
BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

NR INDEKSU ISSN 1507-4617 • WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

15 stycznia na Rynku 
Górnym w Bodzenty-
nie zebrały się osoby 
o wielkich sercach, aby 
zagrać wspólnie z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy.

Ta  styczniowa, mroźna nie-
dziela stała się za sprawą XXV 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy prawdziwie wy-
jątkowa i „gorąca” dla mieszkań-
ców naszego miasteczka oraz 
licznych gości zgromadzonych 
na Rynku w Bodzentynie. Od 
dawna, ta niezwykle szlachet-
na i potrzebna akcja, nie miała 
w gminie Bodzentyn tak hucz-
nego przebiegu. Nic w tym dziw-
nego, skoro pieniądze zbierane 
były na bardzo szczytne cele: 
zakup sprzętu do ratowania ży-
cia i zdrowia dzieci na oddzia-
łach ogólnopediatrycznych oraz 
do zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom.

W ramach imprezy odbyły się 
dwa biegi charytatywne. Każdy 
biegacz, wpisujący się na listę 
startową, zasilał puszkę WOŚP 
dobrowolnym datkiem. Wbrew 
najśmielszym oczekiwaniom 
organizatorów, wystartowało aż 
121 osób! Wiek uczestników był 
zróżnicowany, więc dystanse, 
na których odbywały się wyścigi, 
wynosiły 1 i 7 kilometrów. Po za-
kończonym biegu, wszyscy star-
tujący otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki ufundowane przez Panów 
Norberta i Mariusza Raunerów. 
Ponadto, za wrzuconą do puszki 
symboliczną złotówkę, mogli za-
grzać się gorącą herbatą i zjeść 
smaczną kiełbaskę z grilla.

Kolejną wspaniałą atrakcją 
tego dnia była licytacja przed-
miotów przekazanych na aukcję. 
Dochód z niej wyniósł 3.307 zło-
tych i 50 groszy.  Najcenniejsza 
okazała się piłka z autografami 
zawodników Effectora Kielce, 

przywieziona przez kielecką 
radną, Panią Joannę Winiarską. 
Została wylicytowana za 700 
złotych i złożona na ręce nowe-
go właściciela, Pana Norberta 
Raunera.

Tegorocznymi darczyńcami 
byli: Mariusz i Norbert Raune-
rowie, Bogdan i Mirosława Ma-
ziejukowie, Sławomir Wiewióra, 
Motorowe Stowarzyszenie Służb 
Mundurowych, Joanna Winiar-
ska, Julitta Fabiańczuk, Tomasz 
Fąfara, Wiesław Pióro, Janusz 
Maciejski, Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury i Turystyki, Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bodzentynie, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych Bo-
dzentyn Sp.  z o.o.

Tradycją naszych plene-
rowych wydarzeń stały się 
występy rodzimych artystów, 
które i tym razem umilały czas 
wszystkim zebranym. Uczenni-
ce z gimnazjum  im. mjr. Jana 
Piwnika „Ponurego”: Weronika 
Winiarska, Julia Skrzeczyna, 
Matylda Miernik i Natalia Pe-
paś, pod przewodnictwem Pani 
Joanny Paluch dały prawdziwy 
pokaz swoich możliwości wo-
kalnych. Muzykę ludową zapre-
zentowały zespoły: Wilkowianie, 
Dąbrowa, Leśnianie oraz Miej-
ska Góra. Komu było zimno, ten 

mógł rozgrzać się, przytupując 
w rytm śpiewanych piosenek. 
Nie mogło również zabraknąć 
występu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP w Bodzentynie oraz 
zespołu muzycznego Pana Zyg-
munta Szafrańskiego.

Ogromne podziękowania na-
leżą się wszystkim organizatorom 
bodzentyńskiej edycji WOŚP, 
a szczególnie Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Panu Da-
riuszowi Skibie, Stowarzyszeniu 
„Biegacz Świętokrzyski” - Panu 
Jackowi Wiatrowskiemu i Pani 
Joannie Szproch, pracownikom 
Miejsko-Gminnego Centrum Kul-
tury i Turystyki w Bodzentynie. 
Dziękujemy również strażakom, 
Przedsiębiorstwu Usług Komu-
nalnych Bodzentyn Sp.  z o.o. 
za pomoc techniczną w przygo-
towaniach, wykonawcom oraz 
wszystkim wolontariuszom za-
angażowanym w zbiórkę pienię-
dzy, organizację biegów na rzecz 
WOŚP i pomoc w realizacji tego 
wyjątkowego wydarzenia, ma-
jącego na celu pomoc osobom 
starszym i dzieciom. Jesteśmy 
przekonani, że pomaganie in-
nym to wielka rzecz, która do-
daje nam siły i wiary w dobro 
i szlachetność ludzi. DO NA-
STĘPNEGO ROKU!!! 

/MGCKiT/

W numerze
Harmonogram spotkań 
sołeckich. 
Zaplanowano spotkania 

z Burmistrzem, sprawdź kiedy 
odbędzie się spotkanie w Two-
im sołectwie.

 Czytaj, str. 16

Radni uchwalili budżet 
na rok 2017
Sprawdź na co zostaną 

przeznaczone środki. 
 Czytaj, str. 7

Dobra wiadomość -  
podatki bez zmian!

 Czytaj, str. 4

154. Rocznica Wybuchu 
Powstania Styczniowego.

 Czytaj, str. 11

Wywiad z poetką.

Poznajmy kolejnego artystę 
z naszej Gminy. 

 Czytaj, str. 15
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2 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYNgłos z BodzentynaROK IX NR 1 (54)

W dniu 18.01.2017 r. 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy 
Bodzentyn, odbyło się 
spotkanie dotyczące 
„Planu Ochrony Świę-
tokrzyskiego Parku 
Narodowego”.
W spotkaniu wzięli udział: 

Dyrektor Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego Jan Reklewski, 
główny specjalista ds. ochrony 
przyrody Leszek Sepioło, Bur-
mistrz MiG Bodzentyn Dariusz 
Skiba oraz Radni Rady Miejskiej 
w Bodzentynie.

W trakcie spotkania Dyrek-
tor ŚPN udzielał wyczerpu-
jących odpowiedzi na liczne 
pytania zadawane przez Rad-
nych, które dotyczyły nie tylko 

samego wspomnianego już 
„Planu Ochrony Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego”, 

ale również innych ważnych 
wyzwań, stojących przed Par-
kiem. W związku z licznymi 

pytaniami dotyczącymi przy-
gotowanego projektu, Dyrektor 
Parku wyraził chęć spotkania 
się  z mieszkańcami Gminy 
Bodzentyn, celem zapoznania 
ich z wyżej wymienionym Pla-
nem. 

W kolejnym numerze „Gło-
su z Bodzentyna” ukażą się 
wyczerpujące informacje od 
pracowników Parku, związane 
z działaniami w tym zakresie,  
planowanymi przez ŚPN.

Sam projekt „Planu Ochrony 
Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego” został pozytywnie za-
opiniowany przez Radnych na 
sesji Rady Miejskiej w Bodzen-
tynie, która odbyła się tego sa-
mego dnia, tj. 18 stycznia 2017 
roku.

/DZ/
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Dyskoteka charytatywna dla WOŚP 
W sobotę 14 stycznia, 
w Zespole Szkół Podsta-
wowych nr 1 w Bo-
dzentynie, odbyła się 
dyskoteka charytatywna 
wspierająca 25. finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.
W organizacji wydarzenia 

uczniom pomogli: Pan Dariusz 
Kasprowicz – Dyrektor Szko-
ły, Pani Agnieszka Łapka i Pan 
Jan Świderski. Duże wsparcie 
okazali także nauczyciele: Pani 
Magdalena Krawczyk. Pani 
Monika Michta, Pani Beata Da-
dziak, Pani Iwona Wilk, Pan 
Marcin Lesisz, Pan Ryszard 
Wydrzyński.  

Na imprezę przybyli nie tyl-
ko uczniowie, ale również ich 
znajomi z innych szkół. Swoją 
obecnością szkołę zaszczycili 
także goście: Burmistrz Miasta 
i Gminy Bodzentyn – Pan Da-
riusz Skiba oraz Dyrektor Cen-
trum Kultury w Bodzentynie – 
Pan Marcin Sikorski. 

Punktem kulminacyjnym dys-
koteki była licytacja, w której 
czynny udział brali zaproszeni 
goście, nauczyciele i uczniowie. 
Wszyscy uczestnicy wydarzenia 

mogli skorzystać z bufetu, który 
zasponsorowany został przez 
miejscowego przedsiębiorcę – 
Pana Matyska. 

Wolontariuszkami były: Mi-

chalina Biskup, Agnieszka Łap-
ka, Natalia Zwolińska, Klaudia 
Lasek, Magdalena Dadziak, 
a szefem sztabu – Weronika 
Łapka.

Dziewczyny zebrały łącznie 
kwotę w wysokości 1002 zł. 

Dziękujemy wszystkim za udział 
w imprezie. Warto pomagać!

/Michalina Biskup/

Akceptacja dla Planu Ochrony 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
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Na spotkaniu autorskim 
z Krzysztofem Nawro-
tem, które odbyło się 
8 października, 2016 r. 
w sali Miejsko-Gminne-
go Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Bodzentynie 
padł pomysł, by naszej 
bodzentyńskiej biblio-
tece nadać imię Adeli 
Nawrot - mamy naszego 
literata.
W związku z tym, kierownik 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Bodzentynie - Marta 
Janicka, zwróciła się z prośbą 
do Rady Miejskiej o nadanie bi-
bliotece w Bodzentynie imienia 
Adeli Nawrot

Na sesji Rady Miejskiej, Rad-

ni poprzez aklamację podjęli 
uchwałę w tej sprawie. W tre-
ści uchwały można przeczytać: 
„Nadaje się Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Bodzenty-
nie imię Adeli Nawrot, pierwszej 
społecznie pracującej bibliote-
karki, wychowawczyni młodzie-
ży, zasłużonej w działalności na 
rzecz społeczności Bodzenty-
na.”

Kim była Adela Nawrot?
Niektórzy mieszkańcy jesz-

cze pamiętają pierwszą spo-
łecznie pracującą bibliotekarkę 
naszej biblioteki, której ta praca 
dawała satysfakcję. Pani Adela 
zachęcała dzieci do czytania, 
zabiegała o pozyskiwanie no-
wych książek do księgozbioru 
biblioteki, organizowała przed-

stawienia, a wspólnie z dzieć-
mi czytała utwory Konopnickiej, 
Makuszyńskiego, Andersena 
– autorów którzy ukazywali uni-
wersalne wartości i pozytyw-
nych, godnych naśladowania 
bohaterów.

W czasach komunistycznych, 
kiedy władze nakazały wycofa-
nie bardzo wielu książek, Adela 
Nawrot w tajemnicy ocaliła wiele 
z nich, przewożąc je w wózku 
dziecięcym pod osłoną nocy 
do swojego mieszkania. Dzięki 
tej niebezpiecznej akcji, dzieci 
mogły dalej korzystać z bodzen-
tyńskiej biblioteki, która stała się 
tajną. Na tym jej działalność się 
nie kończyła.

Będąc nauczycielką w bo-
dzentyńskiej szkole powszech-
nej uczyła języka polskiego 
i historii. Ponieważ w czasach 

okupacji wielu przedmiotów 
nie można było nauczać, Adela 
Nawrot w tajemnicy prowadziła 
edukację polskich i żydowskich 
dzieci, narażając się na karę 
śmierci.

Pani Adela Nawrot była 
wybitną nauczycielką, biblio-
tekarką i działaczką kultural-
no-oświatową, cieszącą się wy-
sokim autorytetem i szacunkiem 
nie tylko wśród starszej części 
społeczeństwa, ale także wśród 
dzieci i młodzieży. Za swoją 
pracę dydaktyczną i oświatową 
oraz działalność społeczną była 
wielokrotnie wyróżniania i na-
gradzana. Dlatego też w pełni 
zasługuje na upamiętnienie i na 
miano postaci godnej naślado-
wania w bodzentyńskim środo-
wisku.

/EŚ/

nadane imię!
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Bodzentyńskiej bibliotece zostanie 

Zmiany w Ośrodku Zdrowia!
Każdego dnia z pomo-
cy Ośrodka Zdrowia 
w Bodzentynie  korzy-
stają dziesiątki osób. 
W trosce o ich bez-
pieczeństwo i wygodę 
został wyremontowany 
podjazd dla wózków 
inwalidzkich oraz za-
montowany nowy piec 
olejowy.
Poczyniono kolejne kroki, aby 

Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie 
był miejscem dostosowanym do 
potrzeb korzystających z niego 
osób, zwłaszcza niepełnospraw-
nych - poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. Jedną z waż-

niejszych inwestycji podjętych 
w 2016 roku był remont podjaz-
du dla wózków, który kosztował 
30.383,37 zł oraz zamontowanie 
nowych balustrad przy schodach 
i podjeździe za 25.830,00 zł, 
a wszystko dla poprawy bezpie-
czeństwa pacjentów. Przypomnij-
my, iż stary podjazd był już bardzo 
zniszczony, a drewniana barierka 
oraz ubytki w płytkach, stwarzały 
zagrożenie dla korzystających 
z niego osób. Ponadto mieszkań-
cy Bodzentyna nie muszą już na-
rzekać na zimno w Ośrodku Zdro-
wia. Wysłużony, stary piec został 
zastąpiony piecem olejowym, któ-
rego koszt wyniósł 58.425,00 zł.

/Oprac. DZ, JD/ Zd
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W dniu 28 listopada 
2016 r. Rada Miejska 
w Bodzentynie uchwa-
liła stawki podatków 
lokalnych na 2017 r. Zo-
stały one w większości 
utrzymane na poziomie 
z 2016 r. za wyjątkiem 
tych, które w minionym 
roku przyjmowały górne 
wartości podatkowe.
Stawki te ulegną zmniejsze-

niu, dzięki wskaźnikom usta-
lonym przez Ministerstwo Fi-
nansów. Dotyczy to stawki od 
gruntów pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 
oraz od budynków zajętych na 
prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym.

Podwyższono stawkę od 
gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitaliza-
cji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji. Ta podwyżka nie 
ma wpływu na dochody gminy, 
ponieważ na terenie gminy nikt 
z mieszkańców takiego podatku 
nie płaci

Wprowadzono również obni-
żoną nową stawkę dla budyn-
ków i ich części związanych 
z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie za-
kwaterowania odpowiadającej 
kodowi 55.20.Z Polskiej Klasy-
fikacji Działalności, dla których 
stawka wynosi 8,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej.

Podatek rolny
Obniżono cenę skupu żyta, 

określoną w komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, przyjmowaną jako 
podstawę do obliczenia podat-
ku rolnego na obszarze gminy 
z kwoty 52,44 zł za 1 dt. do kwo-
ty 36,00 zł za 1 dt. 

Stawka podatku rolnego dla 
gospodarstw rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego będzie wyno-
sić 90,00 zł, a dla pozostałych 
gruntów tj. użytków rolnych nie 
wchodzących w skład gospo-
darstw rolnych z 1 ha fizyczne-
go 180,00 zł. W stosunku do 
2015 r. – bez zmian.

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nierucho-

mości:
- od gruntów związanych z dzia-

łalnością gospodarczą – 0,69 
zł za 1m²,

- od gruntów pozostałych (skla-
syfikowanych w ewidencji 
gruntów jako inne niż użytki 
rolne)  - 0,17 zł, za 1m²,

- od gruntów pod wodami po-
wierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,54 zł od 1 ha 
powierzchni,

- od gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitaliza-
cji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777) – 2,98 zł za 1 m²,

- od budynków związanych 
z działalnością gospodarczą – 
16,00 zł za 1m²,

- od budynków związanych 
z działalności gospodarczą 

w zakresie zakwaterowa-
nia odpowiadająca kodowi 
55.20.Z PKD – 8,00 zł za 1 m²,

- od budynków mieszkalnych – 
0,30 zł za 1m²,

- od domów letniskowych i ga-
raży wolnostojących – 6,26 zł 
za 1m²,

- od budynków zajętych na 
prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,59 zł, za 1m².

/JA/

W 2017 roku podatki bez zmian

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeń-
stwo obywateli, Policja 
opracowała Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, która bazuje 
na informacjach skata-
logowanych w trzech 
płaszczyznach:

1) Informacje gromadzone 
w policyjnych systemach 
informatycznych.

2) Informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie: 
- bezpośrednich kontaktów 

z obywatelami, z przed-
stawicielami samorządu 

terytorialnego, organizacji 
pozarządowych itp.

- realizowanych debat 
społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu  publicz-
nemu,

3) Informacje pozyskiwane 
od obywateli (internautów) 
z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.
Teraz każdy może spraw-

dzić poziom bezpieczeństwa 
w swoim mieście. Korzystanie 
z Mapy jest bardzo proste. Wy-
starczy bowiem tylko wejść na 
stronę internetową Policji, któ-
rą można wyszukać w przeglą-

darce internetowej, a następnie 
zaznaczyć miejsce na mapie 
i wybrać rodzaj zagrożenia. 
Każdy może, a nawet powi-
nien, zareagować również na 
znane mu zagrożenia w swojej 
okolicy i zgłosić je, tym bar-
dziej, że może to zrobić  ano-
nimowo – nie  podając swoich 
danych. Wszystkie zgłosze-
nia będą weryfikowane przez 
Policję. Pytania i wątpliwości 
związane z obsługą Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, a także uwagi dotyczące 
funkcjonalności mapy, można 
zgłaszać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres 
kmzb@policja.gov.pl.

Nadmieniamy, iż strona nie 
służy do zgłaszania potrze-
by pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach na-
leży korzystać z numerów alar-
mowych, obowiązujących na 
terenie całego kraju: 112, 997.

Ponadto Policja prosi o odpo-
wiedzialne korzystanie z aplikacji.

/DZ/
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Od czasu zmiany, jaka 
nastąpiła na stanowisku 
Burmistrza MiG Bodzen-
tyn, w znacznym stopniu 
wzrosła  liczba oraz wiel-
kość inwestycji drogo-
wych w naszej gminie.

Po wielu latach pustych 
obietnic, jakimi byliśmy karmieni 
przez byłego burmistrza przed 
każdymi kolejnymi wyborami, 
przyszedł wreszcie czas na re-
alizację inwestycji w Psarach 
Kątach i Podlesiu. Łącząca 
te miejscowości gminna dro-
ga o długości 624 m posiada-
ła szutrową nawierzchnię, co 
przy jej spadzistym położeniu 
i dużych opadach deszczu, co 
roku sprowadzało się do ko-
nieczności wykonywania tych 
samych remontów. Pochłania-
ły one duże środki finansowe, 
np. w 2014 r. ich koszt wyniósł 

48 425,20  zł. W sumie były to 
pieniądze dosłownie wyrzuca-
ne w błoto. Mając na względzie 
koszty utrzymania tej drogi, 
Burmistrz  Dariusz Skiba podjął 
starania o jej gruntowną odbu-
dowę. I już w 2016 r., za kwo-
tę 158 864,64 zł, przy współ-
finansowaniu pochodzącym 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) w wysoko-
ści 94 962,92 zł oraz wkładzie 
własnym z budżetu gminy - 
63 901,72 zł został położony 
asfalt.

Remont odcinka drogi po-
wiatowej nr 0587 T w miejsco-
wości Psary Kąty, o długości 
2100 m został wykonany za 
kwotę 787 021,65 zł z czego 

80% środków pochodziło z do-
tacji budżetu państwa (środki 
rezerwy celowej w wysoko-
ści 629 617,00 zł), 10% z bu-
dżetu powiatu (78 702,00 zł), 
a kolejne 10% z budżetu gminy 
(78 702,00 zł).

Kolejny remont drogi powia-
towej Bodzentyn – Psary Stara 
Wieś – Psary Kąty oraz dokoń-
czenie remontu odcinka od Psar 
Kątów do Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego, według podpi-
sanych umów, ma się zakoń-
czyć w bieżącym roku.  

W uchwalonym niedawno bu-
dżecie Miasta i Gminy Bodzentyn 
na 2017 rok, zostały zabezpie-
czone środki finansowe w wyso-
kości 61 580,00 zł na wykonanie 
dokumentacji projektowej budo-
wy chodnika przy drodze powia-
towej nr 0587 T w Bodzentynie 
(ul. Żeromskiego – Psary Stara 
Wieś – Psary Kąty). Mieszkańcy 

liczą na wsparcie tej inwesty-
cji przez radnego powiatowego 
pana Józefa Szczepańczyka, 
który będąc Członkiem Zarządu 
Powiatu Kieleckiego, jest odpo-
wiedzialny za drogi powiatowe.

W budżecie zostały również 
zabezpieczone środki w wyso-
kości 80 000 zł na budowę drogi 
gminnej Psary Kąty – Grabowa.

W imieniu mieszkańców miej-
scowości Psary Kąty i Podlesie 
oraz własnym, pragnę podzięko-
wać Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, Panu Dariuszowi 
Skibie za zaangażowanie na 
rzecz odbudowy dróg w Psarach.

Jerzy Tofil
Radny Rady Miejskiej 

w Bodzentynie
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Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy

Bodzentyn
dotycząca możliwości wsparcia montażu instalacji fotowoltaicz-

nych na budynkach lub posesjach

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zachęca wszystkich 
mieszkańców Gminy do uczestnictwa w planowanym projekcie 
dotyczącym wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych.

Wszyscy chętni, którzy chcą posiadać własne instalacje foto-
woltaiczne służące do zamiany energii promieniowania słonecz-
nego na energią elektryczną i tym samym znacznie zmniejszyć 
opłaty za energię elektryczną mogą zgłaszać chęć uczestnictwa 
w projekcie. 

Projekt będzie realizowany przez Gminę w przypadku uzyska-
nia dofinansowania ze środków UE. Gmina ponosi większość 
kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz spra-
wuje nadzór nad realizacją projektu.

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające 
prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie 
Gminy lub prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością 
w okresie realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat po jego zakoń-
czeniu) w sposób zapewniający funkcjonowanie instalacji. Wy-
magany jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na której 
będzie realizowany projekt.

Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub gospodarczej – przeznaczone są wy-
łącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 

Instalacje nie mogą być montowane na połaciach dachowych 
pokrytych eternitem lub innymi wyrobami azbestowymi oraz 
miejscach zacienionych.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wkład własny uczestnika 
projektu będzie uzależniony od mocy wybranej instalacji, umiej-
scowienia i zostanie określony w umowie podpisanej przed roz-
poczęciem realizacji projektu.

Przewidywany montaż finansowy:
- Przewidywany poziom dofinansowania: 60% kosztów kwalifiko-

wanych (brutto lub netto) – dotacja ze środków UE,
- Możliwość uzupełnienia montażu środkami z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach (WFOŚiGW): pożyczka uzupełniająca do 95% różnicy 
pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a dotacją z UE (oprocen-
towanie 3%),

- Wkład własny mieszkańca – reszta kosztu instalacji.

Przykład:
Wartość instalacji PV (o mocy 3 kW) na budynku mieszkańca 
wynosi 18 000 zł brutto:
10 800 zł – dotacja 60% (kosztu brutto) ze środków UE,
Koszty użytkownika:
6 840 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach (3%) - istnieje moż-
liwość realizacji instalacji PV za środki własne bez pożyczki,
360 zł – wkład gotówkowy mieszkańca – reszta kosztu.

Bardzo ważną kwestią jest wielkość instalacji PV, którą dobiera 
się analizując wielkość zużycia energii - określamy ją na podstawie 
rachunków za energię elektryczną. Tutaj każdy może to spraw-
dzić: https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/logowanie.xhtml

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do 
najbliższego Sołtysa albo do siedziby Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie, tel. kontaktowy: (41) 31 15 010.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dariusz Skiba

Długo oczekiwane 
remonty dróg
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Opłaty za wodę i ścieki
Czy kwota 5,18 zł, jaką 
mieszkańcy Miasta 
i Gminy Bodzentyn 
płacą za wodę i ścieki, 
to dużo czy mało w sto-
sunku do innych gmin 
z powiatu kieleckiego? 

W powiecie kieleckim na 
19 gmin, Bodzentyn zajmuje 2 
miejsce! Tylko w gminie Bieliny 
opłaty są niższe. Średnia cena 
wynosi w przybliżeniu 7,63 zł. 

Najdrożej za wodę i ścieki płacą 
mieszkańcy Piekoszowa i Wą-
chocka – ponad 10 zł! 

Kolejną dobrą wiadomością 
jest fakt, że w tym roku stawki 
opłat za wodę i odprowadzenie 
ścieków pozostają bez zmian!

Poniżej prezentujemy zesta-
wienie opłat za 1m3 wody oraz 
odprowadzenia ścieków w po-
wiecie kieleckim (na szarym tle) 
oraz gmin ościennych.

Lp. Nazwa Gminy
Cena 1 
m3 wody 
(brutto)

Cena 1 m3 
odprowa-

dzania ście-
ków (brutto)

Suma opłat 
za wodę 

i ścieki (brut-
to)

1. Bieliny 2,33 2,33 4,66

2. Bodzentyn 2,59 2,59 5,18

3. Łagów 2,56 2,67 5,23

4. Górno 1,97 3,75 5,72

5. Nowa Słupia - - 5,99

6. Łopuszno 3,14 3,24 6,38

7. Mniów 3,24 3,46 6,7

8. Morawica 3,27 3,44 6,71

9. Strawczyn 3,07 3,78 6,85

10. Łączna 3,78 3,24 7,02

11. Daleszyce 3,19 4,39 7,58

12. Pawłów 3,35 4,43 7,78

13. Miedziana Góra 3,4 4,62 8,02

14. Raków 3,24 5 8,24

15. Pierzchnica 3,3 5,07 8,37

16. Suchedniów 3,72 4,71 8,43

17. Chęciny 3,13 6,16 9,29

18. Kielce 3,63 5,79 9,42

19. Zagnańsk 3,63 5,79 9,42

20. Masłów 3,63 5,79 9,42

21. Sitkówka Nowiny 3,63 5,79 9,42

22. Chmielnik 4,18 5,4 9,58

23. Piekoszów 3,67 6,78 10,45

24. Wąchock 3,76 6,97 10,73

W ramach ciekawostki, war-
to wspomnieć, że w stosunku 
do całego województwa świę-
tokrzyskiego, opłaty za wodę 
i ścieki w Gminie Bodzentyn 
wcale nie są wygórowane! Na 
102 gminy (niektóre nie płacą 
za ścieki, ponieważ nie mają ka-
nalizacji), nasza gmina zajmuje 

pozycję 12. 
Suma opłat za wodę i ścieki 

(brutto) w naszym wojewódz-
twie waha się od 2,00 zł (gm. 
Łubnice, pow. staszowski) do 
15,01 zł (gm. Rytwiany, pow. 
staszowski), a średnia cena 
w regionie wynosi 8,41 zł.

/oprac. ES/



7BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN głos z Bodzentyna ROK IX NR 1 (54)

Budżet Gminy na rok 2017 uchwalony
Znany jest już budżet 
Gminy Bodzentyn na 
rok 2017, który Radni 
przyjęli na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 18 
stycznia br. Przeciw 
głosowało dwóch rad-
nych. 

Tegoroczny budżet został 
uchwalony większością głosów. 
Za uchwaleniem budżetu głoso-
wało 13 radnych, przeciw zagło-
sowało dwóch radnych: Dariusz 
Świetlik i Józef Kołomański, któ-
rzy na pytania o powody swej 
decyzji, nie udzielili żadnej me-
rytorycznej odpowiedzi. 

Dochody budżetu miasta i gmi-
ny wyniosą 44 618 358,94 zł, zaś 
wydatki: 46 918 358,94 zł. Deficyt 
budżetu w wysokości 2 300 000,00 
zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytów. 

Dodatkowo w budżecie gmin-
nym utworzono dwie rezerwy: 
ogólną w wysokości 175 000,00 

zł oraz celową w wysokości: 
118 314,16 zł. Obie rezerwy są 
przeznaczone na zarządzanie 
kryzysowe i realizację inicjatyw 
lokalnych. 

Na realizację zadań wła-
snych, w ramach funduszu 
sołeckiego, przeznaczono 
414 478,79 zł.

Zadania inwestycyjne roczne - 2017

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki

rok budżetowy 2017 dochody własne gminy

1 Modernizacja przepompowni wodociągowej w msc. Wilków wraz z przebudową 
wodociągu 100 000,00 100 000,00

2 Przebudowa drogi powiatowej        Nr 0588T (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 751 
w stronę msc. Hucisko) 100 000,00 100 000,00

3 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0587T na odcinku Bodzentyn ulica 
Żeromskiego - Psary Stara Wieś 200 000,00 200 000,00

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T na odcinku Bodzentyn - Leśna Stara Wieś 200 000,00 200 000,00

5 Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0587T na odcinku Psary Kąty - Bodzentyn 166 113,00 166 113,00

6 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Siekierno 20 000,00 20 000,00

7 Przebudowa drogi gminnej nr 311018T w msc. Wzdół - Kolonia Stara Wieś polegają-
ca na budowie chodnika 451 113,57 225 557,57

8 Przebudowa drogi gminnej nr 3020 w msc. Celiny 100 000,00 100 000,00

9 Przebudowa drogi gminnej w msc. Wików ul. Łysogórska 100 000,00 100 000,00

10
Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka 
Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. 
Łysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świętokrzyska i Spacerowa)  

1 250 372,49 454 761,49

11 Przebudowa drogi gminnej w msc. Sieradowice 30 000,00 30 000,00

12 Przebudowa drogi gminnej w msc. Psary Podłazy 30 000,00 30 000,00

13 Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Miejska 30 000,00 30 000,00

14 Wykup gruntów 100 000,00 100 000,00

15 Zakup gruntu dla sołectwa Celiny 14 730,83 14 730,83

16 Zakup gruntów pod potrzeby sołectwa Podgórze 12 596,79 12 596,79

17 Projekt oraz wykonanie przyłącza wody do OSP Psary 3 331,62 3 331,62

18 Ocieplenie budynku OSP w Sieradowicach 18 000,00 18 000,00

19 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Leśna 20 000,00 20 000,00

20 Wykonanie monitoringu wokół szkoły podstawowej w Leśnej 5 000,00 5 000,00

21 Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki wodno-ściekowej 13 640,70 13 640,70

22 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara Wieś 30 000,00 30 000,00

23 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty 30 000,00 30 000,00

24 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Św. 
Katarzyna (Wzorki) 20 000,00 20 000,00

25 Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki dla sołectwa Dąbrowa Dolna oraz kosiarki 
spalinowej dla sołectwa Dąbrowa Górna 5 327,23 5 327,23

26 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn 150 000,00 150 000,00

27 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Śniadka 19 828,83 19 828,83

28
Wykonanie ogrodzenia terenu po wyburzonych garażach, budowa boiska do 
siatkówki i koszykówki, budowa sceny z zadaszeniem na terenie placu w sołectwie 
Wiącka

23 029,89 23 029,89

RAZEM: 3 267 152,22 2 245 985,22
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Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w  2017  roku

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakła-
dy finansowe

Planowane wy-
datki na rok 2017

Wydatki majątkowe
1 Modernizacja ujęcia wody Wzdół w latach 2015-2017 461 000,00 130 000,00

2 Rozbudowa wodociągu w Bodzentynie – ulica Szermentowskiego w latach 2015 - 2017 85 000,00 40 000,00

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i inwentaryzacji powykonawczej wodociągu w miejscowości Podgó-
rze w latach 2015 - 2017 110 000,00 50 000,00

4 Budowa wodociągu w Bodzentynie ul. Opatowska wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej w la-
tach 2016 - 2017 40 000,00 35 000,00

5
Budowa wodociągu w msc. Św. Katarzyna ul. Świętokrzyska i Żeromskiego oraz w msc. Wilków ul. Łysogór-
ska, w obrębie 0008 Leśna Stara Wieś na działkach 1046, 862 i 2955 w obrębie 0001 Bodzentyn, opraco-
wanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. Celiny w latach 2016 - 2017 

170 000,00 80 000,00

6 Budowa wodociągu na odcinku Bodzentyn-Leśna Stara Wieś wraz z przygotowaniem dokumentacji tech-
nicznej w latach 2016-2017 80 000,00 75 000,00

7 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 0587T w msc. Bodzen-
tyn ul. Żeromskiego - Psary Stara Wieś - Psary Kąty w latach 2016 - 2017 61 580,00 56 580,00

8 Modernizacja drogi gminnej Grabowa - Psary Kąty w latach 2015 - 2017 150 000,00 80 000,00

9 Przebudowa drogi gminnej nr 311026T Psary Kąty - Podlesie i drogi gminnej Wiącka - Wzdół Rządowy 
w latach 2016 - 2017 329 775,49 170 911,45

10 Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz 
Wilków nr 311021T i 311022T w latach 2016 -2017 343 960,46 296 625,45

11
Opracowanie dokumentacji projektowej na: 1. Przepust na cieku Pokrzywianka na działce nr 66 pod drogą 
wewnętrzną leżącą na działkach nr 91 i 92 w msc. Wola Szczygiełkowa Gmina Bodzentyn; 2. Przepust pod 
drogą wewnętrzną na działce nr 317 w msc. Wola Szczygiełkowa Gmina Bodzentyn w latach 2016 - 2017

12 800,00 12 300,00

12 Przebudowa drogi w msc. Wzdół - Kolonia (przysiółek Kopciowiec) w latach 2016 - 2017 75 700,36 74 700,36

13 Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budo-
wę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2019 3 500 000,00 500 000,00

14 Budowa pieszo-rowerowej ścieżki edukacyjnej chroniącej obszary Natura 2000 Przełom Lubrzanki i Łysogó-
ry w latach 2016 - 2018 4 000 000,00 100 000,00

15 Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016 - 2022 400 000,00 75 000,00

16 Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2018 90 000,00 45 000,00

17 Zagospodarowanie terenów publicznych w msc. Stara Wieś w latach 2017- 2018 330 000,00 30 000,00

18 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2015 - 2017 1 200 000,00 30 000,00

19 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami w latach 2016 - 2019 1 216 000,00 61 650,00

20 Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie w latach 2016 - 2019 267 000,00 15 000,00

21 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach w latach 2016 - 2019 985 000,00 30 000,00

22 Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym w latach 2016 - 2019 876 000,00 30 000,00

23 Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn w latach 2016 - 2018 500 000,00 250 000,00

24 Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie w latach 2016 - 2019 911 000,00 30 000,00

25 Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie w latach 2016 - 2019 341 000,00 30 000,00

26 Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole w latach 2016 - 2019 572 000,00 30 000,00

27 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna w latach 2015 – 2018 6 173 299,05 150 000,00

28 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bodzentyn w latach 2016-2017 2 468 000,00 100 000,00

29 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
w latach 2017 - 2018 2 000 000,00 60 000,00

30 Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach 2015-2020 2 435 074,96 80 000,00

31 Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 
w latach 2016 - 2020 1 596 065,50 484 911,24

32 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w msc. Siekierno w latach 2016 - 2017 10 000,00 9 600,00

33 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa Górna w latach 2016 - 
2017 10 000,00 9 600,00

34 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w msc. Celiny w latach 2016 - 2017 10 000,00 9 600,00

Ogółem wydatki majątkowe: 31 810 255,82 3 261 478,50

Wydatki bieżące
1 "Klucz do lepszej edukacji" - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn w latach 2016 - 2018 251 718,75 125 681,20

2 "Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją" - w latach 2016 - 2018 150 394,24 122 229,12

Ogółem wydatki bieżące: 402 112,99 247 910,32
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Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota (zł)
1. PODGÓRZE Zakup gruntów na potrzeby sołectwa Podgórze. 12596,79
2. WILKÓW Zagospodarowanie terenu wokół Kaplicy i utworzenie miejsca postojowego. 29639,5

3. PSARY PODŁAZY

Remont budynku położonego na  działce nr 522/2 z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską.

13071,02
Założenie monitoringu i środki dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Psarach-Starej 
Wsi.

4. PSARY STARA WIEŚ

Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej wraz z oprogramowaniem oraz 
pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Psarach-Starej Wsi.

19739,91
Wykonanie projektu na przyłącza wod.-kan do OSP Psary i zrealizowanie tych inwe-
stycji.

5. WZDÓŁ PARCELE Przygotowanie projektu  pod oświetlenie w sołectwie Wzdół-Parcele. 11 589,04

6. DĄBROWA DOLNA

Zakup kontenera.

15 027,23
Zakup kosiarki spalinowej.
Zakup podkaszarki.
Zakup ławeczek.

7. ŚWIĘTA KATARZYNA
Doposażenie pracowni komputerowej .

27 535,10
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego sołectwa Święta Katarzyna.

8. LEŚNA

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Leśnej.

28 038,97
Założenie monitoringu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej.
Oświetlenie placu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej.
Zakup zastawy stołowej i akcesorii kuchennych na rzecz Stowarzyszenia "Zespół 
Pieśni i Tańca Leśnianie".

9. SIEKIERNO
Ogrodzenie placu zabaw.

15 560,74Zakup piaskownicy.
Zakup urządzeń sprawnościowych (siłownia zewnętrzna z montażem).

10. PSARY KĄTY 
i PODLESIE

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycz-
nych do Szkoły Podstawowej w Psarach-Starej Wsi. 19 591,71
Wykonanie projektu i realizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego w OSP Psary.

11. CELINY Zakup gruntów dla sołectwa Celiny. 14 730,83
12. PODMIELOWIEC Wydzierżawienie działki nr 179 i zagospodarowanie terenu na działce. 13 248,86
13. WOLA SZCZYGIEŁ-
KOWA Budowa świetlicy wiejskiej. 24 067,27

14. SIERADOWICE
Ocieplenie budynku i wyłożenie płytkami tarasu remizy OSP i świetlicy wiejskiej 
w Sieradowicach. 22 466,74
Zakup elementów siłowni zewnętrznej.

15. HUCISKO Remont słupów oświetleniowych z dodatkowym zainstalowaniem lamp w miejscowo-
ści Hucisko. 12 418,95

16. ŚNIADKA Budowa boiska wielofunkcyjnego. 19 828,83

17. WZDÓŁ KOLONIA
Wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zmiany oświetlenia sołectwa Stara 
Wieś w przysiółku Kopciowiec. 16 212,81
Wymiana i dodanie lamp oświetleniowych we Wzdole - Kolonii.

18. WZDÓŁ RZĄDOWY
Wyposażenie Klubu Rolnika we Wzdole w aneks kuchenny.

22 733,50
Dofinansowanie pompy pływającej do czystej wody dla OSP Wzdół.

19. ŚCIEGNIA Remont drogi gminnej za posesją nr 1 - droga wspólna z Kamieńcem. 11 855,80
20. ORZECHÓWKA Wykonanie oświetlenia sołectwa Orzechówka. 11 233,37

21. KAMIENIEC
Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kamieniec.

12 359,67
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

22. WIĄCKA Wykonanie ogrodzenia terenu po wyburzonych garażach, budowa boiska do siatków-
ki i koszykówki, budowa sceny z zadaszeniem na terenie placu. 23 029,89

23. DĄBROWA GÓRNA Zakup strojów dla Stowarzyszenia "Dąbrowa". 17 902,26
RAZEM: 414 478,79
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Tradycyjnie, w pierwszą 
sobotę ferii zimowych, 
w Szkole Podstawowej 
w Świętej Katarzynie 
odbyła się zabawa cho-
inkowa.

Dzieci z przedszkola i klas 
młodszych bawiły się od godziny 
10 do 14. Szkolny korytarz zamie-
nił się w salę balową, na której było 
bardzo kolorowo nie tylko od de-
koracji, ale też od niecodziennych 
kostiumów. Na balu nie zabrakło 
wróżek, księżniczek, rycerzy, kow-
bojów, różnorodnych fantastycz-
nych stworków i postaci z filmów. 

Mali przebierańcy bawili się w ryt-
mie popularnych dziecięcych hitów 
pod czujnym okiem swoich wycho-
wawców i rodziców, którzy chętnie 
włączali się do wspólnej zabawy.

Od godziny 15 do 19 na szkol-
nym parkiecie bawili się przy 
dźwiękach muzyki współczesnej 
uczniowie klas starszych. Stroje 
starszaków nie były już tak ba-
jeczne jak maluchów,  niemniej 
jednak stosowne do okazji. Nie 
zbrakło również ciekawych kon-
kursów i zabaw tanecznych. Im-
preza była bardzo udana i wszyst-
kim dopisywały świetne humory.

Zarówno młodszym jak i star-

szym dzieciom, rodzice przygoto-
wali smakowity poczęstunek, aby 

nie zabrakło im sił do zabawy.
/Magdalena Skrzeczyna/

Jak łatwo zauważyć w czo-
łówce największych wydatków 
w tegorocznym budżecie gmi-
ny znalazły się wydatki na dwa 
działy: Oświatę i Wychowanie 
(13 915 221,41 zł) oraz Rodzinę 
(13 843 492,00 zł = Świadcze-
nia Rodzinne: 4 988 164,00 zł 
+ Rodzina 500 +: 8 726 543,00 
zł). Wśród tych wydatków znaj-
dują się środki finansowe prze-
znaczone na działalność przed-
szkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjum w tym na różne za-
dania inwestycyjne w sektorze 
oświaty. W dziale Rodzina pie-
niądze przeznaczone będą na 
Program Rodzina 500 +, świad-
czenia wychowawcze, świad-

czenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego. 

Kolejnymi największymi wy-
datkami w 2017 roku będą działy:

Transport i Łączność (4 116 
001,79 zł) czyli remonty, prze-
budowy, budowy dróg i chodni-
ków oraz dokumentacja projek-
towa; 

Gospodarka Komunalna 
i Ochrona Środowiska (3 724 
198,67 zł) to m.in. gospodarka 
ściekowa i ochrona wód, gospo-
darka odpadami, oczyszczanie 
miast i wsi, utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach, schroni-

ska dla zwierząt, oświetlenie ulic 
placów i dróg; 

Administracja Publiczna (4 351 
615,77 zł) – działalność urzędu 
miasta i gminy oraz rady gmimy 
(w tym wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 3 194 893,00 zł, wy-
datki związane z realizacją zadań 
statutowych 865 457,77 zł oraz 
wydatki majątkowe 106 650,00 zł).

Znaczącymi częściami bu-
dżetu będą również wydatki na 
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa 
Narodowego (1 428 485,81 
zł) oraz Pomoc Społeczną 
(1 573 008,00 zł) a w nich wy-
datki na domy, ośrodki kultury, 
świetlice, kluby i biblioteki oraz 
domy i ośrodki pomocy społecz-

nej, zasiłki, pomoc w zakresie 
dożywiania.

Wszystkie planowane wydat-
ki wraz z podziałem na poszcze-
gólne działy oraz kwoty przed-
stawia wykres. Ogólna kwota 
planowanych wydatków w roku 
2017 wynosi 46 918 358,94 zł. 

Poza informacjami powyżej 
na ukończeniu jest projekt bu-
dowy drogi gminnej łączącej 
Wilków z Krajnem. Na ww. inwe-
stycję zaplanowano pozyskać 
środki z „Programu Rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej 2016 - 2019”. Na-
bór ogłoszony zostanie dopiero 
w drugim półroczu tego roku.

/UMiG/

Zabawa choinkowa w Świętej Katarzynie
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ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ

 TURYSTYKA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

RÓŻNE ROZLICZENIA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

RODZINA 500+

ŚWIADCZENIA RODZINNE

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

545 740,00 zł
4 116 001,79 zł

610 000,00 zł
438 236,48 zł

69 560,00 zł
4 351 615,77 zł

339 608,29 zł
781 600,00 zł

175 000,00 zł
13 915 221,41 zł

269 413,00 zł
1 573 008,00 zł

406 976,00 zł
8 726 543,00 zł

4 985 664,00 zł
3 724 198,67 zł

1 428 485,81 zł
316 008,72 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU W 2017 ROKU
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Obchody 154. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Styczniowego 

Centralne Obchody 154. 
Rocznicy Wybuchu Po-
wstania Styczniowego 
rozpoczęły się w piątek, 
20 stycznia w Szy-
dłowcu, a zakończone 
zostały w Wąchocku, 
w niedzielę, 22 stycznia.
W sobotę, już po raz XXIV 

uczestnicy Marszu Szlakiem 
Powstańców Styczniowych, 
przemierzyli historyczną trasę 
z Suchedniowa do Bodzentyna.

Około południa dotarli do 
Wzdołu Rządowego, gdzie 
w Zespole Szkół im. Oddziału 
Armii Krajowej „Wybranieccy” 

zostali powitani przez Dyrek-
tora  Janusza Wojkowskiego, 
Wiceburmistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn Andrzeja Jarosiń-
skiego oraz Radnych ze Wzdołu  
- Jolantę Moskwę i Stanisława 
Chrzęszczyka. Organizatorzy 
marszu wręczyli upominki Dy-
rektorowi szkoły oraz przed-
stawicielom grup rekonstruk-
cyjnych. Następnie obejrzeli 
nietypowe Jasełka, w których ar-
tyści przedstawili jak mogłoby 
wyglądać Boże Narodzenie na 
dworcu kolejowym dla ubogich. 
Po spotkaniu opłatkowym oraz 
posiłku, wszyscy udali się dalej, 
do Bodzentyna.

Tam, pod siedzibą Urzędu 
Miasta i Gminy, dołączyły pocz-
ty sztandarowe, uczniowie na-
szych szkół, władze samorzą-
dowe, zaproszeni goście, radni, 
mieszkańcy oraz Pułk Żuawów 
Śmierci z Buska-Zdroju.

Na Placu Żwirki do maszeru-
jących włączyła się Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bodzentynie, 
która grając na przedzie pocho-
du poprowadziła wszystkich na 
Rynek Górny, gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości rozpoczęte 
Hymnem Polski.

Dariusz Skiba, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn przywitał 

wszystkich przybyłych i podzię-
kował grupom rekonstrukcyj-
nym oraz Danielowi Wosiowi ze 
Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” za organizację i udział 
w tym ważnym wydarzeniu.

Po oficjalnym wstępie, Bur-
mistrza naszego miasta uhono-
rowano medalem za coroczną 
pomoc w organizacji marszu na 
terenie Gminy Bodzentyn.

W dalszej części, głos zabie-
rali zaproszeni goście. Ponadto, 
podczas uroczystości wręczono 
odznaczenia członkom Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” za kil-
kukrotne uczestnictwo w Marszu 
Szlakiem Powstańców Stycz-
niowych, a nowi członkowie 
wstępujący w szeregi Związku, 
uroczyście złożyli przyrzeczenie 
strzeleckie.

Pod koniec uroczystości do-
wódca „Żuawów Śmierci” odczy-
tał Apel Poległych, który został 
zakończony salwą honorową.

Zwieńczeniem wydarzeń było 
złożenie kwiatów przy tablicy 
upamiętniającej Wybuch Po-
wstania Styczniowego na Gór-
nym Rynku oraz w innych miej-
scach na terenie Bodzentyna.

Chwała bohaterom!
Dzięki którym dziś jesteśmy 
Polakami!
Cześć ich pamięci!

/EŚ/Zd
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Tradycyjnie 6 stycznia 
w sieradowickiej świe-
tlicy wiejskiej odbył 
się  „Wieczór śpiewania 
kolęd”. Organizatorzy: 
Rada Sołecka na czele 
z sołtys Marzanną Borek 
zaprosili mieszkańców 
wsi na wspólne kolędo-
wanie.
Mimo silnego mrozu sala była 

wypełniona po brzegi. Oprócz 
Sieradowiczan, na ten wyjątkowy 
wieczór, przybyli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bodzentyn Dariusz 
Skiba, Członek Rady Powiatu 
Kieleckiego Józef Szczepań-
czyk, Dyrektor Miejsko-Gminne-

go Centrum Kultury i Turystyki 
w Bodzentynie Marcin Sikorski 
oraz Radna Rady Miejskiej w Bo-
dzentynie Anna Wójcik.  Oprócz 
wspólnego śpiewania kolęd, 
uczestnicy spotkania mogli obej-
rzeć widowisko artystyczne pt. 
„Zmówiny Świętokrzyskie” w wy-
konaniu zespołu folklorystycz-
nego „Świętokrzyskie Jodły”. 
Przygotowany obrzęd, pod kie-
rownictwem Lucyny Lipczyńskiej, 
spotkał się z dużym uznaniem 
widowni, a członkowie zespołu 
otrzymali gromkie brawa. Po du-
żej dawce strawy duchowej nie 
mogło zabraknąć słodkiego po-
częstunku dla wszystkich zebra-
nych. Na zakończenie spotkania 

przedstawiciele władz złożyli ży-
czenia noworoczne. Spotkanie 
przebiegło w miłej i rodzinnej 
atmosferze, a organizatorzy peł-

ni pozytywnej energii planują już 
kolejne wydarzenia kulturalne dla 
mieszkańców Sieradowic.

/Marzanna Borek/

Wspólne śpiewanie kolęd w Sieradowicach
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W Szkole Podstawowej 
w  Św. Katarzynie został 
rozstrzygnięty Gminny 
Konkurs Plastyczny 
pod hasłem „Ilustracja 
do legendy świętokrzy-
skiej”.

Był on przygotowany i prze-
prowadzony przez Panie Jadwi-
gę Mazur i Ewę Hajduk. Celem 
konkursu było zapoznanie dzie-
ci z legendami świętokrzyskimi, 
pobudzenie inwencji twórczej, 
rozwijanie wrażliwości estetycz-
nej. Autorzy prac to uczniowie 
klas 4-6, szkół podstawowych 
z miejscowości: Leśna, Wola 
Szczygiełkowa, Śniadka, Bo-
dzentyn i Św. Katarzyna. Ilu-
stracje nawiązywały do znanych 
legend świętokrzyskich. Wybór 

najlepszych prac był ogromnie 
trudny, ponieważ wszystkie były 
wykonane bardzo pomysłowo 
i starannie.

 Po długich obradach komisja 
wyłoniła trójkę laureatów i przy-
znała cztery wyróżnienia:

I miejsce - Gabriela Milanow-
ska SP Leśna

II miejsce – Zofia Grzejszczyk 
SP Śniadka

III miejsce – Gabriela Skrze-
czyna SP Św. Katarzyna

Wyróżnienia:
Aleksandra Kupis – SP Wola 

Szczygiełkowa
Magdalena Biskup – SP Bo-

dzentyn
Paulina Koniarska – SP Wola 

Szczygiełkowa
Julia Pożoga – SP Śniadka
Laureatki otrzymały dyplomy  

i nagrody książkowe. 
Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom i zapraszamy do 

udziału w kolejnych edycjach 
konkursu!

/Ewa Hajduk/

Wywalczyli podium na turnieju Karate
W dniu 10.12.2016 roku 
w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach od-
był się VI Mikołajkowy 
Turniej Karate Święto-
krzyskiego Klubu Karate 
Kyokusin.

Turniej ten cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
młodzieży z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Za mło-
dzieżą na turniej przybyli też 
przedstawiciele władz woje-
wództwa, powiatu i gmin nasze-
go regionu. Gminę Bodzentyn 
reprezentował Burmistrz Da-
riusz Skiba, a w turnieju gminę 
reprezentowała z ogromnym 
powodzeniem sekcja ze Śniad-
ki w składzie: Julia Kucharczyk, 

Maciej Kucharczyk, Dawid 
Mróz, Rafał Mróz, Artur Wój-
cik, Jakub Kuropatwa, Mikołaj 
Piesak i Konrad Babiarz. Opie-
kunem sekcji karate jest senpai 
Marcin Łasisz. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu naszego na-
uczyciela walk karate, Marcina, 
sekcja ze Śniadki zdobywa na 
turniejach zawsze wysokie noty, 
czego dowodem jest zdobywa-
ne podium.

Ciężka praca na treningach 
daje naszej młodzieży ogromną 
satysfakcję, uczy ich dyscypli-
ny, samozaparcia i wytrwałości 
w dążeniu do celu oraz pokony-
wania różnych barier nie tylko 
w zawodach sportowych, uczy 
ich też pokory i skromności jak 
również współpracy między 

sobą. Dowodem tego jest za-
jęcie II miejsca wśród bardzo 
dużej konkurencji, bo samych 
uczestników było 350 z 15 sek-
cji. A wśród nich z małej miej-
scowości, ale wielkiej duchem 
"MY" czyli sekcja Śniadka.

Przy okazji nadmieniamy, że 
to nie jedyne miejsce na podium 
zajęte przez naszą młodzież. 
Jak wcześniej wspomniałyśmy 
młodzież ze Śniadki zdobyła: III 
miejsce w turnieju w Sukowie, 
II miejsce w V Mikołajkowym 
Turnieju w WDK w Kielcach, II 
miejsce w turnieju z okazji Dnia 
Dziecka w Daleszycach a w tur-
nieju ogólnopolskim o Puchar 
Burmistrza Sandomierza w wal-
kach w kategorii wagowej powy-
żej 50 kg Dawid Mróz zajął III 

miejsce.
Nasza sekcja karate przed-

stawiła też kilka pokazów które 
były przyjęte z ogromnym aplau-
zem przez publiczność – mię-
dzy innymi podczas zawodów 
Automobil Klubu na Miedzianej 
Górze. Warto podkreślić że naj-
większym uznaniem publiczno-
ści cieszą się pokazy walk reży-
serowanych.

Pomimo tak licznych sukce-
sów nasza młodzież nie obnosi 
się dumą, ale jak nakazują za-
sady karate zachowuje skrom-
ność.

Dziękujemy za godne repre-
zentowanie naszej miejscowo-
ści i życzymy dalszych sukce-
sów.

/Aneta Mróz, Anna Wójcik/

Gminny Konkurs Plastyczny
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Po raz kolejny we Wzdo-
le Rządowym odbył się 
„wieczór kolędowy”, 
mający na celu zapre-
zentowanie talentów 
z Parafii Wzdół. 

Dzięki staraniom pana Szcze-
pana Królikowskiego, przy 
wsparciu Dyrekcji Zespołu Szkół 
we Wzdole, w przedostatnią 
niedzielę stycznia, licznie zgro-
madzona publiczność podzi-
wiać mogła występy zespołów. 
Całość imprezy zainaugurowali 
uczniowie wzdolskiej szkoły, 
prezentując tradycyjne jasełka. 
Śpiew kolęd i pastorałek roz-
począł Zespół Michniowianie 
z solistką panią Pauliną Stę-
pień, wykonując nieznane pu-
bliczności, dawne utwory. Prym, 
w ilości wejść na scenę, wiódł 
Dziecięcy Zespół Folklorystycz-
ny „Miniaturka”. To grupa dzia-
łająca od 2014 r. i od początku 
prowadzona przez pana Szcze-
pana Królikowskiego. Zespół, 
który rok temu uzyskał wyróż-
nienie podczas Wojewódzkiego 
Przeglądu Grup Kolędniczych, 
owego wieczoru zaśpiewał ko-
lędę i pastorałki. Podczas ko-
lejnego wejścia, starsza grupa 

zatańczyła krakowiaka, a młod-
sza ukazała swój talent aktorski, 
inscenizując bajki: „Jaś i Mał-
gosia”, „Królewna Śnieżka i 7 
Krasnoludków”, „Alicja w krainie 
czarów” oraz „Kraina Lodu”.

Chór Kameralny Quodlibet 
zaśpiewał utwory, dzięki którym 
wygrał IV Przegląd Kolęd i Pa-
storałek Łączna 2017 i otrzymał 

puchar Starosty Skarżyskiego. 
Klamrą zamykającą wydarze-
nie były „Jasełka na wesoło” 
w wykonaniu Wzdolskich Koło-
wrotków. Gromkim brawom dla 
blisko sześćdziesięcioosobowej 
grupy wykonawców nie było 
końca.

Ten koncert nie mógłby się 
odbyć, gdyby nie ludzie dobre-

go serca, którzy bezpośrednio 
lub pośrednio pomogli w przy-
gotowaniach. Podziękowania 
należą się rodzicom występu-
jących dzieci, jak również Dy-
rekcji Szkoły, a przede wszyst-
kim publiczności, która swoją 
obecnością dodawała otuchy 
artystom.

/SK/

Sześćdziesięciu artystów na scenie

Po raz kolejny w okresie 
Świąt Bożego Naro-
dzenia mieliśmy przy-
jemność uczestniczyć 
w spotkaniu noworocz-
nym, które odbyło się 
7 stycznia w świetlicy 
wiejskiej we Wzdole.
Organizatorzy spotkania - 

Stowarzyszenie „Wzdolskie 
Kołowrotki” bardzo ciepło i ser-
decznie powitali zaproszonych 
gości, a w szczególności osoby 
starsze i samotne, które przyjęły 
zaproszenie i przybyły na spo-
tkanie mimo siarczystego mrozu. 
W imieniu gospodarzy tradycyjne 
życzenia noworoczne złożyli: Mar-
ta Stojecka i Krzysztof Ledwójcik. 
W imieniu władz gminnych życze-
nia wszelkiej pomyślności składał 
burmistrz Miasta i Gminy Bo-
dzentyn Dariusz Skiba, natomiast 
władze powiatowe reprezentował 
Józef Szczepańczyk życząc go-

spodarzom sukcesów na dalsze 
lata działalnosci artystycznej.

Na dalszą część spotkania 
„Wzdolskie Kołowrotki” przy-
gotowały piękny program arty-
styczny pt. „Jasełka na wesoło”. 
Został on nagrodzony gromkimi 
brawami. Wspólne śpiewanie ko-
lęd i pastorałek zbliżyło wszyst-
kich zebranych i zmobilizowało 
do zaprezentowania swoich ta-
lentów wokalnych. 

Świąteczny nastrój nie opusz-
czał przybyłych mieszkańców 
Wzdołu i okolic, a czas płynął 
w miłej i rodzinnej atmosferze. 

Na zakończenie zaproszeni 
goście podziękowali wszyst-
kim członkom stowarzysze-
nia „Wzdolskie Kołowrotki” za 
wspaniale przygotowane spo-
tkanie, serdeczne przyjęcie oraz 
przepyszne potrawy i ciasta 
zrobione z sercem i ogromnym 
kunsztem kulinarnym.

/DS/

Spotkanie noworoczne we Wzdole
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Nasza szkoła - Zespół 
Szkół im. Oddziału Armii 
Krajowej ,,Wybranieccy”  
we Wzdole, od lat propa-
guje MODĘ NA ZDROWIE.

Działające na terenie szko-
ły organizacje uczniowskie: 
SK PCK, Szkolny Klub „Wie-
wiórka”, Samorząd Uczniow-
ski, SK „Caritas”, SK LOP 
i biblioteka szkolna zawsze 
bardzo aktywnie uczestniczą 
w akcjach prozdrowotnych. 
Wśród nich można wyróżnić: 
realizowany przez szereg lat 
program edukacyjny „Trzymaj 
formę – żyj zdrowo”, program 
edukacyjny marki WINIARY -  
„Żyj smacznie i zdrowo”, projekt 
„Pięć porcji warzyw, owoców 
lub sok”, europejskie progra-
my „Owoce w szkole”, „Mleko 
w szkole” i wiele innych. 

W latach 2014-2016, obok 
kolejnych edycji wyżej wymie-
nionych przedsięwzięć, w naszej 
szkole realizowany był szwajcar-
ski program dla krajów Unii Eu-
ropejskiej KIK 34 „Zapobieganie 
nadwadze i otyłości oraz choro-
bom przewlekłym poprzez edu-
kację społeczeństwa w zakresie 
żywienia i aktywności fizycznej”. 
Na terenie Polski projekt pod 
nazwą „Szkoła, przedszkole 

przyjazne żywieniu i aktywności 
fizycznej” prowadził Instytut Żyw-
ności i Żywienia w Warszawie. 
Instytucją współfinansującą było 
Ministerstwo Zdrowia, zaś part-
nerami akcji: Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie, 
Polskie Towarzystwo Dietetyki 
oraz Centrum Zdrowia Dziecka. 
Honorowy patronat objął Minister 
Edukacji Narodowej. Głównym 
celem projektu było wdrażanie 
zasad prawidłowego żywienia 
i aktywności fizycznej u dzieci 
i młodzieży poprzez kształto-
wanie prozdrowotnych postaw,  
a w konsekwencji, zapobieganie 
rozwojowi nadwagi i otyłości, po-
czynając już od najmłodszych lat.

Nasze szkoły - zarówno szko-
ła podstawowa, jak i gimnazjum 
- za sprawne prowadzenie i roz-
wijanie działań promujących pra-
widłowe żywienie i aktywność 
fizyczną oraz dokładną realiza-
cję wszystkich wyznaczonych 
przez program zadań otrzyma-
ły, zarówno w pierwszym, jak 
i drugim roku trwania projektu, 
Certyfikaty „Szkoła Przyjazna 
Żywieniu i Aktywności Fizycz-
nej”. Dyplomy i podziękowania 
dla Dyrekcji szkoły oraz liderów 
programu pani L. Barwickiej 
i pani E. Linek zostały wręczone 
na uroczystym podsumowaniu 

projektu w dniu 08.12.2016 r. 
w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Kielcach.

Gospodarze spotkania - Wo-
jewódzki Koordynator Projektu, 
specjalista wychowania fizycz-
nego ŚCDN w Kielcach pani 
Jolanta Sabat oraz Wizytator 
KO w Kielcach pan Wiesław 
Stanisławiak - złożyli specjalne 
podziękowanie dla Dyrektora 
Zespołu Szkół we Wzdole Rzą-
dowym pana Janusza Wojkow-

skiego za wsparcie i osobiste 
zaangażowanie w realizację 
tak ważnych dla zdrowia dzie-
ci i młodzieży przedsięwzięć. 
I chociaż uczestnictwo szkoły 
w projekcie „Szkoła Przyjazna 
Żywieniu i Aktywności Fizycz-
nej” dobiegło końca, to nie 
oznacza, że w Zespole Szkół 
we Wzdole zaniechano działań 
prozdrowotnych, gdyż MODA 
NA ZDROWIE TRWA :)

/Liderzy projektu/

Szkoła przyjazna zdrowemu żywieniu 
i aktywności fizycznej

Zimowa kąpiel Morsów w Zalewie Wilkowskim
W Święto Trzech Króli, 
nad zalewem w Wilko-
wie hartowali swoje cia-
ła odważni uczestnicy 
„Pierwszej Noworocznej 
Kąpieli”.

Patrząc na zimową aurę za 
oknem, większość z nas decy-
duje się zostać  w  domowym 
zaciszu i popijać gorącą herbat-
kę. Na samą myśl o lodowatej 
kąpieli w przeręblu, odczuwamy 
gęsią skórkę. Są jednak tacy, 
którzy z utęsknieniem wyczeku-
ją mrozu i śniegu, a zimowa ką-
piel na powietrzu nie stanowi dla 
nich żadnego problemu. Nad 
zalewem w Wilkowie, 6 stycz-
nia 2017 roku, Klub Nurt Most-
ki – Sekcja „Morsjanie” z gminy 

Suchedniów wraz ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Świętej 
Katarzyny i Doliny Wilkowskiej 
„Łysica-Sabat” zorganizowali 
„Pierwszą Noworoczną Kąpiel”. 
Srogi mróz nie odstraszył zde-
terminowanych śmiałków. Naj-
pierw rozgrzewka, a potem hyc 
do wody!

„Noworoczną Kąpiel” od-
byli nie tylko „Morsjanie”, ale 
również niektórzy mieszkańcy 
naszej gminy, na czele  z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Bo-
dzentyn, panem Dariuszem 
Skibą. Kąpiel w zimnej wodzie 
(morsowanie) ciągle zaliczane 
jest do ekstremalnych sportów 
i wymaga odwagi oraz dobrego 
zdrowia.

Odważnym gratulujemy i za-

chęcamy do dalszego hartowa-
nia ciała i ducha. Mamy nadzie-
ję, że znajdą się naśladowcy 
i za rok przybędzie śmiałków 

zimowej kąpieli. Trzymamy kciu-
ki za powtarzalność tej imprezy 
w naszej gminie.

/EŚ/
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jej twórczości Pani się spotkała?
WG: Spotykam się z ciepłym 

odbiorem mojej poezji, która 
bardzo często doceniana jest 
gromkimi brawami, szczególnie 
właśnie podczas wieczorków 
poetyckich, czy ważnych wy-
darzeń, kiedy mam możliwość 
podzielenia się wierszami z na-
szą społecznością. Początkowo 
miałam opory przed prezen-
towaniem twórczości szersze-
mu gronu odbiorców, jednak 
to właśnie sposób w jaki ludzie 
doceniają moje wiersze dodaje 
mi motywacji do dalszego pisa-
nia, nie tylko do swojej własnej 
szuflady, ale właśnie do dziele-
nia się moimi przemyśleniami z  
czytelnikiem. Ogromnym wspar-
ciem są dla mnie moje dzieci, 
które dopingują mnie w moich 
poetyckich zmaganiach. Muszę 
się również pochwalić wnukami, 
które zaraziłam miłością do po-
ezji, i które także rozpoczynają 
swoją poetycką przygodę.

GzB: Czy planuje Pani wydać 
kolejny tomik wierszy?

WG: W chwili obecnej zbie-
ram materiał do kolejnego zbio-
ru poezji, szukam inspiracji. 
Mam nadzieję, że będę miała 
możliwość podzielić się z Pań-
stwem moją twórczością w ko-
lejnym tomiku.

GzB: Dziękuję za rozmowę, 
życzę natchnienia, wielu tema-
tów i owocnej pracy.

WYDAWCA: Miasto i Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
ADRES REDAKCJI: „Głos z Bodzentyna”, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 48(41) 31-15-010.
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Zdjęcia, artykuły oraz propozycje tematów można przesyłać na adres e-mail: ewa.sleczek@bodzentyn.pl
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Wywiad z poetką ze Śniadki
Pani Wanda Grzejszczyk 
od urodzenia jest zwią-
zana z Górami Święto-
krzyskimi. Jest rodowitą 
Wolanką, ale obecnie 
mieszka w Śniadce. Całe 
dorosłe życie poświęciła 
pracy w gospodarstwie 
rolnym i wychowaniu 
sześciorga dzieci.
Codzienny trud, jakiego do-

świadczała pełniąc role żony, 
matki i gospodyni oraz piękno 
ziemi świętokrzyskiej inspirowa-
ły ją do tworzenia poezji, która 
została wydana w tomiku pt. 
„Wiersze ze skarbonki duszy”. 
Tematyka wierszy Pani Grzejsz-
czyk jest bardzo bogata. Wśród 
utworów są poematy religijne, 
okolicznościowe, opiewające 
urodę rodzimej przyrody, doty-
czące refleksji nad sensem ży-
cia i przemijającym czasem oraz  
podejmujące rozległą problema-
tykę kobiecą.

Głos z Bodzentyna: Mieli-
śmy przyjemność zapoznać się 
z tomikiem Pani wierszy zatytu-
łowanym „Wiersze ze skarbonki 
duszy”. Proszę przybliżyć na-
szym Czytelnikom co znajduje 
się w tej metaforycznej skar-
bonce. Jakiej tematyki dotykają 
Pani utwory literackie?

Wanda Grzejszczyk: Jestem 
osobą bardzo wrażliwą i pragnę 
dzielić się z ludźmi sposobem 
w jaki postrzegam otaczają-
cą mnie rzeczywistość. Piszę 
o tym co jest mi w danej chwili 
najbardziej bliskie i co zaobser-
wowałam w swoim otoczeniu. 
Swoje obserwacje przelewam 
na papier poprzez pryzmat mo-
jej duszy. Bardzo często piszę 
wiersze okolicznościowe, aby 
upamiętnić ważne wydarzenia 
naszej lokalnej społeczności. 
Zależy mi na tym, aby moje 
utwory były jak najbardziej aktu-
alne. Jestem osobą bardzo po-
godną, dlatego piszę o radości 
jaką można czerpać z codzien-
nego życia a szczególnie bliska 
mi jest tematyka religijna.

GzB: Tak jak Pani powiedzia-

ła tematyka Pani twórczości jest 
bardzo różnorodna. Skąd czer-
pie Pani inspiracje do swoich 
wierszy?

WG: Inspiracje do swo-
ich utworów czerpię głównie 
z wydarzeń i obserwacji dnia 
codziennego. Jeżeli jakieś zja-
wisko szczególnie mnie zainte-
resuje, staram się nad nim za-
stanowić, zgłębić temat, który 
mnie ujął. Aby napisać utwór 
literacki potrzebuję wyciszenia, 
chwili zadumy i czasu na reflek-
sję.

GzB: Do kogo adresuje Pani 
swoje wiersze? Czy są to jedy-
nie mieszkańcy naszego regio-
nu, czy Pani poezja kierowana 
jest do szerszego odbiorcy?

WG: Moją poezję adresuję 
nie tylko do mieszkańców zie-
mi świętokrzyskiej, pragnę, aby 
grono moich czytelników było 
jak najszersze. Nie wybieram 
grupy docelowej swojej poezji, 
chciałabym aby moje utwory 
przynosiły radość wszystkim, 
a także skłaniały do zastanowie-
nia się, pochylenia nad otacza-
jącą nas rzeczywistością.

GzB: Zatrzymajmy się na 
chwilę przy wierszach okolicz-
nościowych. Czy często Pani 
pisze tego typu utwory? Które 
wydarzenia inspirują Panią do 
pisania wierszy?

WG: Są to przede wszystkim 
wydarzenia, które odbywają się 
w mojej społeczności. W tym 
roku miałam możliwość zapre-
zentowania swojego wiersza 
o dożynkach, który był publiko-
wany na łamach „Głosu z Bo-
dzentyna”. Ostatnio poproszono 
mnie o napisanie utworu z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia. 
Nie skupiam się jednak jedynie 
na wydarzeniach, które rozgry-
wają się obok mnie, chociaż 
właśnie to czego doświadczam 
na co dzień jest dla mnie szcze-
gólnie bliskie i ma najszerszy 
wydźwięk w mojej twórczości. 

GzB: Z Pani utworami można 
było zapoznać się podczas wie-
czorków poetyckich. Proszę po-
wiedzieć z jakim odbiorem swo-

Wspomnienie o ks. Pawliku
W dniu 5 stycznia 
2017 r. odbył się po-
grzeb księdza Krzyszto-
fa Pawlika, proboszcza 
Parafii Bożej Anielskiej 
w Polichnie. W Bodzen-
tynie ksiądz nauczał 
religii w Liceum Ogólno-
kształcącym.
Były Proboszcz Parafii Bo-

dzentyn, obecnie emerytowany 

kapłan przebywający w Domu 
Księży Emerytów w Kielcach, 
pozytywnie wspominał swojego 
wikarego, z którym współpraco-
wał przez dwa lata. 

Ks. Krzysztof był skromnym 
kapłanem, dobrym i wrażliwym 
na życie i cierpienie innych lu-
dzi.  Uczciwym i sumiennym 
w wykonywaniu swoich obo-
wiązków.

/Marian Romuald Rembelski/
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Spotkania Burmistrza 
z mieszkańcami gminy

Terminarz spotkań Bur-
mistrza Miasta i Gminy 
Bodzentyn Dariusza 
Skiby z mieszkańcami

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn w tym roku również 

zaplanował spotkania z miesz-
kańcami gminy. Poniżej prezen-
tujemy Państwu ustalony z soł-
tysami harmonogram spotkań. 
Jeśli terminy ulegną zmianie, 
sołtysi będą Państwa informo-
wać.

L.p. Sołectwo Data Godzina Miejsce

1 PSARY (KĄTY, STARA 
WIEŚ, PODŁAZY) 17.02 (Pt.) 18.00 Szkoła

2 ŚW. KATARZYNA 18.02 (Sob.) 16.00 Szkoła

3 WILKÓW 18.02 (Sob.) 18.00 Świetlica

4 SIERADOWICE 24.02 (Pt.) 17.00 Szkoła

5 ŚNIADKA 24.02 (Pt.) 19.00 Szkoła

6 HUCISKO 27.02 (Pon.) 16.00 Mieszkanie sołtysa

7 WIĄCKA 28.02 (Wt.) 16.00. Dom Wiejski

8 WZDÓŁ RZĄDOWY 28.02 (Wt.) 18.00 Klub Rolnika

9 WOLA SZCZYGIEŁ-
KOWA 02.03 (Czw.) 16.00 Szkoła

10 WZDÓŁ KOLONIA 03.03 (Pt.) 16.00 Klub Rolnika

11 WZDÓŁ PARCELE 03.03 (Pt.) 18.00 Klub Rolnika

12 ORZECHÓWKA 08.03. (Śr.) 17.00 Mieszkanie sołtysa

13 PODMIELOWIEC 08.03 (Śr.) 19.00 Mieszkanie sołtysa

14 ŚCIEGNIA 10.03 (Pt.) 16.00 Mieszkanie sołtysa

15 KAMIENIEC 10.03 (Pt.) 18.00 Mieszkanie sołtysa

16 BODZENTYN 12.03 (Niedz.) 16.00 MGCKiT

17 SIEKIERNO 15.03 (Śr.) 17.00 Świetlica

18 LEŚNA 15.03. (Śr.) 19.00 Szkoła

19 DĄBROWA GÓRNA 18.03 (Sob.) 16.00 Mieszkanie sołtysa

20 DĄBROWA DOLNA 18.03 (Sob.) 18.00 Mieszkanie sołtysa

21 CELINY 26.03 (Niedz.) 14.00 Mieszkanie sołtysa

22 PODGÓRZE 26.03 (Niedz.) 16.00 Mieszkanie sołtysa

Kolejne sukcesy Chóru ze Wzdołu
Minął dopiero pierwszy 
miesiąc nowego roku, 
a Chór Kameralny 
Quodlibet pod kierun-
kiem pana Szczepana 
Królikowskiego, zapre-
zentował się już trzy-
krotnie.
Najpierw podczas IV Prze-

glądu Kolęd i Pastorałek Łącz-
na 2017 -  zdobył najważniej-
szą nagrodę - Puchar Starosty 
Skarżyskiego; tydzień później, 
podczas eliminacji do XXIV 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
odbywających się w Skarżysku- 
Kamiennej, Chór uzyskał nomi-

nację do finałowej gali konkursu 
odbywającej się 29 stycznia b.r. 
we Włoszczowie, zaś 23 stycz-
nia Quodlibet zaśpiewał pod-
czas Wieczoru Kolędowego we 
Wzdole. 

„Jest środek zimy, ale dla 
nas to gorący okres, z powodu 
ilości występów. Lubimy być na 
scenie, śpiew jest naszą pasją 
a zdobywane nagrody są mi-
łym zwieńczeniem trudu przy-
gotowań do konkursów”- mówi 
Gosia Wojtyna, która pomimo 
zmiany miejsca zamieszkania, 
nie opuściła chóru i dociera na 
cotygodniowe próby do Wzdołu 
aż z Bilczy.

Zapraszamy do współpracy 
z nami, już niedługo odbędzie 
się nabór do  początkującej gru-

py chóru. Więcej informacji na 
naszym fb Chór Quodlibet.

/SK/
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