiej rodziny
i wiary katolickiej.
Po poświęceniu wieńców
dożynkowych przygotowanych
przez mieszkańców wsi WzdółStara Wieś, Leśna i Dąbrowa

w uroczystym pochodzie udano
się na plac przy zespole szkół.
Tutaj Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba przyjął chleb
ofiarowany przez starostów
dożynek, dziękując za ich trud
i kultywowanie pięknej ludowej
tradycji Święta Plonów.
Pani prof. Urszula Oettingen
Przewodnicząca
Społecznej
Rady Kultury MiG Bodzentyn,
mówiła o patriotyzmie chłopów
polskich, przywiązaniu do tradycyjnych wartości chrześcijańskich, udziale w obronie
Ojczyzny i walce o utrzymanie
rodzimej ziemi.
W programie artystycznym,
na którym opierała się całość uroczystości, swój dorobek zaprezentowały miejscowe zespoły ludowe, a były to: „Dąbrowa to My”,
„Leśnianie”, „Świętokrzyskie Jodły”, „Michniowianki” oraz gospo-

Zdjęcie: MGCKiT

Dożynki Miasta i Gminy Bodzentyn

darze „Wzdolskie Kołowrotki”.
Na podsumowanie obchodów
dożynkowych wystąpiła Orkiestra
Dęta z Bodzentyna.
Dożynki były kolejną okazją
do wspólnego spotkania przy-

byłych mieszkańców gminy
i podzielenia się chlebem, który
otrzymali wszyscy uczestnicy
tegorocznego Święta.
/Prof. Urszula Oettingen/

W dniu 13 września
2015 r. na placu Wiejskim w Wiącce odbyła
się Impreza plenerowa
,,Święto Ziemniaka”.

Organizatorami
imprezy
byli: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Radna Rady Miejskiej
w Bodzentynie p. Jadwiga Dulęba, sołtys wsi Wiącka p. Mariusz Matla, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Turystyki oraz
mieszkańcy wsi. Honorowym
patronatem imprezę objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas.
Przybyłych gości powitała
p. Jadwiga Dulęba wraz z prowadzącymi Agnieszką Dulęba
oraz Mateuszem Kołodziejskim.
Część artystyczną rozpoczął występ zespołu ludowego z Dąbrowy „Dabrowa To My”, kolejnym
zespołem który zabawiał publiczność były „Wzdolskie Kołowrotki”.
Organizatorzy również przewidzieli zabawy i konkursy dla
dzieci, np. zbieranie ziemniaków z zawiązanymi oczami
oraz zagadki. Dla maluchów nie
zabrakło dmuchanej zjeżdżali,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Następnie na scenie zaprezentował się zespół
„Wilkowianie” z Wilkowa, który

porwał publiczność do tańca.
Kolejnym punktem programu
było oficjalne przywitanie gości.
Na Święto Ziemniaka do Wiącki
przybyli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p.
Adam Jarubas, Radny Powiatu
oraz Członek Zarządu Powiatu
p. Józef Szczepańczyk, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn p. Andrzej Jarosiński,
kandydat na posła RP Stanisław
Marek Krak, lekarz z Ośrodka
Zdrowia we Wzdole p. Dariusz
Pankowski. Panowie od razu
zostali zaproszeni do udziału
w konkursie kulinarnym na „Najlepszą potrawę z ziemniaka”.
Przewodniczącą jury została
laureatka wielu konkursów kulinarnych - p. Aleksandra Biskup.
Do konkursu stanęły następujące drużyny: Gospodynie z Wiącki i Stowarzyszenia: „Świętokrzyskie Jodły”, „Dąbrowa
To My”, „Wzdolskie Kołowrotki”,
„Wilkowianie” oraz Niezrzeszone Stowarzyszenie „Alebabki”.
Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż każda potrawa smakowała wyjątkowo. W związku
z tym wszystkim przyznano równorzędne nagrody ufundowane
przez firmę PRYMAT.
Wyżej wspomniani goście
oraz Dyrektor Miejsko-Gminne-

Zdjęcie: MGCKiT

Pierwsze „Święto Ziemniaka” w Wiącce

go Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie p. Marcin Sikorski i p. Halina Janiec zmierzyli
się w konkurencji na najdłuższą
obierkę. Wszyscy bardzo pieczołowicie zabrali się do obierania ziemniaków. Mimo dużego zaangażowania wszystkich
uczestników, najdłuższą obierkę
obrał p. Józef Szczepańczyk.
Dalsze popołudnie umilały
nam zespoły „Świętokrzyskie
Jodły” oraz kapela „Sami Swoi”.
Wszyscy uczestnicy imprezy
byli zachwyceni atmosferą, która panowała na imprezie, bawili
się pod sceną oraz z przyjemno-

ścią kosztowali przygotowanych
przez mieszkanki Wiącki różnorodnych potraw z ziemniaków.
Cała impreza zakończyła się
wspólnym śpiewem ludowych
piosenek, a organizatorzy obiecali, że impreza stanie się tradycją i z miejsca zaprosili gości
na kolejną edycje już za rok.
Organizatorzy
serdecznie
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby impreza
„Święto Ziemniaka” mogła być
zorganizowana i dała wszystkim
uczestnikom wiele radości i oddechu od codziennej pracy.
/Agnieszka Dulęba/
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Fundusz sołecki - naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
Zebrania wiejskie
w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego
na 2016 rok w gminie
Bodzentyn rozpoczęły
się już w połowie sierpnia i potrwały do końca
września.

We wszystkich zebraniach
brał udział Burmistrz Dariusz
Skiba. Każde sołectwo otrzymało pewną kwotę pieniędzy do
wykorzystania na najpilniejsze
potrzeby w swojej miejscowości.
O przeznaczeniu tych funduszy
zadecydowali mieszkańcy. Poniższa tabela prezentuje zagospodarowanie środków w poszczególnych miejscowościach.
„Kwoty przypadające na
poszczególne sołectwa nie
są wielkie. Wynikają z liczby
mieszkańców i wahają się od
11 tys. zł. do 29 tys. zł. Pozwalają jednak na realizację
inicjatyw mieszkańców. Przyznanie tych funduszy, ma też
na celu aktywizację mieszkańców gminy do współdecydowania o otoczeniu oraz odpowiedzialności za podejmowane
decyzje.” - Mówi Burmistrz Dariusz Skiba.
Do 30 września br. wszystkie
wnioski z zadaniami miały wpłynąć do Burmistrza. Następnie
zostaną wprowadzone do budżetu gminy i będą realizowane w ciągu całego następnego
roku przez pracowników UMiG
Bodzentyn.

Zestawienie przedsięwzięć przyjętych
do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Nazwa Sołectwa

Zadanie przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Celiny

Zakup gruntu dla sołectwa Celiny

Sieradowice

Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP i świetlicy wiejskiej

Ściegnia

Wykonanie ogrodzenia wokół przedszkola Stara Wieś

Święta Katarzyna

Regulacja geodezyjna dróg gminnych w Sołectwie Św. Katarzyna

Podmielowiec

Modernizacja oświetlenie ulicznego w Sołectwie Podmielowiec

Siekierno

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

Wzdół Parcele

1.Remont ogrodzenia w Samorządowym Przedszkolu we Wzdole Rządowym;
2. Remont budynku „Klub Rolnika”

Kamieniec

Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kamieniec

Hucisko

Remont budynku leśniczówki w miejscowości Psary-Podłazy
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Wzdół Kolonia

Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Wzdół Rządowy

Wiącka

Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia we Wzdole

Wzdół Rządowy

1. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia we Wzdole
2. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu we Wzdole

Orzechówka

Oświetlenie uliczne

Dąbrowa Górna

Rozbudowa placu zabaw

Dąbrowa Dolna

Zagospodarowanie placu na działkach Nr 290/2 i 290/3 z przeznaczeniem na boisko
poprzez wyrównanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia

Śniadka

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

Psary-Stara Wieś

Urządzenie i wyposażenie placu zabaw na działce Nr 156/2

Psary-Kąty

1. Dofinansowanie montażu parapetów;
2. Remont drogi gminnej Psary-Kąty – Psary-Podlesie

Psary-Podłazy

Remont budynku na zagospodarowanie terenu wokół działki nr 522/2

Wola Szczygiełkowa

Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i nadbudowę istniejącego budynku po byłej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z pracami budowlanymi

Leśna

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z jego częściowym
wykonaniem z miejscowości Leśna Stara Wieś do Kamiennej Góry

Wilków

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilkowie

Podgórze

Zakup gruntów pod potrzeby społeczności lokalnej Podgórza

To, jak wyglądał fundusz sołecki w poprzednich latach, prezenuje mała tabela.
Najwyższa
Izba
Kontroli

w Kielcach, negatywnie oceniła
działalność Urzędu Miasta i Gminy w tamtych latach. Wbrew
ustawy o samorządzie gminnym,
nakazującej burmistrzowi wykonywanie uchwał rady gminy,
a w szczególności wykonywanie
budżetu, w roku 2010 częściowo,
a w latach 2011-2012 tylko w niewielkim stopniu zrealizowano za-

dania, wskazane w uchwałach
budżetowych w ramach funduszu sołeckiego.
Warto pamiętać, że po zrealizowaniu zadań z funduszu sołeckiego zaplanowanego na 2015
rok, gmina otrzyma z budżetu
państwa refundację w wysokości
40% poniesionych wydatków.
/WF/

Fundusz sołecki w latach 2010-2016
Uchwalony budżet na fundusze
sołeckie w latach

Zdjęcie: WF

2010

Realizacja planowej kwoty
w%

304 225 zł

81,3 %

2011

338 953 zł

19,0 %

2012

314 870 zł

1,2 %

2013

380 810 zł

1,2 %

2014

Nie uchwalono

-

2015

394 003,81 zł

W trakcie realizacji

2016

407 582,29 zł

Realizacja w 2016 roku
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Reorganizacja pracy
szkół w Bodzentynie

Zgodnie z uchwałą
z dnia 29 czerwca
2015 r. w sprawie
utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Bodzentynie uchwalono, że z dniem
1 września 2015 r.
łączy się Szkołę Podstawową im. Antoniego Wacińskiego oraz
Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie.

Utworzenie
zespołu umożliwi sprawniejsze
i efektywniejsze zarządzanie placówkami. Ponadto
spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych poprzez
zorganizowanie
wspólnej
obsługi, zapewnienie jednolitego kierownictwa oraz
bardziej optymalne wykorzystanie kadry pedagogicznej.
Połączenie
placówek
w zespół stworzy lepsze
warunki do racjonalnego

zarządzania
placówką,
a przede wszystkim programy wychowawcze i profilaktyczne stosowane równocześnie w całym zespole,
przyniosą większe korzyści
dla naszych pociech.
W związku ze zmianami,
od września Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie została
pani mgr Bożena Pożoga,
a funkcję zastępcy pani dyrektor pełni mgr Edyta Bernatek.
/EŚ/

Niższe podatki
od środków transportu
Rada Miejska, na wniosek
Burmistrza Dariusza Skiby
obniżyła podatki od środków
transportu do poziomu najniższych w Polsce.
Od wielu lat przedsiębiorcy zajmujący
się przewozami i handlem samochodami zwracali się do władz gminy, prosząc
o obniżenie tychże podatków, które
u nas były bardzo wysokie. Wówczas
nie zdecydowano się na taki krok.
Z końcem lipca podjęto uchwałę o nowych, niższych podatkach. Firmy leasingowe i spedycyjne mają motywację, aby
już rejestrować u nas swoje samochody,
a co za tym idzie, płacić w naszej gminie
podatki.
Już od września zarejestrowano
znaczną ilość nowych pojazdów, co potwierdza trafność podjętej decyzji. Po tej
obniżce spodziewamy się dużego wzrostu podatników i rejestrowanych pojazdów nawet o kilkaset w ciągu roku, co
przyniesie dodatkowy dochód do budżetu nawet o ok. 500 tyś. zł. w przyszłym
roku.
Obniżenie podatku wpłynie także
pozytywnie na rozwój rodzimych firm
działających w branży spedycyjnej
i handlowej. Możliwa jest także migracja
firm leasingowych do naszej gminy. Jak
się okazuje, są rozwiązania dobre dla
wszystkich.
Uchwała dostępna jest na stronie:
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_62_2015.pdf
/WF/

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie wzięły udział
w prelekcji nt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

Początek roku szkolnego
to doskonała okazja do tego,
aby przypomnieć dzieciom
jak powinny zachowywać się
na drodze, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły.
W trosce o bezpieczeństwo
uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bodzentynie,
pedagog Wioletta Kozera zorganizowała prelekcję na temat:
„Bezpieczna droga do szkoły”,
którą przeprowadził dzielnicowy
z Komisariatu Policji w Bodzentynie, p. Rafał Dekiel.
W spotkaniu udział wzięli
uczniowie klas 1-3.

Podczas zajęć funkcjonariusz przekazał informacje
dotyczące prawidłowego zachowania się na drodze jak
również udzielił praktycznych
porad jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak i którą
stroną poruszać się po drodze,
gdy nie ma chodnika, oraz jak
uniknąć sytuacji niebezpiecznych oczekując na przyjazd
autobusu lub rodziców.
Celem spotkania było przekazanie zasad bezpieczeństwa
na drodze oraz ukształtowanie
prawidłowych postaw uczniów,
wobec zagrożeń mogących zaistnieć w ruchu drogowym.
Organizator zajęć – pedagog Wioletta Kozera składa
serdeczne podziękowania za
współpracę.
/Wioletta Kozera/

Zdjęcie: Wioletta Kozera

Bezpieczna droga do szkoły
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Powitanie roku szkolnego
- okazja do dobrej zabawy

Wydarzenie to adresowane
było do dzieci i młodzieży, którzy z pierwszym wrześniowym
dzwonkiem udali się do szkół.
W związku z tym organizatorzy
postawili sobie za priorytet, aby
na scenie pojawiły się zespoły
dziecięce i młodzieżowe z terenu naszej gminy.
Po przemowie Burmistrza
Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusza Skiby, otwierającej
obchody, zgromadzona publiczność została powitana
uroczystym polonezem w wykonaniu gimnazjalistów. Przygotowaniem tancerzy zajęła
się p. Magdalena Szmalec.
Następnie zaprezentował się
Chór Kameralny Quodlibet

pod kierownictwem Szczepana Królikowskiego - instruktora muzycznego pracującego
w MGCKiT. Jako kolejny wystąpił Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Miniaturka z programem pn. „A i my Se zahulomy”,
którego przygotowaniem oraz
akompaniatorem jest Szczepan Królikowski. Wszystkie
powyższe grupy pochodzą ze
Wzdołu Rządowego.
Nie obyło się także bez konkursów z nagrodami dla najmłodszych uczestników.
Tuż po wręczeniu nagród,
na scenie pojawiła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą
p. Kazimierza Podrazy. W kolejnym bloku gier i zabaw, dzieci
zmierzyły się z odgadywaniem
tytułów bajek i piosenek. Nagrodzone brawami i upominkami
dzieci zasiadły na widowni, aby
obejrzeć kolejny występ.
Na scenie wystąpił Taneczny
Zespół Folklorystyczny Świętokrzyskie Diabliki z Nowej
Słupi. Tancerze mają w repertuarze tańce z regionu świętokrzyskiego natomiast przed
bodzentyńską
publicznością

zaprezentowali suitę lubelską
w oryginalnych lubelskich strojach. Choreografem zespołu
jest p. Izabela Pańtak.
Tuż po nich wystąpił zespół
Wabio z Mirocic. Jest to grupa
śpiewacza prezentująca muzykę ludową reprezentująca
gminę Nowa Słupia. Swoim występem rozruszali publiczność,
która włączyła się do śpiewu.
Nad częścią muzyczną grupy
czuwa p. Wiktor Sitek.
Kolejnym ważnym punktem programu była pogadanka
na temat bezpiecznego powrotu
do domu przeprowadzona przez
przedstawiciela
komisariatu
policji w Bodzentynie, której
zwieńczeniem było wręczanie
najmłodszym opasek odblaskowych.
Gwiazdą wieczoru była Orkiestra Huty Szkła Tadeusza
Wrześniaka, której kierownikiem
jest p. Alicja Urbanowicz. Ciekawostką jest fakt, iż nikt z grających nie uczęszcza do szkoły
muzycznej. Całą edukację muzyczną wszyscy nabywają w orkiestrze ucząc się gry na instrumentach od podstaw.

Występ rozpalił widzów, którzy gorącymi brawami nagradzali każdy wykonany utwór.
Ponieważ impreza miała
charakter edukacyjny, podczas
całego wydarzenia obecni
byli ratownicy medyczni, którzy oferowali możliwość nauki
udzielania pomocy przedmedycznej. Swój czas poświęcili
również strażacy z OSP Bodzentyn, którzy prezentowali
wozy strażackie i sprzęt gaśniczy. Atrakcją dla milusińskich było również malowanie
twarzy. Poza pokarmem dla
ducha, płynącym ze sceny
był również pokarm dla ciała
w postaci kiermaszu potraw
regionalnych. Stowarzyszenia:
Świętokrzyskie Jodły, Wzdolskie
Kołowrotki,
Dąbrowa
To My oraz Wilków Nasz Dom
przygotowały pyszne poczęstunki m.in. zalewajkę, pierogi
i słodkie ciasta.
Na zakończenie imprezy
wystąpił zespół działający przy
MGCKiT w Bodzentynie, który
dzięki swej muzyce roztańczył
publiczność.
/SK/

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

W niedzielę, 20 września
2015 r., na Rynku Górnym
w Bodzentynie odbyła się
impreza kulturalna pod
tytułem „Powitanie roku
szkolnego 2015/2016”,
której organizatorem było
Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Turystyki
(MGCKiT).
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Zdjęcia: nadesłane przez organizatorów

Młodzi kielczanie wypoczywają
w Bodzentynie

Dla dzieci z Kielc, Bodzentyn okazał się być
wspaniałym miejscem
wakacyjnym, w którym
nie można się nudzić.
W wakacje Stowarzyszenie
Edukacyjne „Prosta – Szkoła” działające w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
nr
27
w Kielcach, zorganizowało letni wypoczynek dla grupy 20.
dzieci w wieku 11 – 13 lat. Projekt został finansowany w 90%
przez Gminę Kielce oraz przez
prywatnego sponsora. Bazą
noclegową było bodzentyńskie
Schronisko Młodzieżowe, a posiłki przygotowywała dla nich
kawiarnia „Mała Czarna”.
Wypoczynek dla dzieci obejmował 7 dniowy cykl zajęć
krajoznawczo – turystyczno –
sportowych, połączonych z realizacją programu profilaktycznego „Tratwa”.

Młodzi kielczanie zwiedzali
swój region, poznawali „Małą
Ojczyznę” – zdobyli Łysicę
i Święty Krzyż, poznali atrakcje
Nowej Słupi. Podczas wieczoru
regionalnego rozmawiali o historii i tradycji regionu, którą
przedstawił mgr Leszek Dziedzic znany historyk i regionalista z Bodzentyna, emerytowany
dyrektor szkoły.
Uczestnicy kolonii odwiedzili cmentarz żydowski na zboczach Góry Miejskiej. Kolejnym
ważnym punktem pobytu była
wyprawa na Wykus, uroczysko, stanowiące niejednokrotnie
bazę dla polskich partyzantów.
Jak dawniej żyli mieszkańcy
ziemi kieleckiej? Jakie tradycje kultywowali? Na te pytania
pomogła odpowiedzieć wizyta
w autentycznej XIX – wiecznej,
charakterystycznej dla małych
miasteczek, drewnianej Zagrodzie Czernikiewiczów. Można

było zobaczyć dawno zapomniane sprzęty domowe, wyobrazić sobie codzienne zajęcia
ludzi.
We wsi Kapkazy w „Szkole Wrażliwości” znajdującej
się w gospodarstwie agroturystycznym, dzieci zobaczyły piec
chlebowy, samodzielnie zrobiły
i upiekły podpłomyki. Podczas
warsztatów ceramicznych ulepiły z gliny świętokrzyskiego
diabła.
Przez cały okres pobytu,
dzięki gościnności władz miejskich, uczniowie z Kielc korzystali z boisk Orlika, gdzie mogli
zagrać w ukochaną piłkę nożną,
koszykówkę i spróbować gry
w tenisa ziemnego.
Uczestnicy spotkali się z burmistrzem Bodzentyna Dariuszem Skibą i sekretarzem Wojciechem Furmankiem. Dzieci
dowiedziały się, na czym polega
praca Urzędu Miasta i Gminy

oraz jakie zadania aktualnie realizują władze.
Spacery po Bodzentynie pozwoliły uczniom odkryć ruiny
zamku i majestatyczny gotycki
kościół oraz inne uroki miasta
– fontannę na Rynku Górnym
i współczesny Ogródek Jordanowski.
Okazało się, że Bodzentyn,
tak przecież blisko Kielc, to niesamowite miejsce do odpoczynku, wspaniała wypadowa baza
turystyczna położona w sercu
Gór Świętokrzyskich, w którym
nie można się nudzić.
Stowarzyszenie Edukacyjne
„Prosta – Szkoła” i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 13 im.
Władysława Jagiełły w Kielcach
składają podziękowania za pomoc w realizacji naszego zadania Urzędowi Miasta i Gminy
w Bodzentynie oraz wszystkim
życzliwym nam mieszkańcom
miasta Bodzentyn.

ka Piotra Mehela. Najbardziej
efektowny trick wykonał zdobywca II miejsca – Paweł Wolak i tym samym stał się posiadaczem drugiego w tym dniu
pucharu.
Tego dnia nie było przegranych. Każdy z uczestników zawodów otrzymał symboliczny
upominek od organizatorów
i pamiątkowe podziękowanie
za udział w zawodach.
Na zakończenie zawodów
organizatorzy – Dariusz Świetlik, Leszek Wnętrzak i Paweł
Wikło podziękowali zawodnikom i publiczności za znako-

mitą atmosferę, w której odbyły
się zawody, Pani Grażynie Gronostaj za zapewnienie opieki
medycznej, z której na szczęście nie trzeba było korzystać
i sędziemu Karolowi Kaczorkowi za jednoznaczną i bezsporną ocenę zawodników.

W ostatnią sobotę
wakacji w bodzentyńskim skateparku odbyła
się długo planowana
i wyczekiwana impreza
dla miłośników deskorolki.
O organizację tych zawodów na obiekcie w Bodzentynie
od dawna zabiegali miejscowi
miłośnicy tej trudnej dyscypliny
sportu Piotr Mehel, Kacper Wikło i Kacper Steinke. I w końcu
się udało.
Przy
pięknej
pogodzie,
w I zawodach deskorolkowych

pod nazwą „Lines of Bodzentyn”, udział wzięli zawodnicy ze
wszystkich zakątków naszego
województwa: z Kielc, Suchedniowa, Starachowic, Ostrowca
Świętokrzyskiego, Skarżyska
Kamiennej i oczywiście Bodzentyna.
Zawody rozegrane zostały
w dwóch kategoriach: 3 minutowe przejazdy i Best trick.
W końcowej klasyfikacji
triumfowały Kielce, bowiem
I i II miejsce należały do Filipa Dziewięckiego i Pawła
Wolaka. Puchar za III miejsce
powędrował do bodzentynia-

Zdjęcie: nadesłane

Zawody w gimnazjalnym skatepark’u
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Polsko-niemiecka
wymiana młodzieży
W okresie wakacyjnym
uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych wzięli udział
w wymianie młodzieży
polsko-niemieckiej.

wych znajomości, pokonywaniu uprzedzeń, sprawdzeniu
swojej znajomości języków obcych. Tuż po wyjeździe grupy
niemieckiej 15-osobowa grupa
młodzieży z Bodzentyna pojechała z rewizytą do Schwielowsee, by kontynuować program
wymiany. Nasi licealiści mięli
okazję zwiedzić stolicę Niemiec,
tj. Reichstag, Bramę Brandenburską, Gabinet Figur Woskowych. Młodzież uczestniczyła
również w grze ulicznej w Poczdamie poznając jednocześnie
zabytki miasta (sprawozdanie

z programu wraz ze zdjęciami
znajduje się na stronie www.
bodzentyn.pl). Program wymiany międzynarodowej to nie tylko okazja do zwiedzenia kraju
partnera, ale również poznania
obyczajów, kultury czy wspólnej historii, która przecież nie
zawsze układała się przyjaźnie.
To także nauka tolerancji, przezwyciężanie ewentualnych niechęci. Wspólne przedsięwzięcia przyczynią się do większej
otwartości młodych ludzi, uczą
współdziałania w interkultrowej
grupie, poszerzają horyzonty.

Młodzież polska ma również
bezpośredni kontakt z językiem
niemieckim, którego uczy się
w szkole.
Coroczna wymiana młodzieży
nie byłaby możliwa bez pomocy
finansowej Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży - organizacji, która wspiera wspólne
inicjatywy służące wymianie
i współpracy młodzieży polskiej
i niemieckiej. W latach poprzednich Gmina Bodzentyn pozyskała z PNWM łącznie ponad
24 tys. zł.
/J. Gawlik/

Zdjęcia: nadesłane przez organizatorów

Gmina Bodzentyn wspólnie
z partnerską niemiecką Gminą Schwielowsee już od lat
w okresie wakacji prowadzi
wymianę młodzieży. W drugiej
połowie lipca przebywała w Bodzentynie 11-osobowa grupa
niemiecka, która wspólnie z naszymi uczniami Zespołu Szkół
Ponadgimanazjalnych uczestniczyła we wspólnym programie.
Młodzież poznawała najbliższą
okolicę, urokliwe zakątki Bodzentyna jak ruiny zamku, przebudowany Rynek Górny z podświetlanymi fontannami czy
kościół parafialny. Dużą atrakcją była wspólna wycieczka
do Warszawy, podziwianie panoramy miasta z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki
oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Grupa odwiedziła również Zamek
Królewski w Chęcinach, jaskinię
„Raj”, Park Miniatur i Rozrywki
SABAT w Krajnie oraz basen
„Perła”. W wolnym czasie młodzież wspólnie grała w piłkę, bilard, uczyła się kroków tanecznych, korzystała z urządzeń
siłowni w szkole w Bodzentynie.
Wieczorem młodzi bawili się
wspólnie przy muzyce i grillu,
co sprzyjało nawiązywaniu no-
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Rys historyczny Bodzentyna
na przestrzeni wieków cz. I
W kolejnych numerach
gazetki gminnej zaprezentujemy cykl artykułów, których tematem
będzie historia Bodzentyna.

Wszystkie artykuły będą kolejnymi odsłonami wystąpienia
Przewodniczącego Społecznego Obywatelskiego Komitetu
ds. Odzyskania Praw Miejskich
w związku z obchodami odzyskania Praw Miejskich przez
Bodzentyn. (Przyp. red.)
Historia naszego miasta jest
bardzo odległa, interesująca
i ciekawa bo sięga aż XIV wieku. (…) Nieopodal Tarczku,
Bodzanta zakłada swe własne
miasto. Bodzantyn, Bodzęcin, Bożęcin, Bodzentyn – tyle
wariantów imienia podawano.
Bodzanta był gorącym zwolennikiem Władysława Łokietka
i jego poczynań, zmierzających

do zjednoczenia państwa polskiego, później między nim,
a Kazimierzem Wielkim istniał
ostry konflikt. Bodzanta lubił też
świętokrzyską okolicę, zakładając liczne wsie, które otaczał
troskliwą opieką.
Puszczańscy „ludzie wojenni”
służyli pod królewskimi sztandarami, biorąc udział w licznych
bitwach z Tatarami, Litwinami,
Rusinami – aż do 1354 roku –
kiedy Bodzanta zawarł układ
z Kazimierzem Wielkim. „Wojenni ludzie” wystąpią od tej
pory na „rolniczą ścieżkę”.
W kronikach cytuje Jan Długosz
niezmiernie interesujące pismo Bodzanty, datowane na 14
czerwca 1359 roku. „… Zakazujemy, aby przełożeni kościołów
od swoich parafii nie wybierali
przymusowo kolędy, aby coby
kto, dobrowolnie proszącemu
chciał ofiarować i to ma być
przyjęte z podziękowaniem”.

Bodzanta na wieść, że król
Kazimierz żądał świadczeń
od poddanych biskupów, chroniąc nieugięcie immunitet ekonomiczny biskupstwa – protestował, walczył i … wygrywał.
Jedną wadę miał biskup Bodzanta, gdyż nadto dbał o powiększenie rodowego majątku
w rodzinnym Jankowie oraz lubował się w „puszczaniu” własnych
pieniędzy różnym krewniakom.
Wykorzystał to jego bratanek –
Zawisza – lekkomyślny hulaka
– puszczający wujowe pieniądze
na ucieszki – a nie na stryjkowy zamek w Janowie. Pewnego
razu, Bodzanta zechciał ujrzeć
nowo wznoszony zamek. Wówczas Zawisza popadł w niebywały
popłoch, gdyż wujowe pieniądze
przepuścił. Dotknięty pod koniec
życia Bodzanta straszliwym kalectwem – ślepotą – obmacywał
za przyczyną bratanka mury innego zamku.

Rysunek: Jan Matejko – Biskup Bodzanta z Jankowa. Rysunek ze starej pieczęci.
Źródło: wikimedia.org
Odetchnął Zawisza głęboko
na wieść, że 12 grudnia 1366
roku dopadła śmierć stryja
w Kielcach.
/Witold Comber/

Zaproszenie na konferencję
„Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”

W związku z przypadającym w bieżącym roku 660-leciem lokacji Bodzentyna oraz 20. rocznicą odzyskania praw
miejskich zapraszamy Państwa na konferencję naukową „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”.

Konferencja odbędzie się 7
listopada 2015 r. od godz. 10.00
w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie (MGCKiT). Udział w niej
wezmą archeolodzy, historycy,
historycy sztuki, architekci, m.in.
z Krakowa, Warszawy i Kielc.
Prezentowane referaty będą poświęcone głównie architekturze,
urbanistyce, zabytkom miasta
na przestrzeni dziejów i roli biskupów krakowskich w jego rozwoju.
Będzie to również okazja do wymiany poglądów na temat planów wypromowania Bodzentyna
w krajobrazie kulturowym regionu świętokrzyskiego i Polski.
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa autorstwa dra
Czesława Hadamika „Dwa ratusze w Bodzentynie”, pokazująca efekty prac wykopalisko-

wych prowadzonych w 2012 r.
na Górnym Rynku.
Organizatorami konferencji
są Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn, Społeczna Rada
Kultury, Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego
oraz Polityki Społecznej Miasta
i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
mgr inż. Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn
dr hab. prof. UJK
Urszula Oettingen
Przewodnicząca
Społecznej Rady Kultury
Miasta i Gminy Bodzentyn
mgr Marcin Sikorski
Dyrektor MGCKiT

Ilustracja: Zamek w Bodzentynie – Drzeworyt wg rys. J. Krajewskiego, Tygodnik Ilustrowany 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu
Badań Literackich PAN. Źródło: zamki.pl
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Ożywiona tradycja tkacka
Gdy turyści w nasze piękne
strony przyjeżdżają, Puszczę
Jodłową wtedy podziwiają.
Na Górę Barbarę wjedziecie,
tu dopiero widoki mieć będziecie. Świętokrzyskie pola w dół
się układają i jakież piękne
kolory one mają. Każdą porą
roku tworzą dywan taki nam
bliski i nieprzeciętny. Najpierw
ziemia zaorana, potem zbożem obsiana. Jest zielona łąka
i pole kapusty, latem jest ściernisko, a gdzieś w dali chrusty.
Pola lasem opasane, jodły tu
zielone – wszystko jakby krajką wykończone. Mijacie Wzdoły i już Bodzentyn, a tu przed
laty tkalnia istniała na całym

świecie z pasiaków znana.
Wiele tu naszych babć i mam
pracowało, wiedzę o krosnach
nam przekazano. Na pierwszy
rzut oka prosta - dwie ramy
z drewna – to szkielet krosna.
Tych części wiele, zapamiętać
trudno, ja wam opowiem, nie
będzie nudno.
Tak zaczynają się warsztaty tkackie prowadzone przez
„Alebabki”- grupę zainspirowanych tkactwem pań ze
Wzdołu Rządowego. W lipcu
otrzymałyśmy nagrodę SWISS
CONTRIBUTION za pomysł
ożywienia tradycji tkackich tak
silnie związanych z naszą gminą. Dzięki fachowej pomocy,
doradztwu wielu osób, udało
się nam uruchomić zapomniane krosna. Do końca września
chcemy, aby takich czynnych
warsztatów tkackich w „Za-

ciszu pod Gołyską” było trzy.
Mamy wiele pomysłów, które
realizujemy przy współpracy
z gospodarstwami agroturystycznymi, LGD „Wokół Łysej Góry”, „Domem Tkaczki”
w Bliżynie, Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie oraz z radnymi. Chcemy, aby ten krąg osób
się poszerzał. Liczymy, że uda
nam się pozyskać zbyteczne
komuś krosna, płochy, nicielnicę lub inny sprzęt związany
z tkactwem. Być może znajdą
się panie, które zechciałaby
dołączyć do „Bodzentyńskich
tkaczek”?
Zapraszamy wszystkich chętnych, turystów, gości i mieszkańców naszej ziemi do uczestniczenia w naszych warsztatach.

Roll Up: Studio-Mat

„Bodzentyńskie tkaczki” ożywiają tradycję
tkactwa w naszej gminie.

/Alebabki/

Zdjęcia: MGCKiT, EŚ

„Wilkowianie” gościnnie wystąpili
w sąsiedniej gminie Masłów

Na IV Święcie Pieczonego Ziemniaka,
w Dolinie Marczkowej,
gościnnie wystąpili
„Wilkowianie”.
Zespół Wilkowianie reprezentując Gminę Bodzentyn, wystąpił na scenie z bardzo bogatym
repertuarem. Oprócz śpiewu,

którego oczywiście nie mogło
zabraknąć, nasi krajanie jako
jedyni zatańczyli oberka na scenie. Ich występ nagrodzony został gromkimi brawami.
Po licznych występach zespołów folklorystycznych i przemówieniach zaproszonych gości,
rozpoczęła się zabawa taneczna. Czerwone spódnice Wilko-

wianek rzucały się w oczy wirując przed sceną. Szybko zwabiły
do wspólnej zabawy kolejnych
odważnych.
Oczywiście, na imprezie nie
mogło się obyć bez konkursów. W jednym z nich, Wilkowianie po raz kolejny pokazali,
na co ich stać. W konkursie rozwijania i zwijania asfaltu dwie

dwuosobowe drużyny wystartowały i zajęli w nim ex aequo
drugie miejsce.
Wilkowianie, jako reprezentanci gminy Bodzentyn spisali
się na medal. Dzięki zachęcaniu innych do wspólnej zabawy, wszyscy byli zadowoleni
i uśmiechnięci.
/EŚ/

WYDAWCA: Miasto i Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
ADRES REDAKCJI: Echa Łysogórskie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 48(41) 31-15-010.
Redaktor naczelny - Ewa Ślęczek, ewa.sleczek@bodzentyn.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem.
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W ciągu ostatnich 10-ciu
lat stopa bezrobocia
w pow. kieleckim obniżyła
się prawie o połowę. Coraz
mniej osób rejestruje się
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kielcach, za to
coraz szybciej przybywa
ofert zatrudnienia.

Dla porównania w roku 2005
PUP w Kielcach dysponował
2466 ofertami pracy a w 2014
roku było ich już 7230. To zaś
oznacza, że firmy chętnie inwestują na terenie powiatu kieleckiego. Ponadto jak wynika
z danych GUS na terenie powiatu kieleckiego w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczący
wzrost liczby przedsiębiorstw:
2005 r. - 11.779, 2010 r. - 13.955
a 2014 r. 15.466. Dane te jednoznacznie świadczą o sprzyjających warunkach gospodarczych
dla rozwoju rynku pracy na terenie powiatu kieleckiego.
Dane Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach dotyczące
ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie jednoznacznie pokazują również znaczący ich spadek. Obecnie osób
zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne w PUP w Kielcach
jest 11.865. Dla porównania
w analogicznym okresie roku
2005 było ich 21.879 a w 2010 r.
14.275. Pokazuje to, że wszystkie podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
działania aktywizacyjne zmierzały i zmierzają do polepszania
sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu i rozdysponowaniu
środków publicznych, w tym
z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego przez PUP w Kielcach
największe ożywienie na lokalnym rynku pracy powiatu kieleckiego widoczne jest w ostatnich
pięciu latach. Stopa bezrobocia
w tym okresie spadła o 3,1%
i wynosi jak wynika z danych
GUS 16,7% na terenie powiatu kieleckiego (dane na koniec
czerwca 2015 r.).
Obecna sytuacja na rynku pracy powiatu kieleckiego
jest najlepsza w swojej historii. Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach mając na względzie
dalszy rozwój lokalnego rynku
pracy uruchomił kolejne środki finansowe celem aktywizacji
osób bezrobotnych i udzielania
wsparcia dla przedsiębiorców.
Szczególny nacisk będzie kładziony na podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz
wspieranie pracodawców celem podwyższania umiejętności
swoich pracowników w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ponadto wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom
mieszkańców powiatu kieleckiego PUP w Kielcach utworzył Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne na terenie 14 gmin
powiatu celem ułatwienia dostępu do świadczonych usług.
W gminie Bodzentyn, Lokalny
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny znajduje się na ul. Kieleckiej
83 i czynny jest w godzinach od
7.00 do 15.00.

Możliwość zawarcia
związku małżeńskiego
w plenerze daje znowelizowana niedawno
ustawa Prawo o aktach
stanu cywilnego.
W ostatnią sobotę sierpnia
2015 r. przy źródełku Świętego
Franciszka w Świętej Katarzynie odbył się po raz drugi ślub
plenerowy.
Pani Jagoda i Pan Andrzej
Ryszkowscy są drugą parą
w gminie Bodzentyn, które zdecydowały się po wprowadzeniu
w życie nowej ustawy na ślub
w plenerze. Uroczystość odbyła
się w urokliwym miejscu - przy
źródełku Świętego Franciszka
w Świętej Katarzynie. W ceremonii uczestniczyło ponad
sześćdziesiąt osób, czyli naj-

bliższa rodzina i przyjaciele pary
młodej. Ślubu udzielił im Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.
„To była piękna uroczystość.
Cieszę się, że przypadł mi zaszczyt uczestniczenia w niej.
Miejsce, które wybrali młodzi
jest unikatowe i z pewnością takie już pozostanie w ich wspomnieniach do końca życia. Jest
mi tym bardziej miło, że taka ceremonia odbyła się z inicjatywy
małżonków, którzy są mieszkańcami Kielc. Zapraszamy również
do innych przepięknych miejsc
w gminie Bodzentyn, gdzie
można zorganizować ślub „pod
chmurką”. Te miejsca to np. Ruiny Zamku w Bodzentynie, Zalew w Wilkowie, Góra Barbara
we Wzdole Rządowym i inne mówi Burmistrz”.

Ukończono remonty w Ośrodku Zdrowia
w Świętej Katarzynie
Z końcem sierpnia
dokonano odbioru prac
remontowych wykonanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Świętej
Katarzynie.
Zgodnie z zaleceniami „sanepidu” należało wykonać dodatkową wydzieloną toaletę dla
personelu i pomieszczenie gospodarcze.
W ramach przedmiotowych
prac wykonano posadzki z płytek, ścianki działowe, montaż
okna PCV, oraz armatury łazienkowej. Całkowity koszt remontu
wyniósł 13 900,00 zł brutto.
Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn w najbliższym czasie planuje wykonanie dalszych
niezbędnych prac remontowych
wokół przedmiotowego obiektu

Zdjęcie: AL

Rynek Pracy
w Powiecie
Kieleckim

Zdjęcie: nadesłane przez uczestnika

Śluby w plenerze zyskują popularność

tj. wykonanie nowego wjazdu
z kostki brukowej, parkingu,
chodników i ogrodzenia.
Budynek wymaga również
wykonania
kompleksowego
remontu polegającego m.in.
na wymianie stolarki okiennej,
remoncie gabinetów lekarskich,
sanitariatów, prace te będą zrealizowane w dalszej perspektywie czasowej.

