BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BODZENTYN

ROK X (2018) NR 1 (66)

NR INDEKSU ISSN 1507-4617 • WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Okrągły jubileusz
w gminie Bodzentyn

W numerze
Rok wielkich zmian
Władze gminy Bodzentyn
zaplanowały realizację wielu
ważnych przedsięwzięć, zarówno dla mieszkańców jak i dla
odwiedzających naszą gminę
turystów.
Zobacz co przewiduje uchwalony budżet.
 Czytaj, str. 2

Zdjęcie: Archiwum gminy

Podaruj 1% podatku

Ma sto lat i wciąż mnóstwo
życiowej energii. Przez
całe swoje życie był jedynie dwa razy w szpitalu.
16 stycznia swoje urodziny
obchodził Pan Władysław
Kisiel z Leśnej Kamiennej
Góry. Podczas rozmowy
z dziećmi Pana Władysława poznaliśmy receptę
na długowieczność.
Z gratulacjami u Jubilata zjawił
się Gospodarz Miasta i Gminy
Bodzentyn Dariusz Skiba wraz
z Wojewodą Świętokrzyskim
Agatą Wojtyszek, Starostą Kieleckim Michałem Godowskim,
Przedstawicielem Zarządu Powiatu Józefem Szczepańczykiem, Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Bodzentynie Wojciechem Kózką, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Bodzentynie
Katarzyną Sikorą, Sołtysem sołectwa Leśna Beatą Babiarz oraz
Wicedyrektorem kieleckiego oddziału ZUS ds. świadczeń Grzegorzem Sochą.
Dla Pana Władysława najważniejsza w życiu zawsze

była rodzina i zgoda. Pomagał,
wychowywał wnuki, a także
wspierał na co dzień swoich najbliższych. Podczas rozmowy,
rodzina stulatka zdradziła jego
receptę na długowieczność:
„Najważniejsze jest zdrowe
jedzenie, jak najmniej stresu.
Aby zachować dobrą kondycję,
ważna jest także praca fizyczna.
Tata wiele lat pracował jako pracownik fizyczny, bardzo często
wyjeżdżał także w delegacje.
Aby dojechać do pracy, musiał
wstawać o trzeciej nad ranem
i iść kilkanaście kilometrów
na pociąg” – mówią dzieci Pana
Władysława.
Jubilat otrzymał życzenia
od Prezesa Rady Ministrów
Mateusza
Morawieckiego,
które w jego imieniu odczytała Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek. Życzenia
złożył również Burmistrz Dariusz Skiba, który życzył Seniorowi dużo zdrowia, siły,
wytrwałości oraz spełnienia
wszelkich marzeń. Gospodarz
MiG Bodzentyn dodał również,
że tak okrągły jubileusz jest

dla wszystkich mieszkańców
powodem do dumy: „Wszyscy
bardzo się cieszymy, że w naszej gminie mamy stulatka.
To wspaniałe móc dożyć takiego wieku w bardzo dobrej kondycji, z uśmiechem na ustach.
Serdecznie Panu gratulujemy
i życzymy kolejnych stu lat
szczęśliwego życia”.
Najserdeczniejsze życzenia
składali także inni obecni goście.
Jak tłumaczą dzieci Pana
Władysława: „Tata był jedynie dwa razy w swoim życiu
w szpitalu, gdy zachorował
na obustronne zapalenie płuc.
Ze względu na to, że wcześniej
nigdy nie brał żadnych antybiotyków, po wzięciu leków zapalenie ustąpiło już na drugi dzień.
Nawet lekarz był zdziwiony.
Obecnie bierze jedynie tabletkę
na rozrzedzenie krwi i na ciśnienie”.
Pan Władysław ma troje dzieci, a także doczekał się jedenaścioro wnucząt oraz trzynaścioro prawnucząt.
Artur Olszewski

Zobacz kto w naszej Gminie
potrzebuje Twojej pomocy!
 Czytaj, str. 8

Trzej Królowie
w Bodzentynie

Z inicjatywy mieszkanki Gminy Bodzentyn trzej królowie odwiedzili Bodzentyn.
 Czytaj, str. 10

Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych
w Gminie Bodzentyn.
Zobacz kiedy w Twojej miejscowości będą wywożone odpady.
 Czytaj, str. 14-15
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Budżet gminy Bodzentyn na rok 2018 uchwalony!
– to będzie rok WIELKICH ZMIAN!
2018 rok z pewnością
zapisze się w szczególny
sposób na kartach historii
samorządu. Władze gminy
Bodzentyn zaplanowały
realizację wielu ważnych
przedsięwzięć, zarówno
dla mieszkańców jak i dla
odwiedzających naszą
gminę turystów. Budżet
na 2018 r. został więc
dopracowany i optymalnie podzielony pomiędzy
wielkie inwestycje, które
już niebawem się rozpoczną.

Największymi inwestycjami
są te związane z termomodernizacją siedmiu budynków, gruntowną modernizacją
dwóch oczyszczalni ścieków,
przygotowaniem dokumentacji projektowej i rozpoczęciem
budowy kanalizacji o łącznej
długości ponad 55 km oraz rewitalizacją Bodzentyna. Wiele
projektów dotyczy także modernizacji zniszczonych dróg.
Rozpoczęta zostanie budowa
ścieżki rowerowej przez teren
ŚPN: Krajno – Święta Katarzyna – Podgórze.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28
grudnia w budynku szkoły
podstawowej w Świętej Katarzynie, Burmistrz Dariusz
Skiba stwierdził, że gmina
Bodzentyn jest najprawdopodobniej jedyną w województwie świętokrzyskim, która
w jednym roku będzie realizowała tak wiele inwestycji.
Dużą pomocą okazały się być
fundusze unijne, o które gmina Bodzentyn nieustannie się
stara. Dochody gminy w 2018
r. wyniosą 56.473.914,28 zł,

natomiast wydatki oszacowano na kwotę 62.473.914,28
zł. Różnica między dochodami i wydatkami uwarunkowana jest dużą liczbą inwestycji
gminnych w bieżącym roku,
na które zostały zaciągnięte
zobowiązania.
Na zadania z zakresu oświaty, gmina wyda w tym roku ze
swojego budżetu ponad 6 mln
zł, subwencja państwa na ten
cel wyniesie 9.850.706,00 zł,
natomiast na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego gmina przeznaczy 2.070.386,00 zł.

Wydatki
Kategoria

Wydatki
16.486.423,48 zł

Oświata

m. in. dowozy, wynagrodzenia dla nauczycieli, przedszkola:
- w tym subwencja

16.486.423,48 zł
9.850.706,00 zł

15.484.341,00 zł
Pomoc społeczna
+ Rodzina

13.749.938,00 zł
9.009.056,00 zł

świadczenia rodzinne w tym:
- świadczenia 500+
przeciwdziałanie przemocy, zasiłki, dożywianie, dodatki mieszkaniowe;
- w tym Domy Pomocy Społecznej

1.734.403,00 zł
420 000,00 zł

6.082.408,12 zł
wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pracownikami interwencyjnymi w tym.
- umowy o pracę (z trzynastą pensją).
- umowy zlecenie
- pozostała kwota to wszelkie składki dotyczące ubezpieczeń społecznych

380 550,00 zł

Centrum Obsługi Oświaty
Administracja

3.005.825,00 zł
2.387.000,00 zł
150 000,00 zł
468 825,00 zł
150 460,00 zł

promocja Gminy
termomodernizacja urzędu gminy oraz PUK i PUP przy ul. Kieleckiej

1.452.897,12 zł
125 025,00 zł

obsługa Rady Miejskiej

156 030,00

pozostała działalność
zakup materiałów, artykułów, świadczenia socjalne, szkolenia, delegacje

713 700,00 zł
97 921,00 zł

zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2018 r.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, pozostała działalność

2 398,00 zł
97 909,00 zł

12.296.340,53 zł
6.238.676,74 zł

oczyszczalnia ścieków w Św. Katarzynie
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

343 343,40 zł

aglomeracja Bodzentyn
modernizacja oświetlenia ulicznego

1.960.000,00 zł

w budżecie znajdują się także: drobne sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oświetlenie uliczne,
opłaty za korzystanie ze środowiska, schroniska dla zwierząt, utrzymanie zieleni, odpady,
rewitalizacja miasta Bodzentyn, oczyszczanie miasta i wsi oraz pozostała działalność

3.754.320,39 zł

2.070.386,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

adaptacja części budynku OSP na potrzeby MGCKiT w Bodzentynie

883 270,76 zł
1.039.681,51 zł

MGCKiT, MGBP, ochrona zabytków, świetlice
realizacja funduszu sołeckiego (świetlice, siłownie zewnętrzne, place zabaw)

147 433,82 zł

1.613.207,32 zł
Ochrona zdrowia

lecznictwo ambulatoryjne, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
termomodernizacja ośrodków zdrowia w Bodzentynie, Św. Katarzynie i we Wzdole Rządowym
1.655.000,00 zł

Turystyka

ścieżka pieszo-rowerowa Św. Katarzyna-Podgórze
przygotowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Św. Katarzyna-Wilków
zakup usług pozostałych

1.500.000,00 zł
150 000,00 zł
5 000 zł

głos z Bodzentyna
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4.228.191,89 zł
przebudowy dróg: Śniadka – Parcele, Siekierno – Przedgrab, Orzechówka, Grabowa, Wzdół
Parcele, Kamieniec, Bodzentyn: ul. Podgórska oraz ul. Pasieka, Św. Katarzyna: ul. Spacerowa i
Świętokrzyska, Wilków – Krajno, Psary Grabowa ,
drogi powiatowe: Leśna Stara Wieś oraz Hucisko,
budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w msc.: Psary Stara Wieś oraz Siekierno –
Podmieście,
budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w Świętej Katarzynie,
asfaltowanie drogi gminnej w sołectwie Podgórze,
wykonanie łącznika drogi polnej Hucisko – Kapkazy w sołectwie Wiącka,
budowa drogi asfaltowej: ul. Łysogórska 172 – 186 w sołectwie Wilków,
budowa przepustu pod drogą gminną w Psarach Kątach i Grabowej,
wykonanie połączenia drogi gminnej w Kamionce z drogą powiatową,
wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej w Bodzentynie przy ul.
Suchedniowskiej,
projekty drogi J. Piłsudskiego w Bodzentynie,
sporządzenie dokumentacji projektowej mostu przy ul. Armii Krajowej,
Realizowane są także przedsięwzięcia wieloletnie
zakup usług pozostałych

Transport (drogi)

4.228.191,00 zł

Bezpieczeństwo i PPOŻ

OSP, WOPR, rezerwa celowa oraz zarządzanie kryzysowe

521 208,20 zł

Obsługa długu publicznego

obligacje, poręczenie PUK

657 412,62 zł

Kultura fizyczna

obiekty sportowe, zadania z zakresu kultury fizycznej + fundusz sołecki

299 010,03 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

funkcjonowanie świetlic, szkolenia dla nauczycieli

413 282,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

studium, wykupy gruntów

Plan zagospodarowania przestrzennego

wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

90 060,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo

zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

94 340,00 zł

323 860,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
gaz i wodę

Wydatki inwestycyjne w 2018
r. wyniosą 21.013.332,73 zł.
Dla porównania na ten sam

cel w 2008 r. przeznaczono
6.499.229,93
zł,
natomiast
w 2013 r. zaledwie 3.298.095,07

58 136,00 zł

zł. Zawarta poniżej tabela przedstawia wydatki inwestycyjne gminy na przestrzeni lat 2006 -2018.

To z pewnością będzie przełomowy rok, a na terenie MiG Bodzentyn zmieni się bardzo dużo.

Tabela inwestycji w latach 2006-2018

2018

21 013 332,73

Podczas głosowania za przyjęciem tegorocznego budżetu
i Wieloletniego Programu Finansowania dwunastu radnych
było za przyjęciem uchwały
i programu, natomiast dwóch
było przeciw: Dziękuję radnym,
którzy zaufali przygotowanemu
przez nas budżetowi na 2018

0,00

rok. Zaakceptowanie tego
planu jest także potwierdzeniem, że zależy im przede
wszystkim na dobru mieszkańców oraz na tym żeby gmina wciąż się rozwijała. Zrobię
wszystko, co w mojej mocy,
żeby nie zawieść ich zaufania
– mówi Burmistrz Bodzen-

tyna. Oczywiście, aby móc
zrealizować wszystkie planowane inwestycje gmina musiała zaciągnąć kredyt oraz
podpisać umowę z agentem
dotyczącą emisji obligacji komunalnych, było to wymuszone pozyskanymi przez gminę
środkami unijnymi. Raty spłat
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ROK

są zbilansowane w taki sposób, aby ostatnia rata została spłacona już w 2032 r. –
wszystko to zostało dokładnie
przeanalizowane. Poniższa
tabela szczegółowo prezentuje zadłużenie gminy oraz
proces spłat kredytów.
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Zadłużenie
Wyszczególnienie

ROK

kredyt

łącznie

2018

obligacje

800 000,00

800 000,00

2019

800 000,00

800 000,00

2020

800 000,00

800 000,00

2021

860 000,00

860 000,00

2022

980 000,00

980 000,00

2023

1 320 000,00

1 320 000,00

2024

1 440 000,00

1 440 000,00

2025

304 000,00

1 500 000,00

1 804 000,00

2026

330 000,00

1 500 000,00

1 830 000,00

2027

400 000,00

1 500 000,00

1 900 000,00

2028

350 000,00

1 650 000,00

2 000 000,00

2029

400 000,00

1 650 000,00

2 050 000,00

2030

1 600 000,00

1 600 000,00

2031

1 550 000,00

1 550 000,00

2032

1 550 000,00

Razem kredyt + obligacje

6 484 000,00

14 800 000,00

alternatywnych rozwiązań. Jest
to o tyle dziwne, że pomimo
braku jakichkolwiek pomysłów
rozwoju gminy wciąż próbują
podważać planowane inwestycje. Bez tych środków byłoby
to po prostu niemożliwe – czego
Panowie nie są w stanie zrozu-

mieć i zaakceptować. Niezrozumiałe jest więc dla mnie to,
że Panowie J. Kołomański i D.
Świetlik byli przeciwko przyjęciu tej uchwały, tym bardziej,
że w ich okręgach (Wilków,
Św. Katarzyna oraz Bodzentyn)
także planowane są inwestycje

Od dawna jednak dwóch radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie, walczy praktycznie ze
wszystkimi rozwiązaniami, które proponuje Burmistrz: - Radni (Dariusz Świetlik oraz Józef
Kołomański,) podczas obrad
sesji, nie przedstawili żadnych

1 550 000,00
21 284 000,00

związane z modernizacją i gruntowną przebudową dróg, gospodarką wodno-kanalizacyjną, czy
oświetleniem ulicznym. Inwestycje na tych terenach wyniosą
łącznie 26.716.959,00 zł – tłumaczy Dariusz Skiba, Burmistrz
MiG Bodzentyn.

Planowane inwestycje w Św. Katarzynie, Wilkowie oraz Bodzentynie
Obszar działalności radnych Dariusza Świetlika i Józefa Kołomańskiego
ŚWIĘTA KATARZYNA, WILKÓW
Budowa drogi gminnej Wilków – Krajno 900 000 zł

BODZENTYN
Przebudowa drogi gminnej ul. Pasieka w Bodzentynie 60 000 zł

Wykonanie dokumentacji proj. Ścieżki pieszo-rowerowej Św. Katarzyna – Wilków przy Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Piłsudskiego
drodze powiatowej 150 000 zł
w Bodzentynie 20 000 zł
Wykup działki od Sióstr Bernardynek w Św. Katarzynie ( IV rata) 50 000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej mostu ul. Armii Krajowej w Bodzentynie 20 000 zł

Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Św. Katarzynie 353 396 zł

Termomodernizacja trzech budynków w Bodzentynie: urząd gminy 911 000 zł,
ośrodek zdrowia 1 216 000 zł, siedziba PUK i PUP ul. Kielecka 390 143 zł

Budowa wodociągu ul. Łysogórska,Wilków 50 000 zł

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gimnazjum i szkole podstawowej w Bodzentynie
795 221 zł

Budowa drogi ul. Łysogórska – fundusz sołecki (Kresy) 36 595 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Suchedniowskiej
w Bodzentynie 10 000 zł

Budowa parkingu w Św. Katarzynie w pobliżu klasztoru 310 000 zł

Wykonanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni przy urzędzie gminy w Bodzentynie
40 000 zł

Założenie monitoringu przy szkole w Św. Katarzynie – fundusz sołecki 6 500 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bodzentynie (wkład własny do
projektu unijnego- modernizacja oczyszczalni ścieków) 1 135 327 zł

Zakup i montaż siłowni oraz placu zabaw w Św. Katarzynie – fundusz sołecki 20 423 zł Rewitalizacja miasta Bodzentyn 5 549 779 zł
Zakup nagrzewnicy dla klubu „Grot” w Św. Katarzynie – fundusz sołecki 7 000 zł

Rozbudowa części budynku OSP w Bodzentynie na potrzeby MGCKiT oraz orkiestry
i działalności strażaków 2 720 752 zł

Przebudowa drogi gminnej Wilków – Grabowa 900 000 zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Św. Katarzynie 6 681 784 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Św. Katarzyna – Podgórze 3 500 000 zł
Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego MiG Bodzentyn 90 000 zł
Program szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia 45 600 zł
Projekt unijny: „Klucz do lepszej edukacji” – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn 251 718 zł
Projekt unijny: „Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją” 302 186 zł
Projekt unijny: „Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych” na terenie MiG Bodzentyn 193 535 zł
WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE I WIELOLETNIM PROGRAMIE FINANSOWANIA 26.716.959,00 ZŁ
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- Powyższa tabela pokazuje, jak duża część budżetu
skierowana jest w obszary
gminy, gdzie swoją działalność samorządową prowadzą
Panowie radni D. Świetlik i J.
Kołomański. Z pełną świadomością zagłosowali przeciwko tym inwestycjom, zasłaniając się obawami przed
nadmiernym zadłużeniem. –
komentuje Burmistrz Dariusz
Skiba.

Zdaniem Burmistrza jest
to celowe działanie, które
przede wszystkim dotyczy jego
osoby: - Mogę tylko przypuszczać, że jest to przejaw buty,
arogancji i nienawiści wobec
mojej osoby. Głosowanie przeciwko tym inwestycjom według
mnie podważa wiarygodność
piastujących przez nich funkcji
samorządowych. Swoim postępowaniem działają na szkodę
mieszkańców Gminy. Paradok-

sem jest fakt, iż Panowie radni
najpierw wnioskują za inwestycjami, a potem w głosowaniu
są przeciwni swoim pomysłom.
Warto przypomnieć przysięgę jaką Panowie radni złożyli
po wyborach samorządowych
w 2014r., którą według mnie
od początku kadencji w sposób
wybiórczy traktują „poważnie”
cyt. „Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki
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radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”. Pracownicy urzędu cały
czas zajmują się i pracują nad
dokumentacją, która musi być
kompletna, aby wszelkie prace
związane z realizacją inwestycji
mogły ruszyć jak najszybciej.
Poniżej prezentujemy planowaną realizację zadań z funduszu sołeckiego na rok 2018.

Fundusz Sołecki 2018
L.p.

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota

1.

CELINY

Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 2851

17 858,56 zł

2.

DĄBROWA DOLNA

Zakup wiaty, ławostołu i elementów na plac zabaw

18 261,10 zł

3.

DĄBROWA GÓRNA

Doposażenie placu zabaw

8 000,00 zł

Budowa wiaty na placu zabaw

12 000,00 zł
1 920,64 zł

Utrzymanie zieleni na boisku i placu zabaw

21 920,64 zł
4.
5.

HUCISKO
KAMIENIEC

15 333,47 zł

Zakup urządzeń do realizacji placu zabaw

3 200,00 zł

Zakup wiaty przystankowej

12 170,07 zł

Konserwacja rowów przy drodze gminnej

15 370,07 zł
6.

LEŚNA

Remont boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej

10 000,00 zł

Zakup komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej

20 000,00 zł
4 509,46 zł

Regulacja stanu geodezyjnego dróg gminnych sołectwa

34 509,46 zł
7.

ORZECHÓWKA

Budowa oświetlenia ulicznego od drogi gminnej w stronę g. Barbary

13 979,44 zł

8.

PODGÓRZE

Asfaltowanie drogi gminnej 2954/1

15 699,43 zł

9.

PODMIELOWIEC

Wykonanie połączenia drogi gminnej w Kamionce z drogą powiatową 0583T

16 358,14 zł

10.

PSARY – KĄTY

Zagospodarowanie działki sołeckiej

24 482,32 zł

11.

PSARY – PODŁAZY

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

16 101,98 zł

12.

PSARY – STARA WIEŚ

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia działki 156/2

24 299,35 zł

13.

SIEKIERNO

Budowa boiska wielofunkcyjnego

19 139,39 zł

Zakup elementów siłowni zewnętrznej

15 000,00 zł

14.

SIERADOWICE

Zakup altany drewnianej z zadaszeniem wraz z wyposażeniem

7 000,00 zł

Utwardzenie terenu obok budynku świetlicy pod miejsca postojowe

5 629,53 zł
27 629,53 zł

15.

ŚCIEGNIA

Poprawa nawierzchni drogi gminnej

14 821,14 zł

16.

ŚNIADKA

Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

24 482,32 zł
6 500,00 zł

Założenie monitoringu przy szkole podstawowej
17.

ŚWIĘTA KATARZYNA

20 423,94 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej + uzupełnienie placu zabaw dla dzieci

7 000,00 zł

Zakup nagrzewnicy dla klubu Grot

33 923,94 zł
18.

WIĄCKA

Wykonanie dalszej części łącznika drogi polnej Hucisko - Kapkazy

28 288,24 zł

19.

WILKÓW

Budowa drogi asfaltowej na ul. Łysogórska 172 - 186

36 595,40 zł

Budowa świetlicy wiejskiej

20 000,00 zł

20.

WOLA SZCZYGIEŁKOWA

21.

WZDÓŁ – KOLONIA

Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej z zagospodarowaniem terenu

19 907,90 zł

22.

WZDÓŁ – PARCELE

Budowa oświetlenia ulicznego

14 272,21 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

18 885,69 zł

Wyposażenie klasopracowni, zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej

9 532,49 zł
29 532,49 zł

23.

WZDÓŁ RZĄDOWY

Zakup i montaż 3 wiat przystankowych

9 000,00 zł
27 885,69 zł

RAZEM:

510 652,21 zł

Artur Nadolny
Skarbnik Gminy Bodzentyn
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Nielegalnie wybudowany wodociąg
obciążeniem dla Gminy Bodzentyn
Problem dotyczy nielegalnie
wybudowanego czteroodcinkowego wodociągu na Podgórzu, który powstał w 2014 r.
Samowolkę budowlaną zlecił
ówczesny burmistrz gminy Bodzentyn wobec którego toczy
się obecnie postępowanie sądowe. W sprawę zamieszana
jest także ówczesna kierowniczka referatu gospodarki komunalnej.
 yborco!
W
Sprawdź,
czy jesteś
w rejestrze
wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze
swojej miejscowości na studia lub
do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?
Upewnij się, że jesteś wpisany
do rejestru wyborców tam, gdzie
teraz mieszkasz!
Jeśli twojego nazwiska nie ma
w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób
z prawem do głosowania w danej
gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców
w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle
nie masz meldunku, to nie ma Cię
w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której
mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze
wyborców!
Więcej informacji na stronie
www.pkw.gov.pl oraz na kanałach
Państwowej Komisji Wyborczej
i Krajowego Biura Wyborczego
w serwisach społecznościowych.
źródło: Państwowa Komisja
Wyborcza

Według prokuratury, ówczesny Burmistrz realizował
inwestycję tuż przed wyborami
samorządowymi.
Nielegalna
budowa była najprawdopodobniej „kartą przetargową”
podczas głosowania na stanowisko Burmistrza. Realizacja
tego projektu celowo podzielona została na kilka mniejszych
odcinków. Dodatkowo okazało
się, że po nielegalnej realizacji budowy włączono wodociąg
bez przeprowadzenia badań
sanitarnych – tym samym narażono mieszkańców na skażenie.
Powiatowy Nadzór Budowlany zadecydował, że gmina
ma zapłacić 800 tys. zł opłaty

legalizacyjnej – po 200 tys. zł,
za każdy z nielegalnie wybudowanych odcinków: dla gminy zapłacenie tej kary byłoby
ogromnym obciążeniem. W tym
roku planujemy wiele ważnych
dla mieszkańców i turystów
inwestycji. Pozyskaliśmy także bardzo dużo środków unijnych, które chcemy przeznaczyć na modernizację i budowę
dróg, kanalizację, czy oświatę.
Pieniądze są nam potrzebne
na wkład własny – tłumaczy
Burmistrz Dariusz Skiba.
Dlatego Gmina Bodzentyn
dwukrotnie; w sierpniu i listopadzie 2017 r. złożyła odwołanie
od decyzji Powiatowego Nadzoru Budowlanego do Woje-

wody Świętokrzyskiego, celem
umorzenia opłaty legalizacyjnej
lub rozłożenia jej na raty. Pomimo rozmów i próśb, Wojewoda
Świętokrzyski nie przychyliła się
do wniosku gminy, uzasadniając, że niedopuszczalnym jest
dawanie przyzwolenia na łamanie prawa doprowadzając tym
samym do precedensu.
Obecnie gmina Bodzentyn
skorzystała z ostatniej już możliwości dotyczącej umorzenia
kary. W tej sprawie, pod koniec
grudnia 2017 r., gmina zwróciła
się do Ministerstwa Finansów,
o ponowne rozpatrzenie wniosku dotyczącego całkowitego
umorzenia tego zobowiązania.
Oprac. ASO

Nowy radiowóz dla Komisariatu
Policji w Bodzentynie
Na terenie placu apelowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przy ulicy
Kusocińskiego, w pierwszą
sobotę stycznia odbyło się
oficjalne przekazanie 35
nowych pojazdów służbowych dla świętokrzyskiej
policji.
W wydarzeniu brali udział
Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp.
Dariusz Augustyniak, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej
Bętkowski, Starosta Kielecki
Michał Godowski, ks. ppłk Grzegorz Kamiński oraz przedstawiciele świętokrzyskich gmin,
które współfinansowały zakup
ponad dwudziestu nowych samochodów.
Zakup nowych pojazdów marek Opel, Kia, Hyundai, BMW
oraz Suzuki możliwy był dzięki
finansowemu wsparciu świętokrzyskich władz samorządowych, które z całą pewnością
przyczyniły się do zakupu aż
dwudziestu ośmiu samochodów. Siedem aut oraz łódź motorowa zostały zakupione ze
środków budżetu Policji.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Wciąż nie wiadomo, czy
Gmina Bodzentyn nie
będzie musiała zapłacić
800 tys. zł za nielegalnie
wybudowany, tuż przed
wyborami w 2014 r. wodociąg na Podgórzu.

Podczas uroczystości Burmistrz Dariusz Skiba odebrał
kluczyki do nowego Hyundaia i20 – który trafił do Komisariatu Policji w Bodzentynie.
Samochód
wykorzystywany
będzie przez policjantów na terenie Gminy Bodzentyn oraz
Nowa Słupia. Auto z pewno-

ścią przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa oraz umożliwi
szybsze dotarcie policjantów
na miejsce zdarzenia.
Gmina Bodzentyn na ten
cel przeznaczyła 12.000 zł, natomiast Gmina Nowa Słupia
10.000 zł.
Artur Olszewski
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Właściciel posesji odpowiedzialny jest za odśnieżanie chodnika wzdłuż
swojej posesji. Przypominamy, że za niewywiązywanie się ze swojego
obowiązku grozi kara.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego
nieruchomości. Jeżeli chodnik
jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i tym samym
zrobi sobie krzywdę, ma prawo
domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.
W wielu przypadkach to służby gminne wykonują prace, które tak naprawdę należą do właściciela danej posesji.
Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
przystosowaną dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio

przy granicy nieruchomości.
Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do posesji, tym samym
obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu posesji.
Za niewywiązywanie się ze
swojego obowiązku, zgodnie
z art. 117 kodeksu wykroczeń,
grozi kara grzywny do 1 500 zł
lub nagana.
Poniżej znajdziecie Państwo
informację dotyczącą odśnieżania oraz tego, jaki organ odpowiedzialny jest za poszczególne
drogi w Gminie Bodzentyn.
Drogi Wojewódzkie: Za utrzymanie w/w dróg odpowiada
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72. Telefony całodobowe:
413470492 oraz 413177463 (obwód w Nowej Słupi).
Drogi Powiatowe: Za utrzymanie w/w dróg odpowiada
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44. Telefony: 412001748 oraz 413074068

Zdjęcie: /finanse.wp.pl

Pamiętaj o odśnieżaniu chodnika!

(obwód w Łagowie).
Drogi Gminne: Za utrzymanie w/w dróg odpowiada Urząd
Miasta i Gminy Bodzentyn, ul.
Suchedniowska 3. Telefony:
413115511 – wew. 17 lub 19

oraz 413115794 (zakład komunalny – całodobowo).
Mapa dróg na terenie Giny
dostępna na stronie www.bodzentyn.pl
Oprac. Artur Olszewski

Ślubowanie nowych Radnych MRM

W związku z wyborami uzupełniającymi do MRM w Bodzentynie, które odbyły się
6 grudnia, Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn Dariusz
Skiba oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bodzentynie
Wojciech Kózka, przywitali
nowych radnych podczas ich
pierwszej sesji: „Cieszymy się,
że taka rada, tutaj w Bodzentynie, powstała. Często młodzi ludzie są w stanie zauważyć więcej niż dorośli. Przede
wszystkim życzymy Wam wytrwałości oraz udanych i spokojnych obrad”.
Nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz
otrzymali zaświadczenia potwierdzające pełnienie przez
nich owej funkcji. „To wspaniałe i budujące, że młodzi ludzie
chcą uczestniczyć w życiu
Gminy, a także rozwiązywać
problemy mieszkańców, że nie
jest im to obojętne. Jest

Zdjęcia: Archiwum gminy

W Urzędzie Miasta i Gminy 29 grudnia ślubowanie
złożyło sześciu radnych
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie.

to z pewnością dla Was wyzwanie, dlatego życzymy wielu sukcesów oraz spełnienia
i realizacji pomysłów” - takie
ciepłe słowa młodzi radni mogli usłyszeć na starcie swojej
działalności.
Podczas sesji wybrano tak-

że
wiceprzewodniczącego
MRM w Bodzentynie. Została nim Ewelina Chaba. Najbliższą sesję Młodzieżowej
Rady Miejskiej zaplanowano
na początek roku, wtedy młodzi radni zajmą się sprawami
młodzieży z Gminy Bodzentyn

oraz powołają spośród swego
grona zespoły problemowe,
których celem będzie wykonywanie określonych zadań wynikających ze statutu.
Artur Olszewski
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Rekordowa zbiórka pieniędzy
w Bodzentynie, podczas 26.
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
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Podaruj 1% podatku.
Rozlicz się sercem.

Zdjęcie: Archiwum gminy

Każdego roku miliony Polaków składają deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Istnieje możliwość, by sumę przekazywanego
podatku pomniejszyć o 1 procent podatku, a uzyskaną kwotę
przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP),
a nawet docelowo dla konkretnej osoby, będącej pod ich opieką.

W Bodzentynie podczas
tegorocznego finału WOŚP
na uczestników wspólnego
grania czekało wiele atrakcji. Nie zabrakło występów
artystycznych oraz ciepłych przekąsek. Wspólnie
mieszkańcy gminy Bodzentyn pobili swój rekord;
udało się zebrać ponad
sześć tysięcy złotych.
Mimo bardzo mroźnej aury,
atmosfera 14 stycznia na Rynku Górnym w Bodzentynie rozgrzana była do czerwoności.
Wszystko dzięki ludziom dobrej
woli, którzy się tam zebrali. Jak
co roku, tak i w tym, cel był
szczytny. Pieniądze zbierane
były dla wyrównywania szans
w leczeniu noworodków.
W zbiórkę w Gminie Bodzentyn zaangażowanych było wiele
osób: Burmistrz Dariusz Skiba,
Miejsko-Gminne Centrum Kultury, strażacy z OSP, harcerze,
radni, a także sami mieszkańcy.
Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, między innymi wyścigi na deskach
snowboardowych,
skakanie
na piłkach, marszobiegi na odległości jednego kilometra,
występy artystyczne. Dla przybyłych gości, organizatorzy
przygotowali także kiełbaski

z grilla i ciepłą herbatę. Strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bodzentynie zaprezentowali
uczestnikom sprzęt, który wykorzystywany jest do ratowania
ludzkiego życia.
Finał WOŚP jest zawsze
wspaniałą okazją, aby podejmować tematy związane z bezpieczeństwem. Burmistrz MiG
Dariusz Skiba rozdawał mieszkańcom przenośne apteczki
samochodowe oraz inne gadżety. Wszyscy, którzy wrzucili
przysłowiowy „grosik” do puszki
otrzymywali serduszko.
Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia były licytacje.
Pod młotek poszło wiele wspaniałych i wartościowych przedmiotów, takich jak: trzy obrazy
przekazane przez Burmistrza
Dariusza Skibę, koszulka klubowa Dafi Społem Kielce z autografami, trzy porcelanowe
kubki z pracowni ceramiki w Św.
Katarzynie, piłka z autografem
Bogdana Wenty i wiele innych.
Tegoroczna zbiórka okazała
się być rekordową. Zebrano 6
231,71 złotych oraz 28,70 euro.
Organizatorami
wydarzenia
byli: Burmistrz MiG Bodzentyn
Dariusz Skiba, MGCKiT w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie
Biegacz Świętokrzyski.
Artur Olszewski

Procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta, nie
zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem.
W jaki sposób przekazać 1 procent podatku?
Przekazanie 1% podatku wiąże się z bardzo szybką i banalną
procedurą, która nie stwarza podatnikom żadnych problemów.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce („Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”)
składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się okazać swoje wsparcie. W rubryace obok, wpisujemy kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota może być niższa
niż 1%, ale nie może go przekraczać.
1 % podatku dla osób związanych z Gminą Bodzentyn
Zachęcamy Państwa do podarowania 1% podatku osobom
pochodzącym z gminy Bodzentyn, albo ich rodzinom, które potrzebują wsparcia. Poniżej znajdziecie niezbędne informacje,
jakie dane należy wpisać w zeznanie podatkowe PIT, aby przekazać swój 1% podatku.
Jeżeli poniżej nie uwzględniono osób, które również są podopiecznymi OPP oraz są powiązane z naszą Gminą, serdecznie
zapraszamy do przesłania ulotki informacyjnej na adres redakcji.
Przysłane informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta i Gminy Bodzentyn: www.bodzentyn.pl
Więcej informacji o możliwości przekazania 1% podatku dostępne na stronie www.bodzentyn.pl
Zosia Michta
KRS 0000382243
Cel szczegółowy: 1029 pomoc dla Zosi Michty.
Zuzia Pepaś
KRS 0000060517
Cel szczegółowy: 50/ZP/Leigha
Agnieszka Michta
KRS 0000083356
Cel szczegółowy: Agnieszka Michta
Amelia Szewczyk
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 30873 Szewczyk Amelia Wilków
Piotr Miukulka z Leśnej
KRS 0000338389
Cel szczegółowy: 10685 - Grupa OPP - Mikulka Piotr
Sylwester Paluch
KRS 0000270809
Cel szczegółowy: Białek Paluch 4147
Mateusz Saletra
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 8781 Saletra Mateusz
Oprac. EŚ
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W sobotę 20 stycznia
już po raz XXV. odbył się
marsz śladami powstańców
styczniowych. Od wielu lat
uczestnicy marszu przemierzają szesnastokilometrową
trasę pomiędzy Suchedniowem a Bodzentynem – chcą
w ten sposób uczcić to ważne dla wszystkich Polaków
wydarzenie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzej Duda.
W nocy z 22 na 23 stycznia
1863 roku, powstańcy pod dowództwem braci Dawidowiczów
wyruszyli z Suchedniowa do Bodzentyna, aby stoczyć pierwsze
walki z zaborcą. Dlatego jak
co roku, także podczas tej styczniowej rocznicy, w miejscu skąd
wyruszyli powstańcy hołd oddali
im samorządowcy, parlamentarzyści, kadeci, strzelcy z Polski
i z Litwy.
Uroczystości
rozpoczęła
Msza Święta w intencji Powstańców z 1863 r., która odbyła się w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie.
Następnie uczestnicy skierowali
się pod krzyż przedpowstańczy
znajdujący się przy ulicy Bodzentyńskiej, skąd współuczestnicy obchodów skierowali się
do Zespołu Szkół im. Oddziału
Armii Krajowej „Wybranieccy”
we Wzdole Rządowym, gdzie
organizatorzy oraz młodzież
szkolna przygotowali jasełka.
Burmistrz Dariusz Skiba
wraz z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, Poseł
Marią Zubą, Dyrektorem MGCKiT Marcinem Sikorskim oraz z
Radnymi Jerzym Tofilem i Tadeuszem Zielińskim przeszli całą
trasę marszu z Suchedniowa.
Po południu uczestnicy dotarli
do Bodzentyna, gdzie przywitali
ich przedstawiciele gmin i powiatów zaangażowanych w organizację obchodów na czele
z Burmistrzem MiG Bodzentyn
Dariuszem Skibą, Sekretarzem
UMiG w Bodzentynie Wojciechem Furmankiem, Radnymi
Rady Miejskiej w Bodzentynie
oraz Pułkiem Żuawów Śmierci,
którzy jak co roku zaprezento-

wali się w swych pięknych mundurach.
Na Rynku Górnym głos zabrały Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Zuba
i Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek. W swoich wypowiedziach nawiązały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Burmistrz Dariusz Skiba przywitał wszystkich
przybyłych gości, a także podziękował grupom rekonstrukcyjnym. Zaprezentowano także
list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odczytała Maria Zuba, poseł
RP. W swym liście Prezydent
podkreślał, jak ważne jest godne upamiętnianie bohaterów
narodowych, że pamięć o nich
i świętowanie jubileuszu odrodzenia wolnej Polski jest dla nas
Polaków źródłem dumy oraz
inspiracją. Z okazji uroczystych
obchodów list przesłał także
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który odczytała
Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek: „Pomimo stoczenia
potyczek i walk, ten wielki zryw
niepodległościowy nie zakończył
się odzyskaniem niepodległości”
– podkreśla Mariusz Błaszczak.
Podczas uroczystości dr hab.
prof. UJK Urszula Oettingen przypomniała rolę Pieczęci Rządu
Narodowego w czasie Powstania Styczniowego jako symbolu
„tajemnego państwa polskiego”.
Jej wielkie znaczenie dla idei
niepodległościowej
podkreślał
Józef Piłsudski. Walka Legionów
Polskich z Rosją w latach I wojny
światowej stanowiła kontynuację
narodowo-wyzwoleńczych działań z okresu Powstania.
Podczas uroczystości w Bodzentynie Komendant Marszu
Daniel Woś wręczył Krzyże „XXV
Marszu Szlakiem Powstańców
Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn”: Historię mamy wspaniałą, krwawą ale taką, której nie
możemy się wstydzić, ale trzeba
o niej mówić – stwierdził Daniel
Woś.
Za wieloletnie zaangażowanie w organizację Marszu zostali uhonorowani: Urząd Miasta
i Gminy Bodzentyn – odznaczenie odebrał Burmistrz Dariusz

Zdjęcie: MGCKiT

Obchody 155. Rocznicy Powstania
Styczniowego w gminie Bodzentyn

Skiba, dr hab. prof. UJK Urszula
Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP w Bodzentynie i Szkoła
Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie.
Wśród osób składających
wiązanki kwiatów pod tablicą Powstania 1863 r. był Witold Comber
- wnuk powstańca 1863 r. Wojciecha Aniołkiewicza spoczywającego na bodzentyńskim cmentarzu.
Podczas uroczystości obecny
był również oddział Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczy-

zna oraz studenci Instytutu Historii UJK na czele z prof. Urszulę
Oettingen. Grupa po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego wyruszyła z Siekierna-Podmieścia
z biało-czerwonymi sztandarami i transparentami z napisami
„Bóg Honor Ojczyzna” oraz „Powstań Polsko skrusz kajdany”.
W Leśnej dołączyła do głównej
kolumny marszowej.
W wydarzeniu wzięło udział
ponad 400 osób. Obchody zakończyły się w niedzielę w klasztorze Cystersów w Wąchocku.
Artur Olszewski

Apel

Uczcijmy Bohaterów Miasta i Gminy Bodzentyn
walczących o niepodległość Polski
W 2018 roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym ważnym roku w szczególny sposób
pragniemy upamiętnić osoby z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn, które w latach I wojny światowej i walk zbrojnych o granice po jej zakończeniu, w tym wojny polsko-bolszewickiej, wojny
polsko-ukraińskiej na terenie Galicji Wschodniej (bitwa o Lwów),
Powstań Śląskich, Powstania Wielkopolskiego, uczestniczyły
w wielkim czynie odbudowy Państwa Polskiego po 123 latach
zaborów. Ich nazwiska pragniemy umieścić na tablicy pamiątkowej poświęconej 100. rocznicy odzyskania niepodległości, której
uroczyste odsłonięcie nastąpi jesienią 2018 r.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o informacje o osobach poległych i biorących udział w powyższych walkach.
Pragniemy dołączyć je do grona postaci już znanych ze swojej
działalności niepodległościowej. Informacje prosimy przesyłać
do końca kwietnia 2018 r. na adres Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, z dopiskiem:
walczyli o niepodległość.
mgr Witold Comber
dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
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Trzej Królowie w Bodzentynie

Obchody
zapoczątkowała
uroczysta Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym
w Bodzentynie. Około godziny
jedenastej mieszkańcy wraz
z całymi rodzinami rozpoczęli
przemarsz ulicami miasta, któremu towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd. Orszak ruszył ulicą
Słoneczną, gdzie tuż przy ulicy
Kieleckiej na swej drodze spotkał
pierwszego mędrca – Kacpra,
w którego wcielił się Burmistrz
Miasta i Gminy Bodzentyn Da-

Zdjęcie: e-bodzentyn

W dzień Objawienia Pańskiego, ulicami Bodzentyna
przeszedł Orszak Trzech
Króli nawiązujący tak
do chrześcijańskiej tradycji,
jak i polskiej obrzędowości,
na którą składają się między
innymi wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen
związanych z Bożym Narodzeniem. Uliczne jasełka
przyciągnęły wielu mieszkańców, nie tylko z samego
miasta, ale również i okolicznych sołectw.

riusz Skiba. Następnie podążono
ulicą J. Piłsudskiego, a na skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską dołączył do pochodu drugi
mędrzec – Melchior, odegrany
przez Józefa Szczepańczyka.
Wszyscy razem udali się pod
kościół Świętego Ducha, gdzie
powitał mieszkańców mędrzec
trzeci – Baltazar, którego zagrał
Michał Rachtan. Królowie wraz
z towarzyszącymi im orszakami

Święto Babci i Dziadka

dwórek, rycerzy i wojowników
poprowadzili wszystkich do betlejemskiej stajenki. Na Rynku
Górnym odegrano przedstawienie ukazujące przybycie Trzech
Króli do Dzieciątka Jezus.
Tę przepiękną i zorganizowaną po raz pierwszy w naszej
gminie inicjatywę zawdzięczamy
Pani Zofii Szafraniec oraz radzie sołeckiej Sieradowice. Przy
wsparciu
Miejsko-Gminnego

Kolejny wyjazd
edukacyjny za nami!

Zdjęcie: Archiwum MGBP

12 stycznia dwudziestu
pięciu uczniów Szkoły
Podstawowej w Bodzentynie wzięło udział w „Nocy
Biologów” organizowanej
przez Instytut Biologii UJK
w Kielcach.

Wszystkim Babciom
i Dziadkom z okazji Waszego Święta życzymy wiele
zdrowia, radości, szczęścia, pociechy ze swych
wnucząt oraz spełnienia
wszelkich, nawet tych najskrytszych, marzeń.
W dniu 17 stycznia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie odbyło się wyjątkowe
spotkanie plastyczne zorganizowane dla grupy sześciolatków

z Przedszkola Samorządowego
w Bodzentynie. Dzieci przybyły
z Paniami Anną Kowalik i Klaudią Bernatek. Święto Babci
i Dziadka to zawsze dobra okazja dla wnuków, aby własnoręcznie wykonać laurkę. Dzieci,
które wzięły udział w zajęciach
plastycznych przygotowanych
przez bibliotekę miały okazję
do wykazania się talentem plastycznym wykonując samodzielnie laurki dla ukochanych
Dziadków.
/MGBP/

Centrum Kultury i Turystyki oraz
samorządu gminnego wszyscy
mogliśmy zobaczyć inscenizację
Objawienia Pańskiego.
Ogromne
podziękowania
za organizację i scenariusz
dla pań i panów z Sieradowic
na czele z inicjatorką panią Zofią Szafraniec składa Dariusz
Skiba Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn.
/EŚ/

Pod troskliwą opieką pani
Katarzyny Telki, Beaty Dadziak
i Anny Góreckiej uczniowie przez
pięć (!) godzin z zainteresowaniem uczestniczyli w arcyciekawych pokazach, prelekcjach, la-

boratoriach i wykładach. To nic,
że wróciliśmy bardzo późno –
bo tuż przed godziną 23, to nic,
że byliśmy zmęczeni – ważne,
że tego rodzaju wyjazdy rozbudzają zainteresowania i pasje
naszej młodzieży.
Już dzisiaj zapraszamy chętnych na majową „Noc muzeów”, wspólny wyjazd z uczniami
naszych wszystkich gminnych
szkół.
Katarzyna Telka,
Beata Dadziak
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Bądź ostrożny! Uczniowie uczyli się
zasad bezpieczeństwa
Uczestniczyli w zajęciach
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które prowadzili strażacy w ramach projektu edukacyjnego „Płomyk”. Celem zajęć
było zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i kształtowanie nawyków bezpiecznego
zachowywania się na co dzień,
by uniknąć sytuacji prowadzących do powstawania pożarów.
Dzieci mogły zobaczyć proste
elementy wyposażenia każdego domu, które użytkowane
na co dzień
w niewłaściwy
sposób mogą doprowadzić
do pożaru. Co zrobić, gdy za-

uważymy pożar? – to kolejne
pytanie, na które uczniowie szukali odpowiedzi pod okiem specjalistów w tym zakresie. Następnie dzieci mogły przekonać
się jak działają czujniki dymu
i tlenku węgla.
Na zakończenie zwiedzały
remizę strażacką, oglądały jej
wyposażenie, poznawały pracę strażaka, podziwiały różne
rodzaje pojazdów, które wykorzystywane są w akcjach mających na celu niesienie pomocy
poszkodowanym ludziom i ratowanie ich dobytku.
Wyjazd odbył się dzięki zaangażowaniu strażaków z OSP
w Bodzentynie. Dziękujemy
za umożliwienie dzieciom udziału w tych zajęciach.
Strażacy OSP w Bodzentynie
Wychowawcy

Zdjęcie: Archiwum szkoły

10 stycznia 2018 r. uczniowie klas drugich ZSP
w Bodzentynie pojechali
do Komendy Straży Pożarnej w Kielcach.

Moc sportowych emocji podczas
meczu w kieleckiej Hali Legionów

Szaleństwo na trybunach
i głośny doping dla kieleckiej
drużyny były mocnym akcentem tego widowiska sportowego w którym uczestniczyli także
mieszkańcy gminy Bodzentyn
na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą.
W przerwie pomiędzy setami
na boisku wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca Furmani, który zaprezentował swój folklorystyczny
program artystyczny. Nie byłoby

Zdjęcie: Archiwum gminy

W sobotę szóstego stycznia Hala Legionów w Kielcach wrzała od pozytywnych, sportowych emocji.
Odbywał się tam mecz
pomiędzy Dafi Społem
Kielce, a Asseco Resovią
Rzeszów. Gmina Bodzentyn była partnerem wydarzenia, w którym kielecka
drużyna zwyciężyła i tym
samym dostarczyła wielu
emocjonujących wrażeń
kibicom z ziemi świętokrzyskiej.

także prawdziwego dopingu bez
pomocy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP Bodzentyn pod batutą Kazimierza Podrazy, która
nieustannie wspierała kieleckich
zawodników.
Walka była zacięta, a mecz
okazał się prawdziwym wido-

wiskiem. Dafi Społem Kielce
wygrało z Asseco Resovią Rzeszów 3:1.
Podczas meczu odbył się konkurs wiedzy o Gminie Bodzentyn. Po podaniu poprawnych
odpowiedzi, zwycięzcy otrzymali
nagrody związane z Gminą.

Partnerem meczu Dafi Społem Kielce z Asseco Resovią
Rzeszów była Gmina Bodzentyn w ramach programu partnerstwa regionalnego „Cała Gmina
Kciuki Trzyma”.
Artur Olszewski
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Mistrzynie Województwa - zawodniczki
Łysicy Bodzentyn obroniły tytuł

W minioną sobotę w Nowinach zawodniczki
Łysica Bodzentyn obroniły
tytuł mistrzowski podczas
Mistrzostw Województwa
w Futsalu Kobiet zorganizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.
W turnieju wystąpiło 5 zespołów i grano systemem każ-

dy z każdym. Podopieczne
trenera Mirosława Rubinkiewicza uzyskały następujące
wyniki:
Łysica - Wiktoria Pińczów
3:1 (Bramki strzeliły: Zuzanna
Szewczyk x2, Wiktoria Latała)
Łysica - Wisła Nowy Korczyn
2:0 (Julia Puchała x2)
Łysica - KSP Kielce (Julia Puchała x3)

Łysica - Sparta Daleszyce 1:1
(Zuzanna Szewczyk)
Łysica Bodzentyn zdobyła 10
pkt i tym samym obroniła tytuł
Mistrza Województwa w Futsalu
Kobiet. Drugie miejsce zdobyła
Sparta Daleszyce 8 pkt, a trzecie miejsce zajęła Wisła Nowy
Korczyn 7 pkt.
Skład Łysicy Bodzentyn:
Kosiarska Karina, Gostom-

ska Julia, Kita Emilia, Kowalik
Anna, Michta Wiktoria, Michta
Weronika, Szewczyk Zuzanna,
Błędzińska Magdalena, Zyguła
Karolina, Puchała Julia, Latała
Wiktoria, Chrzęszczyk Kinga,
Telka Iga.
Serdecznie gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.
Oprac. /EŚ/

W dniu 6 stycznia 2018r.
w Kościele Garnizonowym
w Kielcach zaprezentowali
się finaliści III Przeglądu
Kolęd i Pastorałek „Żołnierskie kolędowanie”.
Koncert finałowy i eliminacje zorganizował Klub
Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych
na Bukówce. Nagrody
oraz wyróżnienia ufundował i wręczał zwycięzcom
komendant Centrum płk
Paweł Chabielski.
W koncercie finałowym wystąpiło 16 uczestników spośród
63 biorących udział w przeglą-

dzie z różnych stron Polski. Weronika Winiarska reprezentująca Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie za wykonanie kolędy „Mizerna, cicha” otrzymała od jury nagrodę specjalną festiwalu. Galę
zakończyło wspólne wykonanie
kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.
Składamy serdeczne podziękowania za trud przygotowań
Pani Marii Paluch – opiekuna
artystycznego Weroniki Winiarskiej, natomiast samej Weronice
dalszych sukcesów a w szczególności kolejnych najwyższych
miejsc na konkursach.
Marcin Sikorski

Zdjęcie: MGCKiT

Nagroda specjalna dla Weroniki Winiarskiej
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Wyróżnienie dla Natalii Pepaś
2 grudnia 2017 r. w Klubie
Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych
w Kielcach odbył się V Festiwal Piosenki Wojskowej
„Żołnierska Nuta”.

Zdjęcie: MGCKiT

Nasze Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki reprezentowały: Natalia Pepaś, Julia
Skrzeczyna, Weronika Winiarska. Uczestnikami konkursu
byli wykonawcy z województwa
świętokrzyskiego. Za wykonanie piosenki „Warszawo ma”
Natalia Pepaś otrzymała wyróżnienie.
Maria Joanna Paluch
- opiekun artystyczny

Zdjęcie: Urszula Oettingen

Harcerska wigilia w Bodzentynie

Przed zbliżającymi się
świętami Bożego Narodzenia harcerze ZHP z Bodzentyna, Psar, Śniadki,
Leśnej, Dąbrowy spotkali
się 21 grudnia w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Turystyki w Bodzentynie na tradycyjnej
wieczerzy wigilijnej.

Zebrani druhowie przywitali
się w harcerskim kręgu trzymając się za ręce. Następnie
składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W imieniu drużynowych Jerzego
Wójcika, Marka Lachowskiego i Jerzego Świderskiego
głos zabrała Inga Świderska,
następnie Dyrektor Miejsko

-Gminnego Centrum Kultury
i Turystyki Marcin Sikorski oraz
dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, która złożyła również
życzenia w imieniu Państwa
Teresy i Witolda Comberów
działających w harcerstwie
od wielu lat.
Przy
uroczyście
zastawionych stołach dzielono się

opłatkiem. Jedzone tradycyjne
potrawy przygotowane przez
harcerzy wraz ze swoimi rodzicami. Śpiewano kolędy przy
świecach i przy tym najważniejszym Betlejemskim Światle Pokoju, które zostało przywiezione
z Zakopanego przez naszych
druhów.
Urszula Oettingen

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.
Redaktor naczelny – Ewa Ślęczek, ewa.sleczek@bodzentyn.pl, redaktor – Artur Olszewski, artur.olszewski@bodzentyn.pl,
korekta: Anna Dyk-Bober. Szata graficzna skład i druk: ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04, www.artserwis.info. Nakład - 2500 egz.
Zdjęcia, artykuły oraz propozycje tematów można przesyłać na adres e-mail: ewa.sleczek@bodzentyn.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE BODZENTYN
od 01.01.2018 do 31.12.2018
Firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych: Ekom, ul. Zakładowa 29, 26-056 Nowiny.
Kontakt: tel./fax. (41) 315 40 03, tel. (41) 368-46-61. E-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl, www.ekom.org.pl.
UWAGA: Odpady należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu do godziny 6:30.
BODZENTYN – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
ul. 3 - go Maja, ul. Armii Krajowej, ul. Błotna, ul. Krzywa, ul. Langiewicza, ul. Licealna, ul. Mała, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów, ul. Pasieka, ul. Piłsudskiego, ul. Plac Żwirki, ul. Podmurze, ul. Południowa, ul. Rynek Górny, ul Słoneczna , ul. Straży Pożarnej, ul. Suchedniowska, ul Szermentowskiego, ul. Świętego Ducha, ul. Świętokrzyska, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wolności,
ul. Żeromskiego, ul. Kościelna.
Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

Odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte
opony

04.01; 01.02; 01.03; 05.04; 19.04; 04.05;
17.05; 07.06; 21.06; 05.07; 19.07; 02.08;
16.08; 06.09; 20.09; 04.10; 18.10; 02.11;
21.12

02.01; 06.02; 06.03; 03.04;
08.05; 05.06;
03.07; 07.08; 04.09; 02.10;
06.11; 04.12

02.01; 06.02; 06.03; 03.04; 21.04;
08.05; 19.05; 05.06; 16.06; 03.07;
21.07; 07.08; 18.08; 04.09; 15.09;
02.10; 20.10; 06.11; 04.12

30.04;
29.10

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018
i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

Odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte
opony

03.01; 07.02; 07.03; 04.04; 19.04; 02.05;
17.05; 06.06; 21.06; 04.07; 19.07; 01.08;
16.08; 05.09; 20.09; 03.10; 18.10; 07.11;
21.12

08.01; 03.02; 03.03; 07.04;
07.05; 02.06;
07.07; 04.08; 01.09; 06.10;
05.11; 04.12

08.01; 03.02; 03.03; 07.04; 21.04;
07.05; 19.05; 02.06; 16.06; 07.07;
21.07; 04.08; 18.08; 01.09; 15.09;
06.10; 20.10; 05.11;
01.12

30.05;
15.11

BODZENTYN – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
ul. Kielecka, ul. Miejska, ul. Podgórska, ul. Opatowska.

BODZENTYN – ZABUDOWA WIELORODZINNA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wolność” ul. Wolności 10; Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolności 1; Kielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Ogrodowa 3; SPZOZ ul. Ogrodowa 1, Stara Wieś 28, Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 5.

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018)

04.01; 18.01; 01.02; 15.02;
01.03; 15.03; 05.04; 12.04;
19.04; 26.04; 04.05; 10.05; 17.05; 24.05;
30.05; 07.06; 14.06; 21.06; 28.06; 05.07;
12.07; 19.07; 26.07; 02.08; 09.08; 16.08;
23.08; 30.08; 06.09; 13.09; 20.09; 27.09;
04.10; 11.10; 18.10; 25.10; 02.11; 15.11;
06.12; 20.12

02.01; 06.02; 06.03; 03.04;
08.05; 05.06; 03.07; 07.08;
04.09; 02.10; 06.11; 04.12

02.01; 06.02; 06.03; 03.04; 21.04;
08.05; 19.05; 05.06; 16.06; 03.07;
21.07; 07.08; 18.08; 04.09; 15.09;
02.10; 20.10; 06.11;
04.12

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony

30.04;
29.10
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Celiny; Wola Szczygiełkowa; Dąbrowa Dolna; Dąbrowa Górna; Chrusty

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

10.01; 14.02; 14.03; 11.04; 09.05; 13.06;
11.07; 08.08; 12.09; 10.10; 14.11; 12.12

26.01; 23.02; 23.03; 27.04;
25.05; 22.06; 27.07; 24.08;
28.09; 26.10; 23.11; 31.12

26.01; 23.02; 23.03; 27.04; 25.05;
22.06; 27.07; 24.08; 28.09; 26.10;
23.11; 31.12

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony
30.03; 30.10

Kamionka; Podmielowiec; Siekierno- Podmieście; Siekierno – Przedgrab; Siekierno – Smyków; Siekierno - Stara Wieś; Kamienna Górna; Parcelanci; Skorucin; Leśna- Stara Wieś; Podkonarze; Parcele.

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony

11.01; 08.02; 08.03; 12.04; 10.05; 14.06;
12.07; 09.08; 13.09; 11.10; 08.11; 13.12

16.01; 20.02; 20.03; 17.04;
22.05; 19.06; 17.07; 21.08;
18.09; 16.10; 20.11; 18.12

16.01; 20.02; 20.03; 17.04; 22.05;
19.06; 17.07; 21.08; 18.09; 16.10;
20.11; 18.12

29.06; 30.11

Nowa Wieś; Orzechówka; Stara Wieś; Wiącka; Wzdół Rządowy; Wzdół- Kolonia; Wzdół- Parcele; Kapkazy.

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony

24.01; 28.02; 28.03; 25.04; 23.05; 27.06;
25.07; 29.08; 26.09; 24.10; 28.11; 28.12

09.01; 13.02; 13.03; 10.04;
15.05; 12.06; 10.07; 14.08;
11.09; 09.10; 13.11; 11.12

09.01; 13.02; 13.03; 10.04; 15.05;
12.06; 10.07; 14.08; 11.09; 09.10;
13.11; 11.12

25.06;
13.12

Ściegnia; Kamieniec; Hucisko; Psary- Kąty; Psary- Podłazy; Psary- Stara Wieś; Podlesie; Cerele.

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony

25.01; 22.02; 22.03; 28.04; 24.05; 28.06;
26.07; 23.08; 27.09; 25.10; 22.11; 27.12

23.01; 27.02; 27.03; 24.04;
29.05; 26.06; 24.07; 28.08;
25.09; 23.10; 27.11; 29.12

23.01; 27.02; 27.03; 24.04; 29.05;
26.06; 24.07; 28.08; 25.09; 23.10;
27.11; 29.12

29.03;
31.10

Śniadka Druga; Śniadka Pierwsza; Śniadka Trzecia; Trzcianka; Sieradowice Drugie; Sieradowice Pierwsze; Sieradowice- Parcele.

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony

03.01; 07.02; 07.03; 04.04; 02.05; 06.06;
04.07; 01.08; 05.09; 03.10; 07.11; 05.12

08.01; 03.02; 03.03; 07.04;
07.05; 02.06; 07.07; 04.08;
01.09; 06.10; 05.11; 01.12

08.01; 03.02; 03.03; 07.04; 07.05;
02.06; 07.07; 04.08; 01.09; 06.10;
05.11; 01.12

30.05;
15.11

Święta Katarzyna (ul. Kielecka, ul. Młynarska, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Świętokrzyska, ul. Wzorki, ul. Żeromskiego);
Grabowa; Podgórze; Wilków (ul. Łazy, ul. Łysogórska, ul. Stara Wieś).

Odpady zmieszane

Odpady selektywne: papier;
metale, tworzywa sztuczne;
szkło

Odpady bio w tym zielone,
(od 01.05.2018 do 31.10.2018)
Popiół
(od 01.01.2018 do 30.04.2018 i
od 01.11.2018 do 31.12.2018 )

17.01; 21.02; 21.03; 18.04; 16.05; 20.06;
18.07; 22.08; 19.09; 17.10; 21.11; 19.12

12.01; 09.02; 09.03; 13.04;
11.05; 08.06; 13.07; 10.08;
14.09; 12.10; 09.11; 14.12

12.01; 09.02; 09.03; 13.04; 11.05;
08.06; 13.07; 10.08; 14.09; 12.10;
09.11; 14.12

Odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny, zużyte
opony
28.05;
29.11
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